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Týždenne do 40 150 domácností

EMISNÉ KONTROLY

Pre pokojný a vyrovnaný život
je priam nevyhnutné mať sa komu
posťažovať v ťažkých chvíľach, ale
aj podeliť o radosť, mať pri sebe niekoho, kto nás nasmeruje či posunie v
živote ďalej, kto nás podrží, keď strácame pevnú pôdu pod nohami, kto
nám pomôže niesť ťažké bremeno,
ktoré nám život nadelil, kto nás vypočuje, poradí, kto nám dodá odvahu, utvrdí nás v tom, že to, čo robíme,
robíme dobre, prípadne nás upozorní
na nesprávny smer, kto nám pomôže
nabrať novú chuť a energiu do života
či ponúkne inšpiráciu, motiváciu a
niekedy tiež užitočný nadhľad, komu
môžeme zveriť aj svoje najtajnejšie
túžby.
Jestvuje niekoľko veľmi dôležitých ľudí v našom živote. Častokrát

nachádzame oporu vo svojich rodičoch, starých rodičoch či súrodencoch, ktorí pri nás stoja vo všetkých
chvíľach nášho života, inokedy zasa
v dobrých priateľoch, ktorí sú nablízku vždy, keď je to treba a tiež v našich
životných partneroch, ktorí nám kedykoľvek podržia chrbát.

Pečené
prasiatka
T: 0908 13 11 99

Mali by sme byť naozaj vďační
za to, že máme s kým zdieľať svoj
život a zároveň by sme sa mali usilovať byť aj my sami niekomu oporou.
Je to skvelý pocit urobiť niečo pre
iných, byť im nablízku a vedieť pritom, že aj pre nás tu niekto je, pretože
tak, ako niekedy hľadáme oporu my,
inokedy sa zasa my stávame nenahraditeľnými pre iných. Všetci jednoducho potrebujeme cítiť vzájomnosť,
pretože ako sa tiež spieva v už spomínanom
songu: „Človeku je
vtedy dobre, keď sa
má o koho oprieť.“

Partner
Wüstenrot
13 122 0019

„Opri sa o mňa, to ozaj lieči, hodíš
za seba, všetky zlé veci,“ spieva sa
v piesni slovenskej skupiny IMT
Smile a pravdou je, že je nesmierne dôležité mať sa v živote o čo či o
koho oprieť, mať sa s kým podeliť
o každodenné radosti aj starosti
a vedieť, že niekto stojí pri nás, že
nám načúva.

13 122 0274

Buďme si navzájom oporou

» Renáta Kopáčová, redaktorka
13 122 0244

INZERCIA
0905 719 148

13 122 0016

13 122 0017

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

Chcete

www.jatif.sk jatif@jatif.sk
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13 122 0036

na vybrané druhy tovaru

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

13 122 0021

AKCIA -30%

RADÍME / REALITY, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

PRIEVIDZSKO Čas kedy užívame lieky je dôležitý

INZERCIA
Simona Pellerová

0905 719 148

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

DISTRIBÚCIA (40.150 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

Informácie o správnom čase užívania liekov vám poskytne lekár, prípadHladina účinnej látky v tele
ne lekárnik. Informácie o tom, či užiť
Každá dávka lieku obsahuje presné liek pred jedlom, po jedle alebo nalačmnožstvo účinnej látky, ktorá sa vstre- no nájdete v písomnej informácii pre
báva v určitom časovom intervale. Pri používateľa v takzvanom príbalovom
niektorých liekoch, ako napríklad an- letáku. Tieto pokyny určite dodržujte,
tibiotiká, je dôležité, aby bola hladina pretože priamo ovplyvňujú účinnosť
účinnej látky v tele počas celej doby lieku aj možný výskyt vedľajších účinliečby rovnomerná. To znamená, že pri kov.
užívaní liekov je potrebné dodržiavať
Informácie poskytol
presný čas aj odstup medzi jednotlivýŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
mi dávkami.

0905 825 020

STANOVENIE TRHOVEJ CENY NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE DEDIČSKÉ KONANIA
a iné i právne účely

Pravidelné striedanie cyklov v tele
Niektoré funkcie ľudského tela prebiehajú inak počas bdelého stavu a
inak počas spánku. Na užívanie niektorých liekov má preto vplyv aj to, v
ktorej časti dňa ich užijete. Napríklad
hypnotiká, čiže lieky na spanie, sa
zvyčajne užívajú večer, pred spánkom
a ich užitie ráno by bolo kontraproduktívne.

Predám garáž v Prievidzi pod Skalou.

0904 614 108

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

Začalo preskúmanie územnoplánovacej
dokumentácie TSK. Môže zachrániť
aj lokalitu Hrádok v Bystričanoch

» ren
zdroj foto Mizianitka pixabay

Trenčiansky samosprávny kraj začal proces preskúmania
Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja
v znení zmien a doplnkov č.1 – 3. (ďalej ÚP) Výsledok preskúmavania poskytne výstup k prípadnej aktualizácii celého ÚP TSK.
Verím, že zmenou krajského ÚP by sme zachránili lesy v našom
regióne pred plánovanou ako aj možnou ťažbou andezitu. Napríklad lokalita Hrádok je stále vedená ako dobývací priestor.

SLUŽBY

Som nesmierne rád, že proces preskúmania ÚP začal. Ide o
agendu, ktorej sa ako krajský poslanec venujem dlhé mesiace,
a ktorá súvisí aj s obmedzením ťažby andezitu priamo v lesoch
Hornej Nitry. Nadmerná ťažba predstavuje vážny problém v
obciach Cigeľ, Podhradie, Lehota pod Vt., Kamenec pod Vt. a
Bystričany.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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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
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

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

- Svoje stanoviská na preskúmanie ÚP môže posielať aj verejnosť, obce, mestá právnické osoby, ktoré v budúcnosti majú
akékoľvek rozvojové zámery atď.
- Podnety je možné zasielať do 30. júna 2022.

komplet dvere + zárubňa 110€
Q-ZETT Duklianska 19 Prievidza
Po-Pia 9.00-16:30 0908 124 659
info@q-zett.sk www.q-zett.sk

- Naozaj ide o veľmi dôležitú vec,
ktorá v prípade otvorenia ÚP TSK
môže byť na prospech celému regiónu.

- obytné, obchodné, skladové

Technické služby, p.o.m., BOJNICE
v zmysle §9a, odst. 9 zák. č. 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ponúkajú do nájmu
na podnikateľské aktivity nebytové priestory:
- Plocha v areáli Plážového kúpaliska v Bojniciach
o rozlohe 20 m² na umiestnenie mobilného
predajného stánku na letnú sezónu 2022.
Informácie: tsbojnice@centrum.sk T: 0904 681 898

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

13 122 0275

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

KONTAJNERY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

Ak máte obdobné problémy, neváhajte ma
kontaktovať: michaldureje@gmail.com.

13 122 0234

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

obklad kovovej zárubne so
zachovaním pôvodného
rozmeru dverí

13 122 0128

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

13 122 0018

Košovská 11B, Prievidza

13 122 0002

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

Stravovací režim
Účinnosť a vstrebávanie lieku v tele
ovplyvňuje aj to, čo máme v čase jeho
užitia v žalúdku. Preto je dôležité, aby
ste vedeli, či máte liek užiť pred, počas
alebo po jedle.

13 122 0054

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pri užívaní liekov je podľa odborníkov dôležité dbať aj na čas, kedy
ich užívame. Vhodné načasovanie
užívania lieku pomáha správne zacieliť liečbu a predísť možným nežiaducim účinkom. Pri načasovaní
užívania lieku lekár prihliada na
rôzne faktory.

13 122 0028

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

13 122 0268

Redakcia:

statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

0905 317 399 www.modulovestavby.eu
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Záujemcovia môžu podávať písomné prihlášky vrátane účelu
využitia, cenovej ponuky, identiﬁkačných údajov (prípadne
fotokópiu ŽL, výpisu z OR) v obálke označenej „prenájom NP
neotvárať“ v lehote do 27.6.2022, 12:00 hod. na adresu:
Technické služby, p.o.m., Rybníčky č.6, 972 01 Bojnice

13 122 0273
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DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY, ZDRAVIE

PRIEVIDZSKO
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PD-CESTY.sk

www.

ASFALTOVANIE
0911 820 342

PROFESIONÁLNE
MALIARSKE SLUŽBY

13 122 0254

OPRAVA A POKLÁDKA ASFALTU
: mocolor.sk

www.mocolor.sk

0940 943 216

13 122 0264

byty • domy • administr. budovy • fasády

ODVOZ A ODBER

13 122 0022

www.stahovacia-sluzba.com

tel.: 0905 462 875

13 122 0033

• sťahovanie
• vypratávanie
• ťažké bremená

13 122 0023

ODPADOV

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk
LINEX 32 tvrdých kapsúl
+ DARČEK NA DOVOLENKU
- obsahujú tri rôzne druhy

VICHY NEOVADIOL
PERI-MENOPAUSE
nočný krém 50ml
+ DARČEKOVÁ
SADA
- revitalizačná

lyoﬁlizovaných baktérií mliečneho
kvasenia, ktoré regulujú fyziologickú
(prirodzenú) rovnováhu črevnej
mikroﬂóry a sú odolné voči
antibiotikám a chemoterapeutikám
+ hygienický čistič na ruky 60ml

starostlivosť o pleť v
období menopauzy

43,90€

30,00€

veľký, ľahko čitateľný
displej, presné výsledky
merania

kapsuly, rýchlo sa dostane k
miestu bolesti pri bolesti hlavy,
zubov chrbta, svalov a kĺbov,
bolestivej menštruácií

10,96€

14,52€

7,26€
Nové modely letnej zdravotnej obuvi
aj na www.lekarenstm.sk

KLORANE
cestovné
balenie MANGO
pre suché vlasy
alebo CHINÍN pri
vypadávaní
vlasov
- sprchový gél 75ml,
šampón 100ml,
balzám 50ml

8,62€

IBALGIN RAPIDCAPS
400mg 30cps
- ľahko rozpustné mäkké

RHINO HORN
- konvička na výplach nosu

8,15€/ks

5,59€

4,49€

ACTIV APOTHEKE
kozmetika z rúk
lekárnika
- hydratačný

solárna ochrana
pre všetky typy
pleti

krém 50ml
s omega 6

23,21€

19,73€

ČISTOTU PROSTREDIA VEREJNEJ ČASTI LEKÁRNE ZABEZPEČUJEME PRAVIDELNOU DEZINFEKCIOU A UZAVRETÝMI GERMICÍDNYMI ŽIARIČMI
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IBA U NÁS
BIODERMA PHOTODERM MAX
AQUAFLUIDE SPF 50 40ml 1+1
+ DARČEK fľaša na pitie
+ DARČEK plátená taška
- veľmi vysoká

3

25,00€

13 122 0025

ACCU-CHECK
ACTIVE systém
na monitorovanie glykémie
- intuitívne ovládanie,

DOMÁCNOSŤ / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Občianska
riadková
inzercia

Je tu čas letných grilovačiek

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

Dodržujte vhodnú teplotu
Suroviny určené na grilovanie ukladajte na rošt vtedy, keď sú uhlíky rozžeravené do červena, ale nehoria plameňom. Pokúste sa dosiahnuť strednú
teplotu. Pri vysokej teplote sa môže maHygiena je dôležitá
Základom kvalitného grilovania je rináda pripaľovať a to nie je pre chuť a
čistý gril. Je potrebné ho vymiesť a rošt kvalitu grilovaných pokrmov žiadúce.
dôkladne očistiť drôtenou kefou. Vhod- Tiež pamätajte na to, že čím sú grilované je pri grilovaní používať masívny né potraviny mäkšie, tým nižšiu teploliatinový rošt, ktorý optimálne akumu- tu potrebujú.
luje teplo z ohniska.
Náš tip: Správnu teplotu pahreby si
Náš tip: Ak máte v pláne grilovať môžete ľahko otestovať. Podržte ruku
väčšie kusy mäsa, zvážte použitie vo výške približne 12 centimetrov nad
otočného grilu. Vďaka jeho otáčaniu grilom. Ak majú uhlíky tú správnu
sa mäso pečie rovnomerne, pričom sa teplotu, udržíte ruku nad grilovacou
neustále zvlhčuje vlastnou šťavou a zo- plochou 5 až 7 sekúnd. Ak by ste ju tam
stane tak skutočne lahodné a šťavnaté. udržali kratšie, je teplota privysoká.

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4
05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
06 POZEMKY / 6predaj
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, bankovky, mince,
T: 0905 767 777
12 DEŤOM
deťom
12
13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
14 RÔZNE14/ iné
rôzne/iné

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

byť čisté, s povlakom bieleho popola.

Vyberte kvalitné uhlie alebo drevo
Na grilovanie je vhodné dubové,
bukové či brezové drevo. Ak sa preň
rozhodnete, nikdy nepoužívajte drevo
zhnité alebo lakované. V prípade, že
zvolíte drevené uhlie, kupujte to, ktoré
neobsahuje aditíva.
Náš tip: Pri rozpaľovaní uhlia nepoužívajte chemické podpaľovače. Uhlie,
z ktorého si pripravíte pahrebu by malo

vodičov MKD VP
skupiny "C+E"
Odmena: mesačne 900€ brutto + prémie
+ príplatky + cestovné náhrady
možnosť zárobku 2.000 - 2.500€/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400
e-mail: dispo@gvslovakia.eu

13 122 0267

02 AUTO-MOTO2 / iné
auto-moto/iné
» Kúpim motocykle Jawa,
CZ, Babetta, Stadion, Pionier, Simson aj iné. Slušne
zaplatím, 0949 371 361

Aké by to bolo leto bez poriadnej
grilovačky. Ak sa aj vy chystáte vytiahnuť a očistiť gril, rozžeraviť uhlíky a pustiť sa do prípravy chutných
špecialít, nechajte sa inšpirovať našimi tipmi na kvalitné grilovanie.

Najčítanejšie regionálne noviny

» ren
zdroj foto davyart pixabay

Rez ovocných a okrasných drevín,
0903 653 660
záhradnícke práce

13 122 0271

4

13 122 0037

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU
15
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 56r. hľadá
priateľa na zoznámenie,
0907 277 466

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.

85_0746

NA VAŠEJ STRANE
BRAŇO GIGAC
PRIEVIDZSKÝ POSLANEC
13 122 0074

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 operátorov O2 a 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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SLUŽBY, INTERIÉR

PRIEVIDZSKO
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ˇ
OBNOVA / OSETRENIE
´
OLEJOVANYCH
PARKIET
0915 183 693

odborná
montáž

7,99€

13 122 0032

Metrážne
koberce

Laminátové
podlahy

4,79€

SUPER
CENA

Uzatváranie balkónov
priesvitnými roletami
www.zaluzie-hudec.sk

0911 049 184

13 122 0152

• Laminátové podlahy • Vinylové podlahy
• Koberce • Záclony • Závesy • Tapety

13 122 0248

Olej Nanovo

PONUKA MURÁRSKYCH PRÁC
Menšia stavebná firma ponúka:
• rekonštrukcie bytov • zateplenie RD
• búracie práce
• maliarske
• obklady, dlažby
a natieračské práce
• omietky, stierky
• plávajúce podlahy
• sadrokartón
• atď.
• pokládka zámkovej dlažby

PVC

12,99€
kus

7,99€
Interiérové
dvere - set

Sofia bezpečnostné
dvere komplet

DIEGO
špecialista
na dvere

= dvere + zárubňa + kľučka

vr. zárubne

145€
Zdravotné matrace
GRANDERO MEF

Zákazky beriem po celý rok. Cena dohodou.
Tel.: 0907 529 743, 0940 951 844

13 122 0249

Kusové
koberce

489€

+ kľučka
od 10€/ks

+ montáž od 169€

Akcia na vybraný tovar -33% až -50%
,

´

PNEUMATIKY
CEZ

e-shop

+ TERMÍN DO SERVISU
ONLINE!
13 122 0279

´
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37-87
37-67

210€

13 122 0193

Kuchynské
linky a
vstavané
skrine
na mieru.

BYLINKY / SLUŽBY, SPOMÍNAME
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Žerucha nám poskytne cenné vitamíny
- vodu

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa prišli navždy rozlúčiť
dňa 6.6.2022

Postup: Do misky vložte v tenkej
vrstve vatu alebo gázu. Použiť však
pokojne môžete aj viacvrstvovú papieŽerucha je veľmi rýchlo rastúca by- rovú kuchynskú utierku preloženú na
linka a v jej prípade rozhodne platí, polovicu. Túto vrstvu pokropte vodou
že rastie ako z vody. K jej pestovaniu tak, aby bol podklad dostatočne vlhký.
nepotrebujete záhradu, ani balkón, Následne rovnomerne nasypte semiencelkom vám postačí slnečný okenný ka a každý deň ich polievajte tak, aby
parapet. V kuchyni má žerucha mno- neplávali vo vode. Po pár dňoch začnú
horaké využitie, vďaka čomu spestrí zo semiačok vyrastať zelené rastlinky.
náš jedálniček.
Keď dosiahnu výšku asi 3 až 4 cm, postupne ich zostrihávajte nožnicami a
Liečivé účinky
konzumujte.
Žerucha obsahuje rastlinné zlúčeniny nazývané antioxidanty, ktoré chrá- Použitie
nia bunky nášho tela pred poškodením
Žeruchou si môžete posypať chlieb
spôsobeným voľnými radikálmi. Je s maslom či syrom, alebo varené zeprospešná pre srdce, udržuje zdravé miaky, pridávať ju však môžete aj do
kosti, podporuje imunitu, chráni oči, nátierok, zeleninových šalátov či do
podporuje trávenie a pomáha aj pri polievok.
kožných ťažkostiach. Žerucha obsahuje vitamíny A, B, C, E a K, ďalej tiež
cholín a betaín, z minerálnych látok sú
to draslík, vápnik, fosfor, horčík, sodík,
železo, selén, mangán, meď a zinok.

a prejavili účasť na našom zármutku.

Dcéry Milka a Marienka.

„Odišiel si tíško z nášho života,
ale krásne spomienky a láska v nás stále ostávajú,
pretože ten, kto žije v našich srdciach, nikdy neumiera.“

Dňa 10.6.2022 si pripomíname
3. smutný rok, čo nás navždy opustil
náš milovaný otec a dedko

Imrich Bernát.

S láskou spomínajú deti s rodinami.

» ren
zdroj foto RitaE pixabay

Dňa 19.6.2022 si pripomenieme 10. výročie,
čo nás navždy opustila naša milovaná mama,
starká a prastarká

Mária Minichová, rod. Píšová
a dňa 5.6.2022 sme si pripomenuli 4. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný otec,
starký a prastarký

Prievidzská cesta
59-194

(areál šľachtiteľskej stanice)

0948 221 260

13 122 0263

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

rmikaki,
- Figovníky, Hu
e, ružové
kové biele, čiern
m
ro
st
e
- Moruš
strom, ker
- Granátovníky
)
h ovocnín 1,7m
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ick
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(výš
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m
y,
an
slivy, gašt
- Čínska datľa,
mini nektarinky
mini marhule,

BOJNICE

13 122 0272

Vďaka za kvetinové dary.

Lukáč Minich.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

13 122 0260

Pestovanie
Budeme potrebovať:
- rozličné misky – dobre poslúžia viečka zo zaváracích pohárov
- semiačka žeruchy – zakúpite bežne v
predajni pre záhradkárov
- vatu alebo gázu, prípadne viacvrstvové papierové kuchynské utierky

s Ing. Alojzom Drábekom

Nezabúdame...

Dňa 4.6.2022 si pripomíname nedožitých
100 rokov nášho otca

Petra Reindla
z Prievidze, ktorý nás opustil vo februári 2017.
Profesne sa venoval vodohospodárskemu rozvoju okresu Prievidza.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí si pripomínajú jeho pamiatku.

PD22-23 strana
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13 122 0263

Nenáročná rastlinka s drobnými
zelenými lístočkami a mierne korenistou chuťou poskytne telu vitamíny po celý rok. Reč je o žeruche.

ŠKOLY, SLUŽBY, POLITIKA

7

43-0050

PRIEVIDZSKO
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Senegal ponúka nezabudnuteľné zážitky
Gorée, Ružové jazero, Rallye Dakar - Po panoramatickej jazde Dakarom
nasadnite na loď a plavte sa na malebný
ostrov Gorée, ktorý je zaradený medzi
pamiatky svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ostrov je spomienkou
na časy, keď z Afriky vyvážali milióny
otrokov, pozrite si koloniálny dom, kde
pripravovali otrokov na dlhú plavbu do
Ameriky. Ďalšou zastávkou je Ružové
jazero Retba, ktoré je dokonca slanšie
ako Mŕtve more. Kedysi práve tu končila legendárna Rally Paríž Dakar. Ružové sfarbenie jazera má na svedomí
baktéria Dunaliella salina, ktorá vďaka
slnečným lúčom produkuje ružový pigment. Apropos, takú malú Rallye Dakar
tu môžete zažiť aj Vy, jazda po dunách
v džípe je priam adrenalínovým osviežením výletu.

Safari a levy zblízka - Koho by nelákalo vidieť divé šelmy zblízka v ich
prirodzenom prostredí. Toto Vám ponúka návšteva levej rezervácie. V džípoch
chránených klietkou sa budete levom
pozerať priamo do očí. A jazda po prírodnej rezervácii Bandia Vám umožní
vidieť zblízka ďalšie africké zvieratá
- žirafy, antilopy, pštrosy, nosorožce či
veselé opice a tiež krokodíly.
Navštíve aj Fadiouth – jedinečný
ostrov postavený z mušlí. Že neveríte?
Prechádzka po ostrove Vás o tom presvedčí, mušle sú všade, po mušliach
kráčate, z mušlí sú dekorácie. A opäť
sú tu milí ľudia a ich terranga – teda
senegalská pohostinnosť. A nezabudnuteľný zážitok budete mať aj po tom,
čo strávite jednu noc v púšti Lompoul. špirovali? Tak neváhajte a rezervujte si
Dvojdňový výlet, počas ktorého sa aj svoj senegalský pobyt v CK Hydrotour
povozíte na ťavách a zažijete tradičnú ešte dnes.
púštnu večeru pri ohni. Už sme Vás in» text a foto ZK

Výročia a udalosti

14. júna 1942

Anna Franková si začala písať denník

SLUŽBY

33-0036

Patríte k tým, čo radi leňošia na
pláži a užívajú si slnečné lúče a kúpanie sa v mori? Toto všetko Senegal
ponúka na nádherných piesočnatých
plážach. Ale ak patríte k tým, čo chcú
vidieť „kus sveta“ aj za múrmi hotelových rezortov, tak by ste mali určite
zamieriť do Senegalu. Vďaka cestovnej kancelárii Hydrotour môžete zažiť tradičný senegalský život či safari
na vlastnej koži, prežiť noc v púšti,
okúpať sa v ružovom jazere a zároveň
spoznať aj kus senegalskej histórie.
Najzápadnejší bod kontinentálnej
Afriky sa nachádza v hlavnom meste
Dakar. Atmosféru umeleckého mesta
dotvára množstvo farieb, tradičné odevy tu hrdo nosia ženy aj niektorí muži.
Ak sa rozhodnete vydať na tradičný
africký trh, budete svedkami nielen
toho, ako hrdo nosia Senegalčania
svoje farebné odevy, ale zažijete naturálnu atmosféru nákupov. Zeleninu,
ovocie, bylinky, ryby, ale aj talizmany,
suveníry, látky či dokonca zvieratá – to
všetko tu miestni aj turisti nakupujú.
A ak chcete nakupovať, nezabudnite
na zjednávanie.

PD22-23 strana
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65-103

Z+Z home s.r.o., Prievidza
tel.: 046/5432 092, mobil: 0915 79 39 77, www.zplusz.sk

75-21

8.00 - 8.15 h.
Nováky-Lelovce 8. a 29. 6.
8.30 - 8.45 h.
Lehota p. Vtáčnikom 8. a 29. 6.
9.15 - 9.45 h.
Lazany 8. a 29. 6.
10.00 h. - 10.10 h.
Kľačno, pri cintoríne 8. a 29. 6.
Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

47-026

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma
Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT

PD22-23 strana
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13 122 0024

OD 1.4.2022 VÁS RADI
PRIVÍTAME V NOVÝCH
PRIESTOROCH
NA MLIEKARENSKEJ ULICI
V PRIEVIDZI

ZDRAVIE, SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ
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33-0038
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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
ŠTÝLOVÉ ROLETY

Interiérové dvere
s dod
už do dvoch týžd aním
aj so zárubňou a ňov
kľučkou

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE

JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ
DVERE

NOVINKA:
MOŽNOSŤ NÁKUPU
AJ NA SPLÁTKY.
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Adresa:

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

PD22-23 strana

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

11

13 122 0278

www.inexdecor.sk

ZDRAVIE
ZAMESTNANIE
/ SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti
bolo otvorené Národní divadlo v Prahe premiérou Libuše od Bedřicha Smetanu

11. jún 1881

36-0075

12
12
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400 €

A navyše za riadne splácanie
odmena až do 400 € každý rok
Viac informácií na www.raiffeisen.sk/pozicka.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): Celková výška pôžičky: 30 000 EUR,
výška mesačnej splátky: 439,87 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 438,07 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR,
počet splátok 96, doba splatnosti: 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN
bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 8,90 % p. a. (xná), RPMN: 8,99 %,
celková čiastka, ktorú zaplatíte: 41 385,85 EUR.
Po zohľadnení okamžitej odmeny a odmeny za riadne splácanie za celé obdobie splácania:
Úroková sadzba: 6,45 % p. a. (xná), RPMN: 6,64 % a celková čiastka, ktorú zaplatíte: 38 185,85 EUR. Okamžitá odmena 400 EUR
vám bude vyplatená po načerpaní pôžičky. Odmena za riadne splácanie vám bude vyplatená každý rok vo výške až 400 EUR,
t. j. dohromady u nás získate odmenu až 3 600 EUR.
Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky
kalendárneho roka 360 dní.
32-0069

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka

OKAMŽITÁ ODMENA
K PÔŽIČKE

rb_pozicka_dve_odmeny_207x277_0622.indd 1

01/06/2022 14:48
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Milí Prievidžania, žiaci v Základnej škole Sama Chalupku v moderný priestor pre čitateľov, ktorý zahŕňa: dospelé oddelePrievidzi v novozriadených polytechnických učebniach vyrába- nie, detské oddelenie, čitáreň, priestor na podujatia knižnice s
jú drevené puzzle. Medzičasom ich dokončili a rozhodli sa nimi
obdarovať deti so zdravotným znevýhodnením zo susednej
Spojenej školy internátnej. Za týmto skvelým projektom stojí
pedagogička Ivana Pandurovič. O jej obľúbenosti medzi deťmi
a veľkom srdci sme sa presvedčili aj na prehliadke mestského
úradu. Je to dar mať v meste takýchto ľudí.

Veríme, že mestská knižnica v staro-nových priestoroch, sa
tak pre Prievidžanov stane lákavým miestom, v ktorom sa buAko poslanca za volebný obvod Píly, ma zvlášť teší, že naše deme všetci cítiť príjemne a budeme na ňu právom hrdí.
sídlisko rozkvitlo nielen novou strojovou výsadbou tulipánov a
trvalkovým záhonom pred hotelom Magura, ale pokračujeme aj
Ak vás trápi akýkoľvek problém, neváhajte
ďalšími projektami na rozvoj sídliska. Zeleň je jednou z hlavných ma kontaktovať lubos.jelacic@prievidza.sk
priorít a z operatívnej potreby nášho výboru sme vyčlenili finančné prostriedky na zavlažovacie vaky v novovysadenej aleji.
Som tu pre vás.
Spolu meníme Prievidzu.
Ďalším pripravovaným projektom je aj obnova budovy bývalého kina Baník, ktoré získa nové využitie centralizovaním
Ing. Ľuboš Jelačič,
viceprimátor Mesta Prievidza
Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka. Mesto Prievidza získa nový,

Wellness a Relax centrum Palárikovo
LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

13 122 0003

javiskom - na hudobné a divadelné predstavenia, ako aj miestnosť vybavenú počítačmi.
Cieľom je, aby budova bývalého kina pôsobila ako otvorené
miesto. Stretnutia komunít budú dávať možnosť nadviazať a
spojiť ľudí, ktorí by sa za normálnych okolností nestretli.

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44
e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk
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10%

UBYTOVANIE
Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne
s príjemnou atmosférou plnou ticha a
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii
poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

KONGRESS

REŠTAURÁCIA

Do pozornosti dávame novo zrekonštruNávštevníkom ponúkame možnosť
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň
stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako
je od pondelka do piatka k dispozícii
napríklad školenia, semináre, obchodné
obedové menu.
stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločenské podujatia.

14

WELLNESS
Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,
ﬁtness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom
si je možné pochutnať na dobrej káve a
širokej ponuke alko a nealko drinkov.
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SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ
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MESTO
MESTO
PRIEVIDZA
PRIEVIDZA
INFORMUJE
INFORMUJE

platená inzercia

Oznámenie o plánovanej odstávke tepla
Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo informuje obyvateľov, že v dňoch 11. až 15. júla (5
dní) dôjde z dôvodu plánovanej opravy, údržby a
revízie Tepelného napájača k odstávke tepla.

vá voda dodávaná zo systému účinného centralizovaného zásobovania teplom (zdroj ENO), okrem dodávok teplej úžitkovej vody z individuálnych zdrojov
tepla (plynových kotolní) spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo.
V uvedených dňoch nebude k dispozícii teplá úžitko- Ďakujeme za pochopenie.

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Mesto distribuovalo do domácností biodegradovateľné vrecká, ktoré slúžia na zber biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu.
Od júna je v Prievidzi realizovaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Obyvatelia rodinných domov môžu kuchynský odpad vyniesť v špeciálnych biodegradovateľných vreckách k nádobám na
odpad v deň vývozu zmesového komunálneho odpadu (čierna nádoba) a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (hnedá nádoba).
V časti hromadnej bytovej výstavby mesto nahradilo

140 L nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad za 240 L nádoby. Biodegradovateľné vrecká je
potrebné vkladať do hnedých 240 L nádob, ktoré sú
umiestnené na stojiskách pri bytových domoch. Tieto
nádoby sú vyvážané dva krát týždenne a to utorok a
piatok.
Obyvateľov domácností žiadame vkladať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad len do biodegradovateľných vreciek. Nedávajte biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad do igelitových vreciek.
Tento odpad ide na spracovanie do bioplynovej stanice Eko-Bio Budča s. r. o..

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ

KUCHYNSKÝ ODPAD

NEPATRÍ:

bioodpad z kuchyne
(napr. zvyšky ovocia a zeleniny)
mäso a mliečne výrobky
zvyšky vareného jedla
staré pečivo a chlieb
potraviny po dátume spotreby
BEZ OBALOV
čajové vrecká a kávová
usadenina
škrupiny z vajec a orechov
zvyšky izbových rastlín
kosti z hydiny a rýb

PD22-23 strana

zvyšky jedla v obaloch
tekuté potraviny
(mlieko, riedke polievky)
jedlé oleje a tuky
veľké kosti
(bravčové, hovädzie)
odpad v igelitových sáčkoch
zmesový komunálny odpad
zelený odpad zo záhrad
(tráva, lístie, konáre)
triedené zložky odpadov
(papier, plasty,sklo)
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13 122 0259

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

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-01

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

32-0034

SK.ABAINNOVATOR.COM

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač

����������������
luxusných víriviek
po celom Slovensku
www.virivkyonline.sk

87-0004

75-25
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INTERIÉR

info@virivkyonline.sk

66-225

0949 444 033
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