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PRIEVIDZSKO
Téma týždňa

v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

Č. 7 / 18. FEBRUÁR 2022 / 26. ROČNÍK
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www.stahovacia-sluzba.com

• sťahovanie 
• vypratávanie

• montáž nábytku 

tel.: 0905 462 875 13
 1
2
2
 0
0
2
3

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

0948 468 858

MÄKKÉ 33€/prm       TVRDÉ 43€/prm
krátenie OD 20 cm
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
Odstavčatá
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022

NA STRANE č.14

Veličina ako voda – bez farby, chuti, 
vône a zápachu. Bez vody nevieme 
prežiť pár dní, hodnotu a význam 
času pre náš život si uvedomujeme 
až v jeho záverečnej fáze.

Počúvam práve českého herca 
Václava Koptu. Rozpráva o čase z jeho 
pohľadu. Nie ako tí naši (nielen herci), 
o frajerkách, peniazoch a dovolenkách 
z ich pohľadu. „Nikdy som sa neflákal, 
v našej rodine bol systém, každý mal 
nejakú prácu. Ale nikdy som netušil, 
že čím je človek starší, tým viac tej prá-
ce má. Na starobu prichádza čas, keď 
nevieme, kam skôr skočiť. Akoby sa 
hodina zmenila na desať minút. Až v 
seniorskom veku zistíme, že čas si treba 
vážiť už od mladosti. Nič iné, ako čas 
nemáme, ostatné sú banality.“Hovorí 
pán herec, Václav Kopta, ktorý si počas 
pandémie privyrábal ako vodič autobu-
su na pravidelnej linke MHD v Prahe.

Počúvam, že ten  ten mladý človek 
je zase tam a onam, tá je zas v inom štá-
te, tamtá na dovolenke, ktorá trvá už 
niekoľko mesiacov. Zabíjači času, toho 
vlastného. A veční hľadači zázrakov a 
pokladov súčasne. Pritom to najcennej-
šie, čím disponujú a vládnu, je čas. Pre-
flákaný život. A keď na to dôjdu aj sami, 

už je neskoro. Nejde o to, že by okrem 
dlhov nič nemali, ale oni už dávno 
stratili aj svoje ja. Svoju osobnosť. Stali 
sa masou a prestali ako jedinci tvoriť, 
budovať, zvelebovať.

Život je boj o život. Poznajú to dob-
re tí, ktorí by šťastní pracovali, keby 
mali kde a na čom, prípadne u koho. 
Poznajú to veľmi dobre „neperspektív-
ni“ ľudia po päťdesiatke, ktorých nikto 
nezamestná, lebo „nie sú dosť dyna-
mickí“.

Žijeme vo svete obrátených hodnôt, 
v ktorom tie najdôležitejšie nezname-
najú absolútne nič. Vrátane času. Len-
že, život nie je video, ktorá sa dá púšťať 
odznova a odznova. Život túto funkciu 
nemá. Ak sa raz blížime k jeho záveru, 
niet možnosti návratu. A zostávajú iba 
výčitky. V tom lepšom prípade. Mnohí 
nazývajú životom hodnotové živore-
nie. Biologickú existenciu. 
Podľa možnosti čo najpo-
hodlnejšiu. Lenže – nie!

„Nečakajte na zá-
zraky. Celý váš život je 
zázrak.“ —  Albert Ein-
stein.

Všetko dobré v 
živote vám želá

Čas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERCIA
0905 719 148
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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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STANOVENIE TRHOVEJ CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

0904 614 108
M. Mišíka 19/A, Prievidza 
mirka.dobrotkova@gmail.com 
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Pomôžme s ubytovaním zdravotníckeho 
personálu z NsP Bojnice 

Všetci v regióne vnímame nedostatok zdravotníckeho personálu 
v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Ne-
mocnica má stále väčší problém s obsadenosťou požadovaného 
počtu zdravotných sestier a lekárov.

Podľa vyjadrení vedenia nemocnice by nedostatok personálu mohol 
byť vyriešený tým, ak by v nemocnici pracovali ľudia aj zo vzdiale-
nejších okresov Slovenska. Nemocnica však naráža na problémy pri 
požiadavke ubytovania pre záujemcov o pracovné pozície. Chýbajú jej 
adekvátne ubytovacie kapacity. Vhodným riešením by bolo využitie 
ubytovne, ktorá patrí priamo nemocnici. Avšak ubytovňa je v pomer-
ne zlom stave a jej nevyužitý potenciál je na škodu veci.

V nadchádzajúcom období budeme na pôde krajského zastupiteľ-
stva hlasovať o odpredaji majetku Školy v prírode Kľačno. S najväč-
šou pravdepodobnosťou bude predaj odsúhlasený a samosprávny 
kraj získa do rozpočtu značné finančné prostriedky. Navrhol som 
preto županovi, aby finančné prostriedky, ktoré Trenčiansky kraj 
získa spomínaným predajom, boli viazané na rekonštrukciu aspoň 
niektorej časti nemocničnej ubytovne.

Verím, že zrekonštruovaná nemocničná ubytovňa, ktorá v minulosti ne-
mocnici dokázala pomôcť s nedostatkom 
zdravotníckeho personálu, by bola rieše-
ním aj v súčasnosti. Ako krajský poslanec 
budem uvedenej myšlienke nápomocný.

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

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec 

Trenčianskeho samosprávneho kraja

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

           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

           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

           A BRIKIET
Certifikované druhy hnedého a čierneho

  uhlia,brikiet,drevených peliet a brikiet

     sypané,balené,vrecované,big-bag

              www.uhlieprievidza.sk

         0905 402 526 13
 1
2
2
 0
0
6
5

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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odhad hodnoty a škôd, bilancia skrývky ornice
0910 427 860    www.frantiseksvitok.sk

ZNALEC POĽNOHOSPODÁRSTVO

Čudný pán, ktorý vymyslel Facebook, 
informoval svet, že má novú víziu. Ma-
nipulovanie ľudí na fejsbúku chce roz-
šíriť na virtuálnu meta platformu, na 
ktorej budú ľudia tráviť stále viac času. 

Technologické firmy vyvíjajú rôzne 
zariadenia a programy, aby nás vytrhli z 
reálneho sveta a napojili na svet virtuál-
ny. Lenže niečo podobné robia aj predaj-
covia drog. Mohli by sme argumentovať, 
že drogy ničia ľudské zdravie a pobyt vo 
virtuálnom internetovom svete nie. Nie je 
to pravda. Vznikajú poruchy sústredenia 
a poškodenia mozgu.

Kedysi podnikatelia zbohatli na tom, 
že vyrábali niečo užitočné pre ľudí. Baťa 
začal vyrábať topánky a priemyselné 
mestá. Ford vymyslel výrobu automobi-
lov dostupných pre bežných ľudí. Zbyněk 
Frolík v Linete vyrába nemocničné lôžka, 
ktoré zlepšujú kvalitu života pacientov. 

Potom prišla éra svetových boháčov, 
ktorí nám priniesli reklamné internetové 
platformy. Umožňujú ľuďom zverejňovať 
texty, fotografie a videá a zbierajú o nich 
informácie. Z týchto informácií sa umelá 
inteligencia o nás učí stále viac a viac - aby 
nás mohla bombardovať presne cielenou 
reklamou, ovplyvňovať naše vedomie a 
manipulovať nás. Tieto nástroje už dnes 

dokážu vyhrať v krajine voľby alebo roz-
pútať revolúciu, či vojnu. Virtuálny svet 
sa stáva hrozbou reálneho sveta. Najskôr 
odpúta ľudí z reality a potom im ovplyv-
ní myslenie a rozhodovanie. Všetko pod 
pláštikom nevinnej zábavy na internete.

Chorobami dnešného sveta sú osa-
melosť, egoizmus, individualizmus a 
agresivita. Ich živnou pôdou je naše vy-
trhnutie z reálneho sveta a pripútanie na 
virtuálnu platformu Marka Zuckenberga. 
Európska únia ho chce obmedziť a on sa 
vyhráža, že nám vypne svoje škodlivé 
programy. Bolo by dobré, keby splnil svo-
je sľuby.

Nezávidím týmto ľuďom bohatstvo, 
ale spôsob jeho nadobudnutia pripomína 
mafiu, ktorá v minulosti ovládala obchod 
s alkoholom a drogami. Zostaňme na 
zemi. Všímajme si ľudí okolo nás a pomá-
hajme im. Buďme prepo-
jení s prírodou, chráň-
me ju a čerpajme z nej 
silu. Raz príde čas, 
keď odídeme z tohto 
sveta. Ten druhý svet 
však bude iný, ako 
nám pripravu-
jú internetoví 
blázni.

Virtuálny svet

» Ján Košturiak
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Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

24.2.2022 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 - 24.2.2022

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.
24.2.2022

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 24.2.2022

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY

13
 1
2
2
 0
0
19

13
 1
2
2
 0
0
2
2

ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

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

IBALGIN DUO EFFECT dermálny krém 
100g  
-  potláča 
bolesť, zmierňuje 
zápaly a opuch

Pharmaton 
WOMAN ENERGY 
30+ výživový 
doplnok 30 filmom 
obalených tabliet  
- podpora energie, 
špeciálne zloženie pre 
potreby ženského 
organizmu

PREVOŇAJME SI ŽIVOT ❤ 
- V ponuke 
vyše 90 druhov 
silíc a vonných 
olejov

COREGA fixačný krém 2x40g 
+ DARČEK KEFKA 

NA ZUBNÚ NÁHRADU

Pri nákupe nad 19€ rúško 
v hodnote 6.70€ za 0.02€  

VICHY COLLAGEN SPECIALIST 50ml 
- denný krém pre popdoru produkcie kolagénu 
v pleti, hlboké vŕasky, 
strata pevnosti pleti, 
unavený vzhľad

EUCERIN HYALLURON FILLER 
nočný krém 50ml 
+ EUCERIN HYALURONOVÁ 
hydratačná hmla 150ml
- nočný krém vypĺňa hlboké vrásky 
zvnútra pre mladší vzhľad, 
hydratačná hmla bez 
parfemácie poskytuje 
okamžitú dlhotrvajúcu
hydratáciu, má 
upokojujúci účinok 
na pleť

LA ROCHE-POSAY LIPIKAR 
SYNDET 400ml + DARČEK 
LIPIKAR BAUME AP+M 
200ml 
- relipidačný čistiaci krémový gél proti 
podráždeniu a svrbeniu pokožky a 
relipidačný balzám s trojitou 
účinnosťou proti podráždeniu 
a svrbeniu pokožky 
a na upokojenie 
pokožky

BIODERMA ABC 
DERM detský 
šampón 200ml 
+ DARČEK 
TUČNIAK 

9,36€24,74€
43,94€

Nové modely zdravotnej obuvi 
aj www.lekarenstm.sk

7,00€

10,00€

9,89€ 31,84€
38,84€7,90€

9,13€

17,98€

32,98€

za1,90€
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 ro
kov 

od firmy 

MOLNÁR
“

7
5
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim staré auto Škoda, 
Ford, Simca, Tatra, Volga, 
Trabant a iné, T: 0940 100 
473
» Kúpim motocykle Jawa, 
ČZ, Babetta, Stadion, Pio-
nier, Simson aj iné. Slušne 
zaplatím, T: 0949 371 361
» Kúpim starý traktor Zetor 
15, 25, 50, Škoda 30, T: 0940 
100 473
» Kúpim staré motorky, die-
ly, doklady, mopedy, babe-
tu, T: 0940 100 473
» Čz - Jawa odkúpim moto-
cykel, diely – seriózna do-
hoda, T: 0908 205 521

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Ponúkam na prenájom 
1-izb. byt v PD Sever, T: 0944 
589 022

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim RD v Sebedraží, nie 
RK, T: 0919 200 282
» Predám záhradu s chat-
kou v Handlovej, T: 0914 144 
446

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12
» Predám postieľku s mat-
racom a prebaľovací pult, T: 
0915 770 868
» Predám set sovičky - va-
ničku, stojan, kýblik a pre-
baľovaciu podložku, T: 0915 
770 868

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 56r. 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?
Návod nájdete na strane  » 
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Mnohí obyvatelia Prievidze boli pred časom oboznámení s ne-
príjemnou správou - teplo od februára narástlo o 16,66%. Áno, 
žijeme v ťažkej dobe a ceny energii sa zvyšujú v celej Európe. Ale 
spomenul som si pritom na slová primátorky Prievidze, ktorá sa 
natlačila do predstavenstva PTH, aby mala podľa jej slov „vplyv 
na cenu tepla“ - citujem ju, aby bolo všetkým jasné. PTH je zod-
povedné za výstavbu nového zdroja tepla pre Prievidzu a v roku 
2020 ľuďom sľúbili lacnejšie teplo po roku 2023. Dnes sa ale 
všetko javí inak!

Z úst predstaviteľov spoločnosti PTH, Hornonitrianskych baní a 
mesta Prievidza počúvame, ako nie je isté financovanie projektu 
a ako budú musieť čerpať úverové zdroje, čo sa odrazí v cene tep-
la a navyše zadĺžia spoločnosť PTH, v ktorej má mesto Prievidza 
51%. To znamená, že zadĺžia aj obyvateľov mesta Prievidza a do-
konca aj tých, ktorí teplo od PTH ani nepoberajú. Dodnes sú pred-
kladané mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi správy o projekte, 
ktoré neobsahujú jasné finančné krytie, už vynaložené náklady 
na projekt či časovo merateľný harmonogram prác. Poslanci Prie-
vidze sú tak zavádzaní tým, že ani len nevedia skutočné a pravdi-
vé informácie. A neviete ich ani Vy, obyvatelia Prievidze a regiónu.

Myslím si, že je na mieste sa pýtať. Kam sa stratili sľuby pri-
mátorky Prievidze o lacnejšnom teple pre 
Prievidžanov, ktoré sľubovala v roku 2020 a 
len vďaka týmto sľubom, rozbehla vykurovací 
biznis s už bývalým nepriateľom, Hornonitrian-
skymi baňami?

Pýtajte sa aj Vy. Kým je ešte čas!  

Miroslav Žiak  
poslanec MsZ v Prievidzi a Národnej rady SR

KDE SÚ SĽUBY O LACNEJŠOM TEPLE 
PRE PRIEVIDŽANOV?

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Chcete si podať riadkovú občiansku inzerciu?

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. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
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0911 194 667 
krajciova.sona@ereba.sk

VEDENIE 
ÚČTOVNÍCTVA 

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

13
 1
2
2
 0
0
3
7

13
 1
2
2
 0
0
16

-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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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

SLUŽBY
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novostavby, rekonštrukcie, 
domy, byty

0917 785 492
ELEKTROINŠTALÁCIE

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.
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pani Anna Bíleková. 

„S úctou a láskou na teba spomíname, 
v našich srdciach stále ťa máme...“ 

Dňa 17.2.2022 sme si pripomenuli 

30 rokov od chvíle, kedy nás navždy 

opustila naša milovaná

 

  S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. 
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Vladimír Lacko

„Nezabudli sme na teba. 
Osud je niekedy krutý, nevráti, čo raz vzal. 

Zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ.“ 

Dňa 13.2.2022 uplynulo 5 rokov, 

čo nás navždy opustil vo veku 70 rokov 

náš milovaný manžel, otec, 

starký a prastarký

z Bojníc.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Odpočívaj v pokoji. 

  S láskou spomínajú manželka Viera, dcéry Vierka, Zuzka, Zlatica a syn Vladko s rodinami.
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Mgr. Zdenka Šimková, rod. Lenghardtová

Dňa 24. februára 2022 

si pripomíname smutné 15. výročie, 

čo nás navždy opustila 

naša milovaná

z Bojníc, rodáčka z Vištuku.

  Za tichú spomienku ďakuje manžel a synovia Mário a Tomáš s manželkou Saškou.
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pán Anton Sulaček

„Si stále v našich srdciach.“ 

Dňa 25.2.2022 uplynie 15 rokov, 

čo nás navždy opustil náš otec, 

dedko a pradedko

z Pravenca.

 

  S láskou spomíname. 
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Dušan Szekereš

„Už uplynul rok, zostalo po tebe ticho, nepočujeme 
tvoj hlas, ani smiech, ani tvoje kroky pri nás. 
Len kyticu kvetov a horiace sviečky na hrob 

ti môžeme dať a vo svojom srdci si ťa navždy zachovať. 
Spi sladko svoj večný sen. 

V spomienkach sme pri tebe každý deň.

Dňa 21.2.2022 si pripomíname prvé výročie, 

čo nás opustil náš milovaný syn a brat

z Kanianky.
„Kto žije v srdciach, nezomiera.“

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
  S láskou spomína mama a sestra. 
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Lukáška Trgiňu

„Už privial osud opäť čas, 
pre ktorý srdce puká zas.“ 

Dňa 13.2.2022 sme si pripomenuli 
smutných 11 rokov, kedy dotĺklo 

srdiečko nášho milovaného

z Chrenovca - Brusna.

 

  S láskou spomínajú rodičia a brat. 
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pani Otília Valentová. 

S bolesťou a smútkom 

v srdci sme si pripomenuli 

3. výročie, kedy nás 7. februára 

opustila a odišla do večnosti

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

  Manžel Karol, deti Renewart a Dagmar s rodinami.
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Jozef Zelenák

„Odišiel si od nás ako krásny deň, 
nepovedal si „ZBOHOM“ už viac neprídem. 

Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach však žiješ spomienkami.“ 

Dňa 19.2.2022 si pripomíname rok, 

čo nás navždy opustil náš drahý manžel, 

otec a deduško

z Necpál - Kútov.

 

  S láskou spomína smútiaca rodina.
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Emília Cápová.

„Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí.
Ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí...

Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel.“ 

Navždy nás opustila dňa 

7.5.2018 naša milovaná manželka, 

mama, babka a prababka

 a dňa 20.2.2022 by sa bola dožila 80-tych narodenín.

  S láskou spomíname. 
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OPERÁTOR 
VÝROBY

Jednoduchá práca 
pri strojoch.

Výroba komponen-
tov z hliníka.

Práca v Novákoch.

Mzda od 936€.

info: 0949 805 220
praca@amosa.sk

13
 12

2 
0

0
97

 - dodávateľ automobiliek KIA a HYUNDAI so sídlom v Pravenci

hľadá pracovníkov do trojzmennej prevádzky 

s nástupom ihneď na pozíciu : 

Operátor výroby 
kompletizácia strojárskych komponentov

hodinová mzda od 4,15 Eur

práca vhodnejšia pre mužov, absolventov

Ponúkame: 
- mesačné bonusy, polročné odmeny 
- príplatky za zmennosť 
- mesačný príspevok na cestovné 
- benefitový program (cafeteria), sociálny program
- stabilnú prácu v dlhoročnom kolektíve

ILJIN SLOVAKIA, s. r. o., 972 16 Pravenec č. 422, 
tel.: 046/517 01 52, email: personalne@iljinslovakia.sk
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otvára

KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termíne: 

od 24.02.2022 – 28.03.2022

Cena za 226 hodinový kurz je 350,00 €, 
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi 

pre evidovaných nezamestnaných.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
                                  v Prievidzi

Informácie: 
osobne na adrese:  Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza
tel. č.:  046 542 28 19, 0903 558 925 
e-mail:  prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

ZUZKIN SMIECH NÁM ZNIE V UŠIACH STÁLE
Zdravotné klaunky primárka Ritka a sestrička 
Bodka opatrne klopú na dvere trojročnej Zuzky na 
detskej onkológii. „Môžeme vojsť?“ pýta sa primár-
ka Ritka. Zuzka sedí v detskej stoličke, papá chrumky 
a uprene pozerá do tabletu. „Áno, nech sa páči!“ od-
povie mamička. Klaunské doktorky začínajú hrať 
pesničku na ukulele a pomaly sa blížia k Zuzke. Tá ich 
vytrvalo ignoruje a tvári sa, že ju nezaujíma nič, len 
chrumky a rozprávka. Primárka Ritka sa chopí situá-
cie: „Zuzka, chceli sme ťa pozdraviť a zároveň ti pred-
staviť sovu Rózu, ktorá sa na teba veľmi teší. Ak sa s ňou 
chceš zoznámiť daj mi signál tak, že kusneš do chrum-
ky.“ Zuzka kusne. Inak to samozrejme ani nemohlo 
byť. „Sláva, môžeme zavolať Rózu, Zuzka súhlasila!“ ra-
dostne povie Ritka. Zuzka je vytrvalá a stále sa tvári, 
že tam nie sme. Vtom Ritka vytiahne z vrecka Sovu 
Rózu v podobe hnedej maňušky. Róza pristáva na 
Zuzkinom stolíku a chce spievať. Pri umeleckej po-
klone si narazí zobák do Zuzkinho stolíka. Výbuch 

detského smiechu. Róza sa začína opakovane klaňať a opa-
kovane búchať do stolíka. Potom začne Zuzke papať chrum-
ky. Zuzka sa zo srdca smeje a začína ručná naháňačka. Zuz-
ka chce Rózu chytiť, ale tá je rýchla a vždy sa schová. Nako-
niec sestrička Bodka začne hrať pesničku a Róza ukáže svoj 
spevácky raperský talent. Na záver sa samozrejme ukloní. 
Opäť si narazí zobák o stolík, ale tentokrát od únavy zaspí. 
„Joj! Róza sa nám po tomto umeleckom výkone riadne unavi-
la!“ konštatuje primárka Ritka a berie Rózu do vrecka zdra-
votného plášťa. Vtedy Róza začne chrápať. Ďalší výbuch 
smiechu. „Ďakujeme ti Zuzka, že si Rózu uspala, lebo Róza 
je nezmar, nie a nie spať!“ povie potichu sestrička Bodka 
a obe doktorky sa začnú opatrne vytrácať z izby. Zuzka im 
s úsmevom kýva a pri pohľade na mamičku je vidieť, ako jej 
stekajú slzy po tvári. Tiež sa usmieva. Šťastný moment. Ten 
Zuzkin smiech od srdca nám v ušiach znie stále. 

Pošlite svoje 2 % o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, aby choré deti v nemocniciach zažívali šťastné momenty, 
aké vo svojom príbehu popísala Katarína Baranová alias primárka Ritka. Viac informácií na www.cervenynos.sk.
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ZAMESTNANIE

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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Simona Pellerová: 0905 719 148
PRIEVIDZSKO

prievidzsko@regionpress.sk
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

8.00 - 8.15 h.
8.30 - 8.45 h.

9.15 - 9.45 h.
10.00 h. - 10.10 h.

Nováky-Lelovce  17. 3.
Lehota p. Vtáčnikom  17. 3.
Lazany 17. 3.
Kľačno, pri cintoríne 17. 3.

Predaj 16- týždňových  kuričiek DOMINANT

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

Kontaktujte nás: 0905 719 148

- 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 ...

 

PRIEVIDZSKO
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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 

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

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

  5500%%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Strechu Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka 
v Prievidzi samospráva plánuje rekonštruovať. Mesto 
Prievidza vyhlásilo výzvu na predkladanie cenových 
ponúk. Termín na predloženie ponúk je do 18. febru-
ára 2022.

Predmetom zákazky „Dokončenie rekonštrukcie strechy bu-
dovy ZUŠ v Prievidzi“ je odstránenie pôvodnej krytiny, vý-
mena všetkých klampiarskych výrobkov ako napríklad ople-
chovanie atiky, zateplenie strešného plášťa a vybudovanie 
nových strešných vpustí. Práce sú zamerané aj na sfunkčne-
nie bleskozvodu budovy. Odhadované náklady sú vyčíslené 
na sumu 55 470 tisíc eur bez DPH.

Termín realizácie prác je závislý od ukončenia verejnej súťaže 
a podpísania zmluvy o dielo. Práce by mali trvať 90 dní. 

Rekonštrukcia strechy Základnej umeleckej školy

Obyvatelia mesta vo verejnom hlasovaní rozhodli, kto-
ré projekty budú financované z Participatívneho roz-
počtu pre Prievidzu 2021/2022.

Celkovo bolo vo verejnom hlasovaní predložených 10 projek-
tov. Ich autormi sú aktívni občania, ktorí svoj čas a energiu 
venovali tomu, aby pre svoje mesto či komunitu vytvorili 
nové a obohacujúce zámery. Samospráva mesta vyčlenila 
na realizáciu projektov sumu 40 tisíc eur. V rámci toh-
to objemu finančných prostriedkov je možné podporiť a 
zrealizovať projekty, ktoré skončili vo verejnom hlaso-
vaní do ôsmeho miesta. Víťazné projekty budú realizované 
počas roka 2022. Podrobný obsah jednotlivých projektov náj-
dete na internetovej stránke mesta Prievidza.

Poradie projektov na základe verejného 
hlasovania a verejného zvažovania:
1. Ľudia parku - park ľuďom II.
2. Aj malé deti chcú hrať hrať basketbal
3. Aby rodina zostala spolu
4. Tanec nás spája
5. Pomoc pre chorých v domácom prostredí
6. Horná Nitra - Región našich detí
7. Život vo vode a oddych v prírode
8. Záhrada v meste

Nepostupujúce projekty:
9. Pes v meste
10. Obnova kaplnky v Hradci

Verejné hlasovanie
Hlasovať za jednotlivé projekty mohol každý, kto má trvalé 
alebo prechodné bydlisko v meste Prievidza a dovŕšil vek nad 
15 rokov. Každý mohol odovzdať svoj hlas najviac piatim pro-
jektom. Hlasovacie lístky boli distribuované priamo do do-
mácností. V prípade záujmu si obyvatelia mohli stiahnuť ďal-
šie hlasovacie lístky aj z internetovej stránky mesta Prievidza 

alebo prevziať pri anketových zberných miestach. Vyplnené 
hlasovacie lístky bolo možné doručiť aj e-mailom. Spolu bolo 
mestu doručených 2365 platných hlasovacích lístkov.

„Participatívny rozpočet pokladám za jeden z úspešných ná-
strojov zapojenia verejnosti do života v meste. Mesto Prievidza 
ako jedno z miest s najdlhšou históriou participatívneho roz-
počtu je často oslovované aj inými samosprávami a organizá-
ciami, ktoré sa zaoberajú participatívnymi rozpočtami. Posled-
ný ročník priniesol množstvo zaujímavých projektov z rôznych 
oblastí. Ďakujem autorom projektov aj hlasujúcim obyvateľom, 
ktorí sa aktívne zapojili,“ uzatvára primátorka mesta Prie-
vidza Katarína Macháčková.

Výsledky Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2021/2022

Jedným z podporených projektov bude aj „Záhrada v meste“, vďa-
ka ktorému bude sprístupnená zeleň širokej verejnosti.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� 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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


