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PRIEVIDZSKO

Č. 2 / 14. JANUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

20.1.2022  o 16.00 h. OTVÁRA VODIČSKÉ KURZY NA SKUPINU OSOBNÝ AUTOMOBIL A MOTOCYKLE

5 x AUDI A3 2.0 TDi, 110 kW

Ivan Grolmus

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 20.1.2022

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.
20.1.2022

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 20.1.2022

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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DO VYPREDANIA ZÁSOBDO VYPREDANIA ZÁSOB
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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PALIVOVÉ DREVO

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

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
Odstavčatá
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V posledných rokoch sa u nás zauží-
val taký zvláštny zvyk. Mnohí akosi 
automaticky očakávajú, že získajú 
dobré miesto, dobrý plat, automa-
ticky nakupujú byty na obrovské 
dlhy, popri tom lietajú na dve tri do-
volenky do roka.

V USA už bol hádam každý a kto 
nebol, nič spoločensky neznamená, 
je nula. To ale nie  je samozrejmosťou 
napríklad v prípade Malej Fatry, alebo 
Polonín. Hanbím sa, sám seba, ale nád-
herné lesy na severovýchode Sloven-
ska som ešte nenavštívil. Poznám ich 
iba zo statusov náčelníka Lesoochra-
nárskeho združenia Vlk Juraja Lukáča.

Mnohí z nás úplne automaticky 
predpokladajú, že žiť, to znamená mať 
všetko. Môcť si dovoliť všetko. Dokonca, 
aj na úkor iných, bez ohľadu na čokoľ-
vek a kohokoľvek. A čím intenzívnejšie 
si to myslia, čím okázalejšie ukazujú, 
že na to „majú“, tým viac ich šťastie ob-
chádza. Bez toho, aby si to oni všimli.

Pred takmer sto rokmi, dvaja mla-
dí ľudia, moji dnes už dávno nebohí 
starí rodičia, odišli za prácou do Fran-
cúzska. Na Slovensku jej nebolo. Dreli 
ako vládali, každý zarobený frank 
odkladali, aby si na diaľku na Sloven-

sku mohli postaviť domček, z ktorého 
píšem túto úvahu. Všetko, čo mali, 
nadobudli, bolo výsledkom ich práce. 
Teda, skôr ich driny. Síce nelietali do 
Hurgady, ani na Manhattan, ale za to 
si, milujúc sa navzájom, urobili v ne-
deľu vždy výlet na bicykloch. Áno, ešte 
aj ako dospelí ľudia. S košíkom dobrôt, 
ktoré si dovolili pripraviť zo skromného 
rozpočtu na nedeľu. Ale – nemali dlhy. 
A boli šťastní.

Podarilo sa takýmto ľuďom nájsť 
šťastie, kde by ho dnešné generácie vô-
bec nehľadali. V sebe a v sebe prispô-
sobených možnostiach a okolnostiach. 
Oni vedeli, že nikto im nič nedá, od ni-
koho nič očakávať nemajú, lebo nikto 
im nič nedaruje. Som už na „zaslúže-
nom odpočinku“ a pracujem. Môžem aj 
nepracovať, narobil som sa dosť. Ale – 
chcem ešte žiť a ak sa dá, aj 
šťastne žiť. Tak sa musím 
o to sám postarať. Alebo 
si fakt myslíte, že v tomto 
štáte to urobí niektorý po-
litik za vás?

Pekný pracovi-
tý týždeň -

Nečakajme, že budeme iba dostávať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

16. január 1969  
na protest proti odklonu od demokratizačného procesu sa v Prahe 
upálil študent Jan Palach.

Výročia a udalosti

Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY
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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)
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www.stahovacia-sluzba.com

• sťahovanie 
• vypratávanie

• montáž nábytku 

tel.: 0905 462 875 13
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Prievidza: Problém s neexistujúcim 
lekárskym obvodom vyriešený 

Lokalita Ul. Na karasiny v Prievidzi ešte donedávna nepatrila do 
žiadneho obvodu všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre do-
spelých obyvateľov. Ak bývate práve v tejto lokalite a hľadali ste 
si nového obvodného lekára, narazili ste na veľký problém.

Viacero všeobecných lekárov práve v tomto období ukončilo pre svoj 
vysoký vek lekársku činnosť. Lekárov ktorí naberajú nových pacien-
tov je žiaľ málo.

V prípade, ak Váš lekár skončí svoju činnosť, potom ste pridelený 
pod príslušný obvod podľa miesta trvalého pobytu. Avšak máte 
problém v prípade, ak adresa Vášho trvalého pobytu nepatrí do 
žiadneho lekárskeho obvodu. Takou bola práve lokalita Na ka-
rasiny.

Prideľovanie obvodov rieši Trenčiansky samosprávny kraj. Práve 
preto som uvedený problém riešil z pozície krajského poslanca. Pre 
obyvateľov spomínanej lokality mám dobrú správu.

Lokalita Na karasiny v Prievidzi bola pre zabezpečenie všeobecnej 
ambulantnej starostlivosti pre dospelých obyvateľov pridelená do 
zdravotného obvodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kto-
rý má svoje sídlo na Ul. Priemyselná 
3/66, 971 01 Prievidza.

Ak máte obdobné problémy, neváhaj-
te ma kontaktovať: michaldureje@
gmail.com.

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec 

Trenčianskeho samosprávneho kraja

13
 1
2
2
 0
0
2
9
 

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

• geometrické plány • vecné bremeno
• polohopisné a výškopisné plány
• vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 

projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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Spomínam si často na otca Antonia 
Srholca, jeho široký úsmev a láskavé 
slová. 

Kedysi mi na tému podnikanie pove-
dal toto: „Podnikať sa má hlavne so srd-
com. Ako kedysi šport, spev, tanec. Pre 
radosť. Aby sme obohatili svet a pri tom 
dorastali k vyšším, duchovným hodno-
tám. K radosti, aj keď sa tvorba, podnika-
nie nepodarí. Trpezlivo a s vierou niesť aj 
svoj zranený, niekedy nepodarený ľudský 
údel. Na Slovensku sme podnikanie po dl-
hej prestávke len obnovili. Ako súťaž, kto 
rýchlejšie, kto viac a víťaziť za každú cenu. 
Chce to čas. Naučíme sa.“ 

Antonia zatvorili komunisti. Desať 
rokov prežil roky vo väzení a v pracovnom 
tábore. Zažil tam dlhé hodiny samoty, po-
níženia, hladu a chladu. Bol pokojný, po-
korný a vyrovnaný so svetom. Neodsudzo-
val a často zakončil debatu slovami - chce 
to čas, naučíme sa...

Verím, že sa naučíme. Podnikať a 
spravovať si svoju krajinu. Aby sme nepre-
dávali iba lacnú prácu našich ľudí a naše 
polia na sklady dovezených výrobkov. Na-
učíme sa dôverovať si a spolupracovať. Aj 
to, že keď niekto vyzerá a premýšľa inak 
ako my, ešte nemusí byť našim nepriate-
ľom. Naučíme sa počúvať jeden druhého, 

aj keď so všetkým nebudeme súhlasiť. 
Chce to čas, ale príde doba, keď pochopí-
me, že sa nemusíme naháňať za postave-
ním, peniazmi a slávou. Zistíme, že je tu 
miesto pre každého, kde môže byť užitoč-
ný a nemusíme sa predbiehať. 

Otec Srholec hovoril: „Nebezpečné 
a škodlivé je žiť len pre hromadenie bo-
hatstva, ktorého symbolom sú peniaze. 
Bezohľadné hromadenie kapitálu a moci. 
Pyšné sebavedomie, že ja mám viac ako 
iní. Bezohľadnosť k iným spoluobčanom. 
Ignorovanie skutočnosti, že sme všetci jed-
na Rodina a sme navzájom za seba zodpo-
vední. Chudobní sú mierou nášho blaho-
bytu. Sociálna politika, solidárna cirkev, 
múdrosť detí, radosť z rozdávania, sloboda 
jednoduchých, prostých ľudí, ochota deliť 
sa a pomáhať, to sa všetko budeme musieť 
naučiť. Ak Život je jedno z božích mien, 
akákoľvek služba životu 
je službou tomu Najvyš-
šiemu. Hodnota člove-
ka sa bude merať pod-
ľa toho, nakoľko a na 
čo premieňa svoje talen-
ty v danom priestore 
a čase.“ Buďme 
trpezliví, nau-
číme sa.

Naučíme sa

» Ján Košturiak
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY

13
 1
2
2
 0
0
19

13
 1
2
2
 0
0
15

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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10915 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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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ – Jawa odkúpim moto-
cykel, diely – seriózna do-
hoda, T: 0908 205 521
» Kúpim motocykle Jawa, 
ČZ, Babetta, Stadion, Pio-
nier, Simson aj iné. Slušne 
zaplatím, T: 0949 371 361
» Odkúpim továrensky 
traktor alebo malotraktor, 
aj v zlom stave alebo nepo-
jazdný, T: 0949 350 195

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

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 me-
dzera 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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PD zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026

34

89

6

9

6

7

58

3

7

13

5

7

39

95

6

48

1
S

U

D

O

K

U

Aj keď šikanovanie v Miloslavove vy-
ostrené médiami nahnevá časť ľudí a 
najmä tých nezainteresovaných a sa-
mozvaných sudcov, treba myslieť na to, 
že aktéri tohto nešťastia sú neplnoletí 
tínedžeri. 

Pod vplyvom emócií môžeme vyslo-
viť akýkoľvek súd, môžeme žiadať prísne 
tresty či ako Boris Kollár „polepšovňu“ do 
plnoletosti. Avšak akékoľvek činy detí tre-
ba citlivo posudzovať a až po tom stanoviť 
adekvátny trest či prevenciu. Konštatova-
nie o zlyhaní rodičov či školy je jednodu-
chou skratkou. 

Správanie niektorých detí bolo a 
bude problémové. No málokedy sa stáva, 
že dieťa vyčíňa len tak, bez príčiny. Deti 
a mládež podliehajú vplyvom. To je veľká 
šanca, ale zároveň riziko. Chtiac-nechtiac 
prijímajú vzorce konania zo sveta dospe-
lých. Aj tie zlé. A keď sa pozrieme na to, aké 
prototypy osobností máme v súčasnej poli-
tike, pop biznise či medzi bežnými ľuďmi, 
nemožno sa čudovať, že mladí nasávajú 
negatívne spôsoby správania. A  treba spo-
menúť aj médiá, ktoré v snahe byť komerč-
ne úspešnými negatívne vzorce správania, 
zlo, násilie, amorálnosť, šikanu, citovú po-
vrchnosť, konzum, tabak, alkohol a drogy, 
sexuálne deviácie denne vysielajú, a tým 
nepriamo propagujú a štandardizujú také-
to formy prejavov ako bežnú súčasť života.

Médiá, vrátane internetu, majú oveľa 

väčší vplyv na mladých ako rodičia, uči-
telia, kamaráti. Deti sú preto deťmi, lebo 
nemajú ešte dostatočné schopnosti a skú-
senosti, aby vedeli nástrahám odolávať, 
primerane reagovať a postupovať racionál-
ne. Nezabudnime na to, že sa to vzťahuje 
aj k adolescentom, ktorí sa formujú aj po 
osemnástke. 

Napriek devastačnému vplyvu me-
diálnej spoločnosti neznamená, že ako 
sprievodcovia našich detí máme rezigno-
vať na ich výchovu. K tej patrí aj primeraná 
kontrola, rozprávanie sa, pozorovanie, za-
ujímanie sa o voľný čas detí a spoznávanie 
ich kamarátov. V žiadnom prípade takéto 
„vyzvedanie“ neberme ako zásah do ich 
súkromia, ako to hovorí liberálna výcho-
va. Ak si to tak povieme, zanedbáme naše 
povinnosti byť formujúcim rodičom dieťa-
ťa. Komunikácia v tom najširšom význame 
sa musí stať každodenným pravidlom aj v 
situácii, keď dieťa komunikovať odmieta. 
Dospelý človek, či učiteľ, alebo rodič, musí 
byť dobiedzavý, nie ľahostajný. Je mnoho 
spôsobov, ako nájsť tú správnu cestu ko-
munikovať. Pretože na komunikáciu po 
zlom skutku dieťaťa môže byť neskoro, aj 
keď tá ma svoje opodstatnenie.  

Možno neporazíme úplne nástrahy 
spoločnosti, ale prirodzený a komplexný 
záujem o dieťa môže predísť tragédiám, 
ktoré zničia nie iba jeden mladý život.  

Kde sa berie zlo v deťoch? 
Dá sa s ním bojovať? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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www.bozposhop.sk

VŠETKO
PRE
ZVÁRAČOVOOPP

OOPP známych výrobcov a značiek

OOPP pre práce vo výškach

Prilby, rukavice, reflexné oblečenie

Hasiace prístroje, hydranty a príslušenstvo

Lekárničky

Bezpečnostné značenie

Antigénové testy a respirátory

V predajni ešte nájdete: 

Predajňu nájdete na Ciglianskej ceste 3C v Prievidzi

ZDRAVO A BEZPEČNE NA PRACOVISKU

www.boz.sk
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E-mail: pellerova@regionpress.sk
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pán Milan Bartakovič

„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 11. januára 2022 sme si pripomenuli 

3. smutné výročie, čo nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec a starký

z Koša. 

 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu snami tichú spomienku.

  S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
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pánom Ferdinandom Dobiašom.

„Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda,
to si ty, ocko môj, a pozeráš sa na mňa z neba.

Tam v raji nebeskom, pokoj večný maj,
buď mojím anjelom, na zemi ma chráň.

Hoci si odišiel, nie si medzi nami,
navždy si zostal v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali.“

 Dňa 21. januára 2022 

si pripomíname 8. výročie rozlúčky 

s mojím milovaným ockom

 Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. 

  S láskou spomína dcéra Viera. 
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„Ich duša je v nebi, ich úsmev v našom srdci. 
Už ich nestretneme a predsa sú tu stále s nami.“

18.1.2022 uplynie rok, čo nás navždy 

opustila naša drahá babka

 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Jozef Frimmel.

Magdaléna Frimmelová

a 23.1.2022 uplynie rok, čo nás navždy 

opustil náš drahý dedko

Ivan Martinka.

„V poslednom prístave tvoja loďka zakotvila, 
bolesť ťa opustila a láska obklopila... 

Oči tvoje nezaiskria, ústa sa už neusmejú, 
ruka tvoja už nepohladí... 

Tvoje srdce však ostáva v nás.“ 

Dňa 10. januára uplynulo 15 rokov, 
čo nás navždy opustil, manžel, otec, 

syn, brat, švagor a zať

S láskou v srdci spomína manželka s dcérou a ostatná smútiaca rodina.
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Ing. Miroslav Oravec

V januári si pripomíname 

5. výročie od kedy nás opustil 

manžel, otec, syn, a brat

z Prievidze. 

 S láskou a úctou na teba spomíname.

  Manželka Marianna, deti Michal, Tomáš a Alexandra, mama a bratia.
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pani Šarlota Velochová

Dňa 17.1.2022 si pripomíname 

3. smutný rok, kedy nás navždy 

opustila naša milovaná manželka, 

matka, babka a prababka

z Lehoty pod Vtáčnikom. 

  S úctou a láskou spomína manžel František, 
synovia František a Ján s rodinou, dcéry Anka a Emília s rodinami. 
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Stanislav Žamboky.

„Odišiel, už nie je medzi nami, 
ale žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.“

 S hlbokým zármutkom oznamujeme, 

že nás dňa 5. januára 2022 vo veku 

nedožitých 64 rokov navždy opustil druh, 

brat, ujo a švagor

 

 

  Smútiaca rodina družka Gitka s rodinou, bratia Peter a Vladimír s rodinami.
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0905 719 148

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

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?
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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

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

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

PODLAHY

NOVINKA: 
MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AJ NA SPLÁTKY. 
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019NA 0908 244 019
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V   5500%%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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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:
• Náborový príspevok 500€ pri zotrvaní v pracovnom pomere jeden rok
• Nástupná tarifná mzda od 880€
• Stabilná a dlhodobá práca
• Mesačné odmeňovanie do 20% (po skúšobnej dobe)
• Príplatky za poobednú zmenu
• Príplatky za prácu v sťaženom prostredí
• Stravné lístky v hodnote 4,50€ (doplatky zo sociálneho fondu)
• Príspevok na 3. dôchodkový pilier vo výške 2% z hrubej mzdy
• Po zastabilizovaní možnosť čerpania bezúročnej pôžičky 
     zo sociálneho fondu

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

PONÚKAME PRÁCU PRE HOLIČKU
s praxou v kaderníctve

s vybudovanou stálou dlhoročnou
klientelou v Prievidzi.

Info : 0902 867 407
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20. január 1958    
Elvis Presley prijal svoj povolávací rozkaz 
do americkej armády.

Výročia a udalosti

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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Milí Prievidžania, aj v roku 2022 pokračujem dobrými správami 
z nášho mesta. Schválený rozpočet počíta s viacerými novými 
investíciami na zlepšenie života obyvateľov a zveľadenie von-
kajšieho prostredia.

Príkladom sú projekty revitalizácie vnútroblokov vo viacerých 
častiach mesta, s ktorými sa budeme uchádzať o získanie ne-
návratných finančných prostriedkov. Jedným z nich je aj projekt 
revitalizácie vnútrobloku na Baníckej ulici, ktorý vychádza z ná-
vrhu mladých krajinných architektov Mendelovej univerzity. Pro-
jekt bude riešiť ozdravenie drevín, nové sadové úpravy, dažďovú 
záhradu, ktorá bude slúžiť na zber dažďovej vody z priľahlých 
spevnených plôch. Nové detské ihrisko, ktoré bude slúžiť pre deti 
všetkých vekových kategórii. Súčasťou budú prvky určené pre 
deti so zdravotným znevýhodnením za účelom vytvorenia inklu-
zívneho ihriska. Doplnenie parkového mobiliáru ako sú lavičky, 
odpadkové koše, nové mlátové plochy aj so stromoradiami.

Ako predseda komisie dopravy sa veľmi teším, že sa budú 
riešiť nové parkovacie miesta vo viacerých lokalitách. Po rekon-
štrukcii cesty pokračujeme aj novými spevnenými plochami na 
Svätoplukovej ulici. V podmienkach zhotovenia je zahrnutá aj 
nová ekologickejšia vodopriepustná technológia.

V rámci zlepšenia dopravnej situácie na Ulici Za depom, má 
mesto tento rok zámer vytvoriť ochranné deliace ostrovčeky. 
Približne v strede komunikácie v mieste priechodu, budú navrh-
nuté dva stredové ostrovčeky. Dôvodom je zaručenie bezpečnej-
šieho prepojenia oboch husto frekven-
tovaných strán ulice. 

Ak vás trápi akýkoľvek problém, ne-
váhajte ma kontaktovať: lubos.jela-
cic@prievidza.sk

Som tu pre vás.

Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza 
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Nový projekt spoločnosti Kaufland ponúka mestám oddych 
v exteriéri, najmä pre mladých ľudí. Do prvého ročníka sa za-
pojilo 36 miest a mestských častí  z celého Slovenska. Sedem 
z nich získa na základe hlasovania verejnosti od reťazca špor-
tovo-oddychový areál K Park. Medzi prihlásenými je aj mesto 
Prievidza.

Cieľom je dostať mladšie vekové ročníky od počítačov či mobilov na 
čerstvý vzduch, ideálne aj s partiou kamarátov, s ktorými si môžu 
zašportovať. V K Parku nájdu rozmanité príležitosti na športové akti-
vity – jazdu na skateboarde, streetball, ping pong, môžu si vyskúšať 
svoje schopnosti na lezeckej stene či zacvičiť si na workoutovej kon-
štrukcii. Nechýbajú ani lavičky a trávnatá plocha na piknik. 

Mladí ľudia málo športujú MLADÍ ĽUDIA MÁLO ŠPORTUJÚ
Prečo sú  miesta na športovanie pre mladých také dôležité? Výsledky 
štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie (2019) o fyzických aktivi-
tách dospievajúcich  sú alarmujúce. Potvrdzujú, že nemajú dostatok 
pohybu, čo nepriaznivo ovplyvňuje ich zdravie. Viac než 80% z nich 
nespĺňa odporúčanie aspoň jednej fyzickej aktivity denne. Je zná-
me, že  aktívny životný štýl počas dospievania  posilňuje celkovú 
imunitu, zdravý vývoj, rast kostí, spevnenie svalstva a obmedzuje 
obezitu. Spoločné športové aktivity s priateľmi priaznivo ovplyvňu-
jú aj psychiku mladých ľudí. Všetky tieto pozitívne návyky, ktoré si 
osvoja počas dospievania, výrazne ovplyvnia ich život v dospelosti.

Hlasovanie do 16. februára 2022
O tom, ktorých sedem miest a mestských častí získa od reťazca K 

Park, rozhodne hlasovanie na stránke www.kauflandpark.sk, ktoré 
potrvá až do 16. februára 2022.

Zapojiť sa môže každý, kto sa na stránke zaregistruje. Každý deň 
môže mestu či mestskej časti poslať jeden svoj hlas. Počet odovzda-
ných hlasov sa prepočíta na počet obyvateľov miest alebo mestských 
častí, takže šance na výhru budú vyrovnané. „Verím, že každoden-
ným hlasovaním v súťaži o K-park ľudia podporia práve mesto Prie-
vidza. Spoločnými silami sa nám môže podariť vyhrať moderný od-
dychový priestor pre mladých ľudí na zmysluplné trávenie voľného 
času na čerstvom vzduchu,“ hovorí primátorka Prievidze Katarína 
Macháčková. 

Výsledky budú známe na druhý deň po skončení hlasovania. Všetci, 
ktorí sa doň zapojili, môžu súťažiť o 30 smartfónov. Viac informácií 
nájdete na www.kauflandpark.sk

Hlasujte za K Park v Prievidzi a vyhrajte smartfón

Mesto Prievidza vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov 
na udelenie mestského ocenenia Prievidzský anjel. Ocene-
nie bude odovzdané na slávnostnom podujatí Tváre mesta, 
19. mája 2022.

Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje osobám alebo skupinám 
osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho  obyva-
teľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili 
ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli vý-
znamné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahra-
ničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v pro-

spech mesta a jeho obyvateľov.

Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel pre 
fyzické osoby, právnické osoby alebo skupiny osôb môžu doručo-
vať mestskému úradu primátor mesta, poslanci mestského zastu-
piteľstva a obyvatelia mesta.

Obsah návrhu musí obsahovať:
- meno a priezvisko a vek navrhovanej fyzickej osoby alebo úplný 
názov navrhovanej právnickej osoby
- bydlisko / sídlo navrhovanej osoby
- profesia navrhovanej osoby (v prípade fyzických osôb),
- charakteristiku zásluh navrhovanej osoby,
- odôvodnenie predloženého návrhu,
- základné údaje o predkladateľovi návrhu na udelenie ocenenia 
(meno, priezvisko, adresa bydliska, resp. názov a sídlo organizácie, 
telefonický kontakt).

Pokiaľ je to možné, na doručenie návrhu využite pripravený formu-
lár, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta Prievidza.

Spracované písomné návrhy sa predkladajú na Mestský úrad v Prie-
vidzi, Námestie slobody č. 14 najneskôr do 28. februára 2022 osobne, 
poštou alebo e-mailom na adresu diana.dusekova@prievidza.sk. 
Návrhy doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované.

Prievidžania môžu zasielať návrhy na ocenenie Prievidzský anjel
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