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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

T:0948 975 710
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

PREDAJ A DOVOZ UHLIA

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
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•• predaj bytov, domov,  predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady pozemkov, chaty, záhrady
•• výkup nehnuteľností výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk www.masterreal.sk

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
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0944 366 615
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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INZERCIA
0905 719 148

Keby som tak mohol zmeniť ten náš 
malý svet k lepšiemu! Keby som 
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí 
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby 
som tak mohol...

Často na to myslím, nielen teraz, 
na konci roka. Keby som tak mohol 
povzbudiť všetky zdravotné sestry a 
bratov, zdravotnícky personál, leká-
rov. Môžem im iba od srdca poďakovať, 
úprimne a pokorne, za to, že už takmer 
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zu-
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú 
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž-
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza-
budnem“. Viem, že v tomto želaní nie 
som na Slovensku sám. Viem, že takto 
zmýšľajú mnohí.

Keby som tak mohol odpísať kaž-
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ-
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či 
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. 
Dokonca by som rád odpísal aj tým, 
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, 
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 
jednej ruke. Keby som mohol, každému 
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku 
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou. 
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas-
tím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďako-
vať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to, 
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte 
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará 
mama mi kázala, „a nezabudni po-
prosiť o odpustenie“... Keď som sa ako 
malý pýtal koho, veselo mávla rukou 
a povedala - „to máš jedno“. A dodala 
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu 
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si do-
konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či 
povedal, bolo správne“.

Keby som mohol napísať, že tento 
týždeň už nemocnice neprijali žiadne-
ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky, 
prekáračky, keby sa s pandémiou stra-
tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z 
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zá-
roveň nás karhajú a poučujú o duchov-
nosti predvianočného času, keby som 
mohol, tým by som...

Nie, to by asi nebolo 
správne. Vážení čitatelia, 
vďaka za vašu pozornosť. 
Takú, či onakú. A aby rok 
2022 bol pre vás rokom 
slúžiaceho zdravia!

Keby som mohol

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Rado-
bica, Oslany, Šútovce, Zemianske 
Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Ráztočno, Sebedražie, Tužina, 
Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)

www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 
• vypratávanie

tel.: 0905 462 875 13
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STANOVENIE TRHOVEJ CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

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

• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza

13
 1
2
1 
0
0
0
6

statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 

projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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Predám 18-árový pozemok 
v tichej zastavanej časti Liešťan. Možno 

využiť na stavbu RD. Výhodou je IS pred 

pozemkom, cena 17€/m2.

T: 0918 360 939
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Mesto Bojnice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v areáli Autokempingu Bojnice obchodnou 
verejnou súťažou s použitím systému elektronickej aukcie so zameraním 

na podnikateľské aktivity v oblasti cestovného ruchu s podmienkou 
zachovania Autokempingu a podmienkou investovania.

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

Peruánska reštaurácia v Malinovej prijíma  

objednávky na peruánsku vianočnú morku 
(morka 3800 g + prílohy pre 8 osôb)               80,-

- celá pečená morka, marinovaná v špeciálnej zmesi  

korenín podľa peruánskeho receptu

- peruánsky zemiakový šalát – zemiaky, mrkva, cvikla, 

domáca majonéza

- plnka (mleté hovädzie mäso s hrozienkami,  

s jablkami, s mrkvou a s hráškom)

- domáce jablkové pyré 

Objednávky prijímame v decembri 2021 na vami zvolený 

dátum, obednávku je potrebné urobiť aspoň 3 dni pred 

termínom dodania. Objednávať môžte na tel. číslach:

     
0910125812          

              
0465443113

         

 saborperuano.sk

 Doña Reina Malinová

 @donareinamalinova

 Malinová 6 (Bývalý Penzión pod Lipami)
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PRÁCA NA DOMA
výroba popruhov na okná

PD a okolie, rodinný dom

úkolová mzda, zaškolíme

jednoduchá manuál. práca

0905 833 382

Práve sa Vám
dostalo do rúk posledné

tohtoročné vydanie
najčítanejších

regionálnych novín.
 

Ďalšie noviny budú 
vydané v roku 2022
a to č.1 - 7. januára
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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0915 720 743
0911 194 667 

krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 

-25%
DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIAVEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent

6,996,99
139139
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Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

VEĽKÁ ZIMNÁ SÚŤAŽ
 o hodnotné ceny od 15.11. do 23.12.2021, 

zlosovanie 27.12.2021 

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

Nové modely domácich papúč

COLAFIT 120+30 kociek + DARČEK 
VICHY COLLAGEN SPECIALIST 15ml  
-   čistý kryštalický kolagén, balenie na 5 
mesiacov

CETEBE IMMUNITY FORTE 
30kapslí + VICHY 
DARČEK NEOVADIOL 
nočný krém 15ml 
- výživový doplnok, 
vitamín C, vitamín D 
a zinok prispievajú 
k normálnej funkcii 
imunitného 
systému

8,61€

ACTIV APOTHEKE 
LIFTING CREME 
25ml
- liingový krém s 
tripel-kolagénom, 
mimoriadne vhodný na 
hĺbkovú regeneráciu 
dermis, obsahuje účinné 
látky dodávajúcej 
aktívny kolagén a 
stimulujúce produkciu 
nového kolagénu

7,99€

ARKODEFENSES 7 
samostatných pitných 
dávok + FORMIČKY 
- výživový doplnok s jahodovej 
príchuťou, 10 miliárd 
baktérii mliečneho 
kvasenia, betaglukán
+kolostrum, vitamín D3, 
zinok, selén

16,44€

REVALID Limitovaná edícia
- REVALID Sérum 
na obnovu rastu 
vlasov 50ml 
+ REVALID 
Stimulujúci 
šampón 75ml

23,98€

25,79€

RAKYTNÍČEK 
70 kusov 
+ BUBLIFUK 
- výživový 
doplnok, 
multivitamínové 
želatinky s 
rakytníkom

9,29€

10,32€

EUCERIN 
Hyaluron-Fill-
er +Elastici¨ 
denný krém 
50ml + nočný 
krém 50 ml  +  
DARČEK s tromi 
produktmi

49,69€

52,31€

29,38€
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ - JAWA odkúpim moto-
cykel, diely – seriózna do-
hoda, T: 0908 205 521
» Kúpim Simson, Pionier, 
Stelu, Babetu aj nepojazd-
né, T: 0949 505 827

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Predám záhradu s chat-
kou v Handlovej, T: 0905 
313 616

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10
» Dáme do dlhodobého 
prenájmu záhradu 15x20m 
v Bojniciach so skleníkom 
3x8m, s ovocnými stroma-
mi aj s možnosťou sadenia 
zeleniny, prívodom vody, 
elektriny. Cena dohodou, T: 
0915 475 380

hobby a šport 11
» Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince, 
T: 0905 767 777
» Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle, saxafón, T: 0915 
876 860

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

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

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať inzerát?

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 prija-
tie 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.
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Menšia stavebná firma ponúka:

Zákazky beriem po celý rok. Cena dohodou.

Tel.: 0907 529 743, 0940 951 844

PONUKA MURÁRSKYCH PRÁC

• rekonštrukcie bytov
• búracie práce
• obklady, dlažby
• omietky, stierky
• sadrokartón
• pokládka zámkovej dlažby

• zateplenie RD
• maliarske 
  a natieračské práce
• plávajúce podlahy
• atď.

Prijmeme šikovného 
a precízneho

STOLÁRA do našej
dielne v Handlovej.

5 €/hod. brutto, viac info:
lepacek@bono.sk,

0918 701 241
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PONÚKAME PRÁCU PRE HOLIČKU
s praxou v kaderníctve

s vybudovanou stálou dlhoročnou
klientelou v Prievidzi.

Info : 0902 867 407
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Najnovším pokusom dlhoročnej primátorky o ovplyvnenie značne rozladenej verejnej 
mienky, v súvislosti s nebývalým zadĺžením mesta, je argumentácia, že sme sa síce vý-
nimočne zadĺžili, no adekvátne tomu nám údajne narástla hodnota mestského majetku.

Škoda je, že do tých „výpočtov“ zabudla započítať tých niekoľko miliónov eur z eurofondov, 
ktoré mesto Prievidza čerpalo a žiadny primátor pred ňou ich v tomto rozsahu nemal. No a 
tiež samozrejme viac ako zdvojnásobenie ročných príjmov, ktoré mesto dostáva od štátu. 
Napriek tomu je mesto po jej jedenásťročnom pôsobení zadlžené tak, ako v novodobej his-
tórii ešte nikdy nebolo.

Rozprávkam o tom, že iba Prievidza opravuje svoj majetok a preto je tak zadĺžená a iné 
mestá sa nezveľaďujú - a iba preto sa ich hospodárenie každoročne zlepšuje, snáď verí len 
sama pani primátorka.

Pozrime sa na porovnanie s najlepšie hospodáriacim mestom a so susednou Handlovou, 
ktorá je svetlým príkladom výrazne zlepšeného hospodárenia v pomerne krátkom čase.

Aj z tohto letmého pohľadu je zrejmé, že je možné hospodáriť zodpovedne a zároveň zve-
ľaďovať majetok mesta. Bedákanie na zlú opozíciu a nevďačné obyvateľstvo nepomôže. 
Žneme, čo sme si zasiali. Zadĺženie je enormné, hospodárime 
veľmi biedne, majetok mesta vôbec nenarástol adekvátne 
zadlženiu. 

To nie sú iba moje tvrdenia, či pocity. To dokazujú čísla pri po-
rovnaní s mestami, ktoré hospodáriť vedia. Nedá sa však dobre 
hospodáriť v meste popretkávanom rodinkárstvom, preraste-
nom korupciou, politikárčením a pokrivenými „vzťahmi“.

Musíme to zmeniť!          

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

DLH MÁME JEDEN Z NAJVYŠŠÍCH, MAJETOK ŽIAĽ NIE 

www.lepsiapd.sk
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PRÁCA VO FRANCÚZSKU A BELGICKU

v trvaní 12 až 18 mesiacov
(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE

Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156

0905 662 251

info@christal-nabor.com

Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Na pracovnú zmluvu, zaujímavé 
finančné ohodnotenie od 2000 do 

3000€ netto/mesačne, sociálne 
a zdravotné zabezpečenie v štáte, 

kde pracujete, ubytovanie hradené.
Odporúčame zaočkovanie

30 mechanikov, 
50 zváračov 111-114-135,  

20 elektrikárov,  20 montérov 
oceľ. konštrukcií, 20 oplášťovačov hál, 

20 pokrývačov striech

18. decembra 1865    
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa 
zrušilo otroctvo v USA

Výročia a udalosti
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Peter Ondrejka.

Dňa 17.12.2021 si pripomíname už 5 rokov,

čo nás nečakane opustil náš manžel,

otec, dedko a pradedko

 Prosíme všetkých príbuzných a známych,

aby mu spolu s nami venovali tichú spomienku.

  Smútiaca rodina.

13
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pani Mária ŠIMKOVÁ

„Ten čas plynie veľmi rýchlo. Človek odišiel, 
ale všetko krásne, čo nám dal, ostane v nás.“

 Dňa 13.12.2021 uplynulo neskutočných 

8 rokov, čo nás navždy opustila 

naša drahá mamička a stará mama

z Novák. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 

   Deti s rodinami.

13
 12
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Ondrej Šnirc

Dňa 22.12.2021 si pripomenieme 

25. výročie, odkedy nás navždy opustil 

náš drahý otec, starý otec 

a prastarý otec

 z Cigľa. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

  S láskou spomíname. 

13
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 26 ro
kov 

od firmy 

MOLNÁR
“

23. decembra 1888
deň, keď si po silnom záchvate Vincent Van Gogh odrezal ucho.

Výročia a udalosti
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POTEŠTE SVOJU POLOVIČKU VIANOČNÝM 
DARČEKOM KRÁSY A ZDRAVIA

I BALÍČEK ZDRAVOTNÁ RÁZOVÁ VLNA 
I BALÍČEK DOKONALÁ PLEŤ
I BALÍČEK ŠŤAVNATÉ PERY
I DARČEKOVÝ VOUCHER
I BALÍČEK LIFTING

Poukážky sú v hodnote od 50€, ich platnosť je do 31.12.2022 
a zakúpiť sa dajú osobne v estetickom centre.

IPL ADÉNA
Epilácia tmavých aj svetlých chĺpkov.
Foto-omladenie, odstránenie metličkových žiliek

RADIOFREKVENCIA
Aktivácia kolagénu, lifting pokožky, 
formovanie postáv, lymfodrenáž

RÁZOVÁ VLNA
Odstránenie celulitídy, strií 
a zdravotné ošetrenia

E-PEEL
Hĺbkovo vyčistí tvár a dodá séra 
na omladenie pokožky

DERMAPLAX
Nechirurgický lifting viečok a vrások

APLIKÁCIA VÝPLNÍ
Estetickým dermatológom

MEZOTERAPIA
Prístrojová multi-injekčná aplikácia sér do podkožia

PLAZMATERAPIA/DRAKULOTERAPIA
Ošetrenie vlastnou krvnou plazmou 
obohatenou o kyselinu hyalurónovú

Profesionálne peelingy a lekárska kozmetika

13
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Náplň práce:
• Pálenie a zváranie železničných nákladných vagónov
• Zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných    
     vagónov

Požiadavky:
• Zváračský preukaz s oprávnením Z-G1 alebo D-G2 a Z-M1 
• Prax v odbore aspoň 1 rok

Zamestnanecké výhody a benefity:
• Nástupná tarifná mzda od 855 EUR
• Stabilná a dlhodobá práca
• Mesačné odmeňovanie do 20% (po skúšobnej dobe)
• Kvartálne odmeňovanie podľa plnenia plánu do 20%
• Príplatky za poobednú zmenu
• Príplatky za prácu v sťaženom prostredí.
• Stravné lístky v hodnote 4,50 EUR (doplatky zo sociálneho 
     fondu)
• Príspevok na 3. dôchodkový pilier vo výške 2% z hrubej mzdy

Žiadosti posielajte na e-mail: ekosystemy@sebedrazie.sk 
alebo na adresu: EKOSYSTÉMY, s.r.o., Ul. Matice slovenskej 10, 

971 01 Prievidza. Kontaktná osoba: Katarína Kollárová 

Prijmeme zamestnancov do pracovného 
pomeru na pracovnú pozíciu: 

 Zvárač – palič

6
6
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5

PRÁCA V NEMECKU 

v trvaní 12 až 18 mesiacov
(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE

Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156

0905 662 251

info@christal-nabor.com

Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Na pracovnú zmluvu, zaujímavé 
finančné ohodnotenie od 2000 do 

3000€ netto/mesačne, sociálne 
a zdravotné zabezpečenie v Nemecku, 

možnosť poberania rodinných 
prídavkov, ubytovanie hradené.

Odporúčame očkovanie

 15 inštalatérov sanity a kurenárov 
 15 zváračov MIG MAG 135 – v dielni  
 15 zámočníkov – skladačov podľa 
   výkresov v dielni

0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO
ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV
NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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099

-34%

(100 g = 0,79)

125 g125 g

1.50*

Bryndza   
� plnotučná

599

Supercena
cena za 1 kg

599

Supercena
cena za 1 kg

Slovenská 
šunka   

Údené karé    
� bez kosti
� rôzne druhy

97 % 
podiel 
mäsa

Bryndza   

049

Supercena

(1 kg = 0,82)

600 g

Žemľová/
Parená knedľa

239

-44%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.29

Kačica  
� s drobmi

SLOVENSKÉ JAHŇACIE MÄSO

Zdravé a chutné mäso s obsahom vitamínu B, zinku, 
horčíka, selénu, medi a nízkym obsahom tuku.

podporte spolu s nami slovenských farmárov 
a spracovateľov jahňacieho mäsa 119

Supercena
cena za 100 g

Vianočné jahňa
� predná/zadná štvrť

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
� pitvanýMaslo

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g

Ponuka tovaru platí od 20. 12. do 24. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 20. 12. do 24. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l2,25 l

1.49*

Coca Cola/
Coca Cola Zero/
Sprite/Fanta 

Mlieko
� trvanlivé
� polotučné

055

Supercena

1 l

Losos atlantický
� fileta s kožou

Konzumné 
zemiaky neskoré
� varný typ A, šalátové

099

-41%

(1 kg = 0,50)

2 kg balenie2 kg balenie

1.69

Bambino  
� tavený syr v črievku

099

-41%

(100 g = 0,66)

150 g150 g

1.69*

Smotanový 
jogurt   
� rôzne druhy

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g150 g

0.29

Spišské párky

279

-30%

(1 kg = 5,58)

500 g500 g

3.99

2 kg

Mrkva
045

-49%
1 kg balenie1 kg balenie

0.89

119

-40%
cena za 100 gcena za 100 g

1.99

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 20. 12. do 24. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od pondelka
20. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Milí Prievidžania, 
prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší 

každý z nás.
Pozoruhodné je, že rok, ktorý ľudí nutne rozdelil, 

nás v mnohých ohľadoch zblížil. Pre mnohých 
z nás všetko, čo by sme na Vianoce naozaj chceli, je 
jednoduché. Objatie alebo stisk ruky. Ak ste medzi 
nimi, nie ste sami a dovoľte mi, aby som vám týmto 
úprimným prianím zaželal hlavne pevné zdravie.  
Nech je mesto Prievidza, miestom pre radostný život 
plný stretnutí s vašimi drahými.

Nech vás vianočný čas naplní duchom nezištnosti, 
lásky a predovšetkým nádeje a sprevádza každým 
dňom nasledujúceho roka. 

Ing. Ľuboš Jelačič
zástupca primátorky mesta Prievidza
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňovaj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

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

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

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

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 

VYUŽITE AKCIUna PODLAHYdo 31.12.2021

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i ei n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

kompozitná podlaha EGGER GreenTec 
- z 34,90€/m² - za 27,90€/m2
laminátová vodeodolná podlaha EGGER 
- z 19,90€/m² - za 16,90€/m² 

kompozitná podlaha EGGER GreenTec 
- z 34,90€/m² - za 27,90€/m2
laminátová vodeodolná podlaha EGGER 
- z 19,90€/m² - za 16,90€/m² 

13
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 

Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných
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Milí čitatelia, 
každý rok ohlasujeme v našom meste príchod Vianoc 

rozsvietením svetiel. A svetlo dokáže viac, než len vytvoriť 
sviatočnú náladu – svetlo prináša nádej.

V tomto období ju potrebujeme všetci, zvlášť tí, 
ktorí stratili svojich blízkych a priateľov. Pandémia 
priniesla mnoho obmedzení a obavy, ako zabezpečiť svoju 
existenciu. Túto situáciu môžeme zvládnuť len tak, že 
budeme trpezlivo hľadať najlepšie riešenia a tešiť sa 
z každodenných maličkostí. Dobrý recept je urobiť 
niekomu radosť, a potom sa aj sám zohriať pri jej 
plamienku. A to je pravé posolstvo Vianoc ako vzácneho 
obdobia, v ktorom intenzívnejšie prežívame čas so svojimi 
blízkymi a prinesieme im do duše pokoj a radosť.

Prajem každému z vás, aby nasledujúce 
sviatočné dni boli naplnené tým, čo vás urobí 
šťastnými, či už je to radosť z detí a vnúčat alebo 
pocit, že sú tu veľké i malé veci, pre ktoré sa oplatí 
žiť. Nech nám svetlo Vianoc prinesie nádej, že čoskoro 
prídu lepšie časy.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Mesto Prievidza z dôvodu aktuálnych pandemických opat-
rení nemohlo uskutočniť tradičné vianočné trhy na Ná-
mestí slobody. V deň keď mali byť spustené prichádza s no-
vinkou, ktorá prináša vianočné trhy interaktívnou formou.

V pondelok 13. decembra 2021 bola oficiálne spustená nová 
doména www.trhyvprievidzi.sk, ktorá združuje remeselníkov, 
ktorí mali pôvodne predávať svoje výrobky na vianočných tr-
hoch na námestí v Prievidzi. Na internetovej stránke je predsta-
vených viacero remeselníkov a umelcov s tradičným tovarom s 
uvedením kontaktu, prostredníctvom ktorého si môžu záujem-
ci zakúpiť rôzne vlastnoručne robené výrobky.

Za myšlienkou stojí prievidzský študent vysokej školy Radovan 
Huba, ktorý vymyslel interaktívny spôsob ako môžu ľudia pod-
poriť lokálnych remeselníkov a umelcov nákupom ich tovaru.

„Veľmi sa tejto myšlienke teším. Aj my ako predstavitelia samo-
správy sme boli veľmi smutní, že sa tradičné trhy na námestí 
nemohli uskutočniť. Svojou atmosférou dotvárali vianočnú ná-

ladu, boli miestom stretávania sa priateľov a blízkych. Týmto 
krokom chceme aspoň trošku pomôcť aj remeselníkom, ktorí sú 
pandemickými opatreniami zasiahnutí a nemali možnosť pre-
dávať svoje výrobky na trhoch počas roka“ uzavrela primátorka 
Macháčková.
FOTO: Vanda Mesiariková

Vianočné trhy inak

Mesto Prievidza v týchto dňoch bezplatne distribuuje do 
domácností kalendár na rok 2022.

Obyvatelia Prievidze si v týchto dňoch môžu vo svojich pošto-
vých schránkach nájsť darček od mesta Prievidza – kalendár 
na rok 2022. Kalendár je výnimočný v tom, že obsahuje dôleži-
té informácie pre obyvateľov z oblastí platenia daní, zberov a 
separácie odpadu, podrobné termíny zberu veľkoobjemových 
kontajnerov v jednotlivých častiach mesta. Okrem servisných 
informácií, získa obyvateľ podrobné termíny konania rôznych 
kultúrnych a spoločenských udalostí.

Vydanie kalendára finančne podporili spoločnosti: T+T, a.s., 
Nestlé Slovensko s.r.o., STRABAG s.r.o., Somi systems, JKBOZ 
s.r.o., ROKO gips s.r.o., INMEDIA, spol. s.r.o. a mesto Prievidza.

Kalendár na rok 2022
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


