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0911 049 184
www.zaluzie-hudec.sk

Meranie
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INZERCIA
0905 719 148

V uplynulých dňoch sme si pripo-
menuli Svetový deň darcov krvi. 
V nemocniciach sa táto vzácna 
tekutina, ktorá je po spracovaní 
považovaná za liek, používa ne-
pretržite a na Slovensku potrebuje 
za jednu hodinu transfúzny prí-
pravok v priemere 23 pacientov.

Vedeli ste, že jednotka transfúz-
nej krvi s objemom 450 ml môže 
zachrániť až tri ľudské životy a že 
na Slovensku sa každoročne spotre-
buje približne 180 000 transfúznych 
jednotiek červených krviniek? Obete 
úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci 
operácie, pacienti liečiaci sa na leu-
kémiu, nádorové ochorenia či ocho-
renia krvných buniek, tí všetci potre-
bujú krv.

Hoci medicína 21. storočia doká-
že úžasné veci, bez ľudskej krvi je 
jednoducho bezmocná a bez dobro-
voľných darcov krvi sa pri záchrane 
ľudských životov prosto nezaobíde a 
v časoch, keď sme my aj naši najbližší 
zdraví, si veľakrát možno ani neuve-
domujeme, ako je darcovstvo krvi pre 
nás všetkých nesmierne dôležité.

Kto však sú títo ľudia, ktorí nie 
sú ovenčení vavrínmi ani ospevo-
vaní ódami a napriek tomu sa poduj-
mú dobrovoľne darovať krv, aby vďa-
ka tomuto činu prispeli a pomohli 
zachrániť životy neznámych ľudí a 
prečo sa rozhodujú takto konať? Mys-
lím si, že sú to rozhodne ľudia veľ-
kého srdca, ľudia veľmi empatickí, 
schopní solidarity a spolupatričnosti, 
ktorí si možno ani nepripúšťajú, aké-
ho dobra sa vlastne dopúšťajú. 

Človeka udatného, človeka, kto-
rý vyniká ušľachtilou odvahou, 
ktorý vykonal veľký skutok či toho, 
ktorý je predmetom obdivu, zvykne-
me považovať za hrdinu. A hoci dob-
rovoľní darcovia krvi nepatria medzi 
tých, ktorých príbehy plnia stránky 
či dokonca titulky no-
vín a časopisov, som 
presvedčená o tom, 
že si náš obdiv sku-
točne zaslúžia a v 
mojich očiach roz-
hodne hrdinami 
sú.

Nenápadní hrdinovia

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (40.150 domácností)
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• 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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MESTO NOVÁKY 
vyhlasuje 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

 obchodnú verejnú súťaž 
na odkúpenie nehnuteľností 

– pozemkov parc. reg. C-KN č. 51/1 o výmere 2589 m2, 
parc. reg. C-KN č. 51/2 o výmere 8 m2 a parc. reg. C-KN 
č. 51/4 o výmere 634 m2, spolu 3231 m2, k. ú. Nováky.

Úplné vyhlásenie OVS a základné informácie 
o nehnuteľnostiach sú zverejnené na stránke 

www.novaky.sk.

Obhliadku si môžete dohodnúť na MsÚ Nováky 
na 1. posch., č. dv. 11, tel. č. 046/5121 522.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov 
končí dňa 22.07.2022 o 12-tej hod. 
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SOŠ Nováky ponúka 
na prenájom

nebytové priestory o celkovej výmere 22,5 m2.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.sosnovaky.sk, na úradnej tabuli TSK 

a na telefónnom čísle 046/546 13 10.

Bližšie informácie  nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, na úradnej 

tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 38. 13
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SOŠ Handlová ponúka 
na prenájom nebytové priestory 

v Handlovej o výmere 2x18m2.

V týchto dňoch prebieha Svetové 
stretnutie rodín v Ríme, no aj vo 
všetkých biskupstvách sveta. Zú-
častniť sa tak môžu všetci bez ohľa-
du na možnosť cestovať do Večného 
mesta.

Ako hovorí pápež František, dob-
ro rodiny je rozhodujúce pre budúcnosť 
sveta. Pápež František pokračuje: „Ro-
dina je motorom sveta a dejín. Každý 
z nás, každé dieťa rozvíja svoju osob-
nosť v rodine, keď vyrastá s otcom a 
matkou, so súrodencami, keď cíti teplo 
domova.“

Pre dobro rodiny je rozhodujú-
ce to, ako sa v rodine majú deti. Ony 
môžu svoju osobnosť rozvíjať len v bez-
pečnom a láskyplnom prostredí, kde 
zažívajú prijatie a nasávajú základné 
hodnoty pre dobrý život.

Prichádzajú prázdniny, čas od-
dychu, dovoleniek a vypnutia zo škol-
ských povinností. Čas zážitkov, smie-
chu, cestovania a športovania. Ale pre 
rodiny je to aj náročný čas – musia zla-
diť potreby všetkých svojich členov. Nie 
je jednoduché vyplniť letné mesiace 
tak, aby bol stále niekto s deťmi. Rodi-
čia to istotne dôverne poznajú. Okrem 
obetavých starých rodičov teda nastá-
va obdobie letných táborov. 

Podobné prázdninové výzvy rie-
šia rodičia všade na svete. Tisíckam 
rodičov záleží na tom, aby pre svoje 
ratolesti vybrali tábor, ktorý sa bude 

svojim hodnotovým nastavením zod-
povedať nastaveniu v rodinách. Často 
sa však objavuje ďalšia prekážka – a 
tou sú financie. 

Príkladom sú letné tábory v Ar-
ménsku a Gruzínsku, ktoré orga-
nizuje arménska katolícka eparchia. 
Ročne sa na nich zúčastňuje 800 detí 
a mladých vo veku od 9 do 18 rokov. 
Pochádzajú v prevažnej väčšine z chu-
dobných rodín. Okrem množstva špor-
tových aktivít, turistiky a spoločných 
hier na táboroch môžu spoznávať aj 
bohatstvo svojho kresťanského spolo-
čenstva. 

Dobro týchto detí je rozhodujú-
ce pre dobro ich rodín. Nadácii ACN 
záleží na tom, aby títo mladí, podobne 
ako inde vo svete, mali možnosť zmys-
luplne stráviť leto, preto podporuje rea-
lizáciu týchto letných táborov. O mož-
nosti pripojiť sa k podpore sa dočítate 
na www.acnslovensko.sk.

Dobro deťom

» ACN
zdroj foto ACN
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

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

ACCU-CHEK 
INSTANT  
-  bezdrôtový 
systém na 
monitorovanie 
glykémie

PHLOGENZYM 40tbl 
- tento liek možno použiť ako alternatívu k zaužívaným liečebným postupom u týchto 
stavov: poúrazové a pooperačné opuchy. Používa sa 
tiež ako podporná liečba pri týchto stavoch: zápaly 
v oblasti ústnej dutiny, horných a dolných dýchacích 
ciest, močových a pohlavných orgánov, tiež 
v kombinácii s antibiotikami, vredy predkolenia, 
zápaly povrchových žíl, stav po opakovaných 
zápaloch žíl, reumatické ochorenia - reumatizmus 
mäkkých tkanív, reumatoidná artritída, zápalová 
aktivácia artrózy (degeneratívnych ochorení kĺbov 
a chrbtice), ako aj podporná liečba roztrúsenej 
sklerózy. 1 tableta obsahuje bromelaín, trypsín, 
rutozid trihydrát.

WALMARK Detox 
Elixeer 42tbl
- intenzívna 14 denná 
detoxikačná kúra s 
unikátnym komplexom 
9-tich starostlivo 
vyberaných bylín 
obohatených o 
oligogalaktosacharidy - 
druh vlákniny

GENERICA IMMUNO COMPLEX 30 
pastiliek
- výživový 
doplnok 
so sladidlami, 
betaglukán, 
vitamín C, 
vitamín D3

BIODERMA PHOTODERM SPOT-AGE 
SPF50+ 40ml + BIODERMA 
HYDRABIO SÉRUM 40ml + DARČEK 
BIODERMA PHOTODERM KID SPF 
50+ 200ml
- hydratácia a slnečná ochrana pred 
pigmentovými 
škvrnami 
a vráskami 
pre dospelých 
a slnečná 
ochrana 
pre deti

Široký výber vychádzkových palíc

HYLAK FORTE 
100ml + 
HYLAK 30ml
- liek je určený na 
liečbu hnačky, 
zápchy, kŕčov a 
nadúvania, počas 
liečby a po liečbe 
antibiotikami, na 
obnovenie črevnej 
mikroflóry

SWISS 
PANTHENOL 
PREMIUM 10% 
pena 125 + 
25ml 
ZADARMO + 
DARČEK
- pena s obsahom 
účinných látok 
D-panthenolu 10%, 
aloe vera a 
vitamínov A, D, E, F, 
dobre sa vstrebáva a 
prináša rýchlu úľavu, 
účinne regeneruje a 
vyživuje slnkom 
podráždenú 
pokožku, vhodné aj 
pre citlivú pokožku + 
balzám na pery s 
UV20

7,26€

14,52€

12,98€

7,43€
4,06€

8,12€

5,85€
11,69€

26,34€
48,12€

CALCIUM CHLORATUM
-TEVA 100ml
- liek obsahuje vápenatú soľ, z ktorej sa v 
organizme uvoľňujú ióny vápnika. Používa 
sa pri nedostatku vápnika (v tehotenstve, 
počas dojčenia, počas rekonvalescencie, v 
období rastu, pri hojení zlomenín; na 
podpornú terapiu pri tetánii, 
rachitíde, osteomalácii, 
osteoporóze); ako podporná 
liečba pri alergických 
a zápalových ochoreniach 4,69€

5,14€

9,99€

14,92€
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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

obklad kovovej zárubne so

zachovaním pôvodného 

rozmeru dverí
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28. jún 1914  
Gavrilo Princip spáchal v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, ná-
sledníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I.

Výročia a udalosti

Máme tu leto a spolu s pribúdajúci-
mi slnečnými dňami rastú aj von-
kajšie teploty. A na to si treba dať 
podľa odborníkov z úradu verejné-
ho zdravotníctva pozor práve u naj-
menších detí.

Deti mladšie ako jeden rok by sa 
podľa nich vôbec nemali vystavovať sl-
nečnému žiareniu a pobyt vonku treba 
obmedziť na skoré ranné a podvečerné 
hodiny. „Chráňte deti slnečníkom ale-
bo clonou, nie dekou či plienkou pre-
hodenou cez striešku kočiara, pretože 
hrozí prehriatie. Nepriedušný materiál 
totiž bráni prirodzenej cirkulácii vzdu-
chu a teplota v kočiari môže nebezpeč-
ne stúpať,“ odporúčajú verejní zdravot-
níci. Rovnako zdôrazňujú, že nemáme 
nikdy nechávať deti a zvieratá čakať 
v zaparkovanom vozidle - ani ak sme 
presvedčení, že sa vzdialime iba na 
chvíľu. „Nespoliehajte sa na pootvore-
né okná vozidla, k prehriatiu organiz-
mu dochádza rýchlo a môže byť smrteľ-
né,“ varujú odborníci a pokračujú: deti 
do 6 mesiacov nenatierajte krémami s 
ochranným faktorom (SPF), keďže tie-
to deti na slnko vôbec nepatria. Staršie 

deti je potrebné pri pobyte vonku opa-
kovane natierať vhodnými krémami a 
primerane obliekať“.

Počas leta je tiež podľa odborní-
kov potrebné chrániť sa v exteriéri 
vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými 
okuliarmi a ochranným krémom s vy-
sokým ochranným faktorom proti UV 
žiareniu. „Neodporúčame opakované 
vystavovanie sa slnečnému žiareniu, 
ktoré negatívne vplýva na kožu,“ uza-
tvárajú.    Zdroj informácií Fb/ÚVZ SR

Chráňte najmenších 
pred prehriatím

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto sasint pixabay
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim motocykle Jawa, ČZ, Ba-
betta, Stadion, Pionier, Simson aj 
iné. Slušne zaplatím, 0949 371 361
» Kúpim starodávny bicykel aj 
nekompletný, rôzne diely (kolesá, 
svetlá, kostry, atď), 0907 687 634
» Čz – Jawa odkúpim motocykel, 
diely – seriózna dohoda, 0908 
205 521

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Prenajmem garáž na Gorkého, 
0907 255 284

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

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim staré, mechanické hodin-
ky, T: 0905 767 777

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 56r. hľadá priateľa 
na zoznámenie, 0907 277 466 

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 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 operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PD zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Partner 

Wüstenrot

EMISNÉ KONTROLY
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                   Olej Nanovo

OBNOVA / OSETRENIE 

OLEJOVANYCH PARKIET

0915 183 6930915 183 693

ˇ
´

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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PROFESIONÁLNE PROFESIONÁLNE 
MALIARSKE SLUŽBYMALIARSKE SLUŽBY

bytybyty  ••  domydomy  ••  administr. budovyadministr. budovy  • • fasádyfasády
     : mocolor.sk     www.mocolor.sk     : mocolor.sk     www.mocolor.sk

0940 943 2160940 943 216
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S viceprimátorom Milanom Ondrovičom som sa rozprával o rozvoji 
mesta, cyklodoprave a investíciách. Za 8 rokov mesto získalo viac 
ako 16 miliónov eur z eurofondov, 9 kilometrov cyklotrás je vo 

výstavbe a budú realizovať 
výstavbu multifunkčnej 
športovej haly, vrátane 
zimného štadióna, za 10 
miliónov eur z vlastných 
zdrojov. Nehovoriac o prá-
ve realizovanej podzem-
nej garáži v centre mesta, 
nad ktorou vznikne nové 
námestie pre peších. Toto 
všetko tvorí úrad a útvar 
strategického rozvoja, kde 
som sa mohol rozprávať so 
zamestnancami. 

Tu neexistujú výhovorky a slovo nedá sa. Dá sa to a aj u nás 
v Prievidzi. Len treba vedieť čo, ako a mať odvahu. Len treba 
uprednostniť budúcnosť mesta, nie kšefty, 
rodinkárstvo a klientelizmus.

    Dokážme to spolu aj v Prievidzi!

Napíšte mi Váš názor na Facebooku alebo 
na gigac@lepsiapd.sk️

Branislav Gigac
  poslanec MsZ Prievidza

19 - TISÍCOVÉ MALACKY SÚ PRÍKLADOM 
PRE PRIEVIDZU!

www.lepsiapd.sk

Lepšie znášať letné horúčavy nám 
pomáha klimatizácia, dôležité však 
je, aby bola správne nastavená a udr-
žiavaná v čistote.

Nevhodne nastavená klimatizácia 
spôsobuje bolesti hlavy, hrdla, pre-
chladnutie, oslabenie imunity i celko-
vo organizmu, angínové bolesti, pocit 
upchatého nosa, bolesti dutín, chrbtice, 
či svalov. Ak máte chladný prúd vzdu-
chu nasmerovaný do tváre, vysušuje 
vám kožu, oči a prispieva k opakova-
ným zápalom očí, uší, prínosových du-
tín, aj k bolestiam zubov a trojklaného 
nervu. Rovnako si treba uvedomiť, že 
pri prechode z chladného do horúceho 
prostredia môže prísť k takzvanému 
teplotnému šoku, ktorý dokáže celkovo 
oslabiť organizmus. Klimatizáciu si na-
stavte tak, aby rozdiel teplôt medzi von-
kajším a vnútorným prostredím nebol 
vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia. 
Klimatizačnú jednotku, filtre a vzdu-
chové prieduchy udržujte v čistote, inak 
sa môžu stať zdrojom plesní a baktérií. 
Celý klimatizačný systém si dajte raz 
ročne skontrolovať v servise. Súčasťou 
bežnej údržby je aj pravidelná dezinfek-
cia výparníka klimatizačnej jednotky.

Klimatizácia v aute
Pamätajte na to, že nesprávne po-

užívaná klimatizácia môže uškodiť a 

spôsobiť zdravotné problémy aj v aute. 
Najmä pri dlhších cestách môže mať 
veľmi negatívny vplyv najmä na aler-
gikov. Prúdením vzduchu z ventilácie 
sa totiž rozhýbu čiastočky prachu s rôz-
nymi druhmi baktérií. Okrem ochorení 
dýchacích ciest, bolestí hlavy, alebo 
prechladnutia chrbtice môžete pri ne-
správnom používaní klimatizácie v aute 
dostať zápal stredného ucha, spojiviek a 
iných ochorení očí a uší. Dobré je preto 
klimatizáciu v aute pustiť na 10 až 15 mi-
nút za hodinu a prúd chladného vzdu-
chu smerovať tak, aby nefúkal priamo 
na posádku - najlepšie je viesť ho na 
čelné sklo, prípadne k nohám. Rovna-
ko aj v aute platí ideálny rozdiel teploty 
vonku a vnútri 5 až 7 stupňov Celzia, do-
držte ho aj v najväčších horúčavách. Ak 
z auta často vystupujete a nastupujete, 
rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší. Pri 
používaní klimatizácie v aute sa okolo 
výparníka kondenzuje voda obsiahnutá 
vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ 
sa odvádza pod vozidlo. Okolo výpar-
níka je neustále vlhké prostredie, čo je 
výborná živná pôda pre rôzne plesne, 
ktorých spóry sa nachádzajú vo vzdu-
chu a často nepríjemne zapáchajú. Zlik-
vidujete ich antibakteriálnym sprejom.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

Ochlaďte sa s pomocou 
klimatizácie zdravo

» ren
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KONTAJNERY
- obytné, obchodné, skladové

0905 317 399    www.modulovestavby.eu

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

OD 1.4.2022 VÁS RADI 
PRIVÍTAME V NOVÝCH 

PRIESTOROCH 
NA MLIEKARENSKEJ ULICI 

V PRIEVIDZI
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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

Ak počas leta zavítate na východ 
Slovenska, naskytá sa vám tam je-
dinečná príležitosť - sadnúť si ako 
keby na bicykel a vyraziť po koľaj-
niciach vpred ako vlak. Takýto záži-
tok ponúkajú dreziny na ľudský po-
hon v Čermeľskej doline na Alpinke.

Drezinový ovál má približne 300 
metrov, je jediný svojho druhu u nás 
a návštevníci ho nájdu na konečnej 
stanici Košickej detskej historickej že-
leznice, ktorá premáva z Čermeľa na 
Alpinku a späť. Má takzvaný „banský 
rozchod“ s rozmerom 600 mm. „Zámer 
prevádzkovať dreziny na Alpinke nie je 
nový. S nadšením sme sa preto po čase 
pustili do práce a zháňania finančnej 
podpory. Sme radi, že sa nám podarilo 
uspieť v silnej konkurencii projektov 
grantovej schémy Terra Incognita Ko-
šického samosprávneho kraja a pokryť 
tak časť nákladov spojených s výstav-
bou drezinoveho oválu,“ povedal Ľu-
bomír Lehotský, predseda OZ Detská 
železnica Košice.

Dreziny v histórii
Dreziny boli kedysi veľmi využíva-

né, v súčasnosti sa tento trend ekolo-
gického a aktívneho využitia voľného 
času opäť vracia do povedomia ľudí. 
Ľahké koľajové vozidlá, ktoré slúžili na 
dopravu niekoľkých pasažierov väčši-

nou na služobné účely dnes slúžia ako 
atrakcia. Boli poháňané mechanicky - 
silou svalov alebo boli vybavené moto-
rom. S technickým pokrokom dreziny 
postupne zo železničných tratí vymizli, 
avšak, ich využitie našli železničiarski 
nadšenci práve v turistickom ruchu. 
Dreziny sú moderným turistickým 
trendom v celej Európe a Slovensko nie 
je výnimkou.

Historická železnička tak získava 
ďalšie jedno NAJ naviac: okrem naj-
staršieho funkčného parného rušňa 
v Európe a skutočnosti, že je jedinou 
detskou železnicou na Slovensku, sa 
jej infraštruktúra rozšírila o nezávislý 
drezinový ovál.

Informácie a foto poskytla KOCR 
Košice Región Turizmus

Navštívte prvý a jediný ovál 
pre cyklodreziny na Slovensku

» ren
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pani Márie Drevenákovej, rod. Pračkovej. 

„Ako ticho žila, 
tak ticho odišla, 

skromná vo svojom živote, 
veľká vo svojej láske a dobrote.“

Dňa 25.6.2022 si pripomíname 

nedožité 90. narodeniny našej 

drahej maminy a starkej

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

  S láskou a úctou spomína celá rodina. 
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pán Anton Kmeťko

„V tento deň do sĺz a smútku zahalený,
bol tvoj odchod nečakaný. 

Odišiel si v tichosti bez slova a rozlúčky. 
Oči plačú, srdce bolí, veď sme ťa tak radi mali.„ 

Dňa 24.6.2022 si pripomíname 1. smutný rok, 

odkedy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec, dedko a pradedko

z Poruby.    

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

  S láskou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami.  
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„Priali by sme si, aby malo nebo telefón,
aby sme mohli znovu počuť tvoj hlas.

Mysleli sme na teba dnes, včera i pár dní predtým...
V tichu si často opakujeme tvoje meno.

Všetko čo si, sú spomienky a tvoja fotka v rámiku.
Chceli by sme ti toho ešte veľa povedať...

Všetko, čo sme nestihli, keď si tu ešte bola s nami...
Ale raz bude príležitosť a stretneme sa tam, kde si ... v nebi ...“

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

 
Smútiaca rodina. 

pani Lýdia Nováková, rod. Kmeťková

Dňa 22. júna 2022 

uplynulo 10 rokov, 

čo nás navždy opustila 

drahá manželka, 

mamička a stará 

mamička

Gabriela Stanislavová, rod. Uhliariková.

 Dňa 23.6.2022 uplynulo 5 rokov, 

čo nás navždy opustila 

naša drahá

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

   Smútiaca rodina. 
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Do redakcie sme dostali fotografie 
od nášho čitateľa. Je na nich zachy-
tený zaujímavý jav, ktorý prekvapil 
aj nás a tak sme sa s prosbou o vy-
svetlenie obrátili na odborníka.

Pred pár týždňami si náš čitateľ 
spoločne s rodinou z obchodu domov 
priniesol prekrásne červené paradajky. 
„Položili sme ich ako zvyčajne na mis-
ku. Keď sme jednu z nich približne o tri 
dni rozkrojili, zistili sme, že v jej vnútri 
klíčia nové rastlinky,“ píše čitateľ. Zvyš-
né paradajky teda nechali na miske a 
čakali, čo sa bude diať. Po pár dňoch sa 
na ich povrchu začali tvoriť hrbolčeky, 
neskôr sa z nich „vykľuli“ nové rastlin-
ky? „Vedeli by ste nám prosím objasniť, 
čo sa stalo a prečo?“ pýta sa.

Čo sa teda udialo?
O vysvetlenie tohto zaujímavého 

javu sme požiadali odborníka. „Takto 
začnú v paradajke klíčiť semená vtedy, 
keď sú plody dlhodobejšie uskladnené 
v chlade a potom ich dáte na teplo,“ 
popisuje Jaromír Kučera z Botanického 
ústavu - Centra biológie rastlín a biodi-
verzity Slovenskej akadémie vied a do-
dáva, že teplota spôsobí naštartovanie 
klíčiaceho procesu semien a tým pá-
dom, keďže semienka majú aj dostatok 
vlhkosti v plode, začnú klíčiť.

Prekrojená paradajka.

Tvorba hrbolčekov na povrchu paradajky.

Z paradajky vyrastajú nové rastlinky.

Klíčiace paradajky 
prekvapili čitateľa

» ren
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www.stahovacia-sluzba.com

•sťahovanie •vypratávanie 
•ťažké bremená

tel.: 0905 462 875 13
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2
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0
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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.
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AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru

AKCIA -30%

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybrané druhy tovaru
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Príď sa presvedčiť, že sme najlepší ...

30.6.2022 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 - 30.6.2022 

BUDOVA AGROPRODUKT a.s.
30.6.2022 

BUDOVA OD ROZVOJ
1. poschodie - 30.6.2022 

A - motocykle (AM, A1, A2, A)A - motocykle (AM, A1, A2, A)

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !

NOVINKA - VÝCVIK AJ S AUTOMATOM 

- TO UŽ SPRAVÍ KAŽDÝ !
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VAŠE ÚLOHY:

Spracovanie požiadaviek zákazníka, starostlivosť o dáta zákazníkov v systéme
Overenie technickej, obchodnej a termínovej spracovateľnos� zákaziek
Výber a kalkulácia ponuky komponentov, náhradných dielov a služieb
Vytváranie štandardných zmlúv údržby, tvorba osvedčení a spracovanie údržbových správ 
s ohľadom na náhradné diely a stav zariadení
Dohody medzi zákazníkmi a internými oddeleniami, sledovanie projektov až po vystavenie faktúr 

NAŠE POŽIADAVKY:
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, alebo vysokoškolské vzdelanie
1. alebo 2. stupňa technického smeru, najlepšie v odbore strojárstvo
MS Office vedomos� na pokročilej úrovni
Jazykové znalos�: nemecký jazyk na úrovni B1
Schopnosť čítať a rozumieť výkresovej dokumentácii
Technické myslenie, priestorová predstavivosť
Schopnosť pracovať v �me
Pripravenosť na medzinárodné služobné cesty podľa potreby
Samostatný a zodpovedný pracovný prístup so zmyslom pre hľadanie riešení, 
uvedomovanie si nákladov, medzikultúrne kompetencie

PONÚKAME:
Príjemný pracovný kolek�v a pracovné prostredie
Kolegovia, ktorí ťa radi a ochotne zaškolia
Zaujímavý vzdelávací program v materskej spoločnos� v Rakúsku
Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu
Plne hradená strava v kan�ne a ovocie 1x v týždni
Firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov
Vianočný večierok a mnoho iných benefitov

PLAT:

V závislos� od schopnos� kandidáta, ponúkame mesačný plat od 1200 € - 1400 €

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj životopis na adresu spoločnos� Scheuch s.r.o.,
Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, alebo mailom na: a.raslikova@scheuch.com.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 046/5664033

Spoločnosť Scheuch s.r.o. je lídrom na trhu v oblas� inova�vnej odprašovacej                              
a environmentálnej techniky a pre svoj závod na Slovensku hľadá technicky 

zdatných kandidátov na obsadenie pracovnej pozície:

Sales Engineer (A�er Sale)
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VAŠE ÚLOHY:

Komplexné spracovanie a vedenie čas� účtovnej agendy spoločnos� s fokusom na daňovú 
problema�ku, najmä zákon o DPH (trojstranné a reťazové obchody) 
Vypracovávanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných závierok spoločnos� 
Zostavenie reportov a vyhodnotení na úrovni koncernu

NAŠE POŽIADAVKY:
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, alebo vysokoškolské vzdelanie
1. alebo 2. stupňa ekonomického smeru, najlepšie v odbore účtovníctvo
Skúsenosť v odbore alebo na podobnej pracovnej pozícii min. 2 roky 
Znalos� s účtovaním v programe SAP výhodou
MS Office vedomos� na pokročilej úrovni
Jazykové znalos�: nemecký alebo anglický jazyk na úrovni B1
Znalos� z daňovej oblas� (Zákon o DPH, Zákon o dani z príjmu PO a iné)
Schopnosť pracovať v �me
Služobné cesty do Rakúska podľa potreby
Samostatnosť, zodpovednosť, presná práca a vysoký zmysel pre riešenie problémov

PONÚKAME:
Príjemný pracovný kolek�v a pracovné prostredie
Flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu
Plne hradená strava v kan�ne a ovocie 1x v týždni
Firemné akcie aj pre rodinných príslušníkov
Vianočný večierok a mnoho iných benefitov

PLAT:
V závislos� od schopnos� kandidáta, ponúkame mesačný plat od 1400 € - 1700 €

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite svoj životopis na adresu spoločnos� Scheuch s.r.o.,
Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, alebo mailom na: a.raslikova@scheuch.com.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 046/5664033

Spoločnosť Scheuch s.r.o. je lídrom na trhu v oblas� inova�vnej odprašovacej                             
a environmentálnej techniky a pre svoj závod na Slovensku hľadá zodpovedných 

kandidátov na obsadenie pracovnej pozície:

Accountant

13
 1
2
2
 0
2
8
2

0
9
-5
1

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
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Hľadáme 
šikovnú pani 

na dôchodku, alebo 
študentku na brigádu 

do darčekovej predajne 
v Bojniciach. 

0905 346 090

5
9
-2
5
1

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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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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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  8. a 29. 6.
Lehota p. Vtáčnikom  8. a 29. 6.
Lazany 8. a 29. 6.
Kľačno, pri cintoríne 8. a 29. 6.

Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 

0905 719 148

POTREBUJETE REKLAMU
DO NOVÍN PRIEVIDZSKO

ALEBO DO INÝCH REGIÓNOV

NA SLOVENSKU?

LETÁKY, VIZITKY ALEBO 
               ONLINE PROPAGÁCIU?

SLUŽBY
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30. júna 1905  
Albert Einstein publikoval článok „Zur Elektrodynamik bewegter 
Körper“, v ktorom predstavil špeciálnu teóriu relativity

Výročia a udalosti

Upevnenie vedomostí a znalostí 
žiakov, ale aj podpora pre žiakov 
zo sociálne znevýhodneného pro-
stredia či z Ukrajiny. To je cieľom 
takzvaných letných škôl, ktoré sa v 
nasledujúcich mesiacoch budú or-
ganizovať už po tretí raz. Informuje 
o tom Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.

Financovanie letných škôl pod-
poril aj UNICEF, pričom maximálny 
peňažný príspevok, ktorý môže škola 
dostať je 10-tisíc eur. „Letné školy takto 
organizujeme už tretí rok po sebe a ve-
rím, že tak ako aj po minulé roky, budú 
mať u škôl, rodičov aj žiakov pozitívnu 
odozvu, pomôžu žiakom upevniť si 
potrebné vedomosti a tí využijú leto 
na spoznávanie nových vecí,“ priblížil 
minister školstva Branislav Gröhling.

Termín si vyberú 
podľa vlastných potrieb

V minulom roku sa do Letných škôl 
zapojilo 16-tisíc detí, tento rok by sa 
počas letných mesiacov malo vzde-
lávať viac než 20-tisíc žiakov. Využiť 
túto možnosť môžu všetci žiaci, ktorí 
si potrebujú upevniť učivo, ale aj žiaci 
z Ukrajiny či zo sociálne znevýhod-
neného prostredia. Letné školy budú 
realizované od 11. júla do 26. augus-
ta. Školy si môžu vybrať termín podľa 

vlastných potrieb a podľa záujmu žia-
kov a rodičov. Do výzvy sa môžu zapo-
jiť základné školy, špeciálne základné 
školy, špeciálne výchovné zariadenia a 
aj spojené školy, ktoré majú organizač-
nú zložku základnej školy. Každá škola 
môže požiadať o príspevok v maximál-
nej hodnote 10-tisíc eur, ktoré využije 
na odmenu pre učiteľov letnej školy, 
zabezpečenie pomôcok, dopravy či 
stravného pre žiakov.

Do činnosti Letnej školy 2022 sa 
budú môcť v podporných školách zapo-
jiť tak ako v predchádzajúcich rokoch aj 
dobrovoľníci, neziskový sektor, komu-
nitné centrá, prípadne aj matky ukra-
jinských detí. Po ukončení rokovaní s 
UNICEF rezort školstva v najbližších 
dňoch zverejní výzvu, elektronickú 
prihlášku, manuál k výzve a ďalšie 
podporné materiály pre školy.

Chystajú letné školy 
na upevnenie vedomostí

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Wokandapix pixabay
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Keďže Senegal bol dlhé obdobie 
francúzskou kolóniou, vplyv Fran-
cúzska je cítiť nielen v kultúre, archi-
tektúre či v tradíciách, ale aj v sene-
galskej kuchyni. Okrem francúzskej  
je miestna gastronómia ovplyvnená  
aj severoafrickou, západoafrickou      
a portugalskou kuchyňou.

Základnými surovinami sú čerstvé 
ryby a morské plody,  kuracie či jahňa-
cie mäso a hovädzina.  Ak sa vydáte na 
safari, v miestnej reštaurácii si môžete 
pochutiť na burgri alebo steaku z anti-
lopy. Je to veľmi jemné a chutné mäso. 
V tradičnej senegalskej kuchyni nechý-
bajú strukoviny, arašidy, ryža a kuskus.  
Pri varení sa výdatne používajú rôzne 

druhy čerstvých aj sušených byliniek.  
Na senegalskom stole nesmú chýbať 
rôzne druhy ovocia a zeleniny. Čerstvé 
mango si odtrhnete zo stromu aj pri 
obyčajnej prechádzke a napríklad chuť 
čerstvej papáje sa nedá porovnať s tou, 
ktorú si kúpite v našich supermarke-
toch. Ovocie má jednoducho dozrievať 
na stromoch, a nie v lodných kontajne-
roch či v kamiónoch. 

Typickým senegalským jedlom je 
tieboudienne, teda rybacie rizoto                    
s bylinkami a zeleninou. Okrem toho 
sa na senegalských stoloch často obja-
vuje aj kurací pokrm maffe v arašidovej 
omáčke alebo yassa au poulet – kura  
s cibuľkou a citrónovou omáčkou.  Tie-
to jedlá sa podávajú vo veľkých misách 
pre 5 – 6 osôb. Všetky tradičné jedlá sú, 
samozrejme, denne v ponuke aj v hote-
lových reštauráciách. Určite vyskúšajte 
krevety – vedia ich veľmi chutne pripra-
vovať. A v hotelovej reštaurácii je aj ši-
roká ponuka z európskej kuchyne, veľa 
zeleniny, syrov a milo nás prekvapila 
ponuka zákuskov a múčnikov. Tradič-
ným senegalským nápojom je bisap, 
pripravovaný z listov ibišteka. Bisap má 
veľmi zaujímavú chuť a fialovú farbu.  
Samozrejmosťou je palmové víno, mä-
tový čaj a kvalitná káva. V hotelových 
baroch si bez problémov dáte tradičné 
mochito či cuba libre, ale aj ich miestne 
pivo a likéry z rôznych druhov ovocia. 

Ako si pripraviť
Yassa au poulet

Potrebujeme:  Pól šálky arašidové-
ho oleja (môžete použiť aj iný), jedno 
kura, aspoň 4 cibule, 8 lyžíc citrónovej 
šťavy, 6 lyžíc jablčného octu, 2 bobkové 
listy, 4 strúčiky cesnaku, lyžicu dijon-
skej horčice, 4 lyžice sójovej omáčky, 
čili paprička, kajenské korenie, čierne 
korenie, soľ, malá kapusta, mrkva

Postup:  Koreniny, cibuľu, cesnak, 
horčicu, šťavu z citróna, jablčný ocot       
a sójovú omáčku zmiešame a pripra-
víme tak marinádu, v ktorej necháme 
kúsky kuraťa niekoľko hodín, ideálne 
cez noc. Potom ho môžete buď grilovať 
na drevenom uhlí alebo opekať na pan-
vici, až kým nezhnedne. Cibuľu z mari-
nády budeme potrebovať na prípravu 
omáčky. Najprv cibuľu niekoľko minút 
opekáme, pridáme zvyšok marinády 
a nakrájanú mrkvu a kapustu. Poma-
ly privedieme do varu a varíme desať 
minút až kým nám nevznikne mierne 
hustá omáčka. Do omáčky pridáme 
kuracie mäso, prikryjeme a dusíme, 
kým nebude kura hotové. Medzitým si 
uvaríme ryžu alebo kuskus s cícerom 
a hrozienkami. Podávame tak, že do 
veľkej misy dáme na dno ryžu a na vrch 
poukladáme kúsky kuraťa a jedlo pre-
lejeme omáčkou. Dobrú chuť!

Senegalská kuchyňa je jednou z najpestrejších v Afrike

» text a foto ZK
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Počas letných mesiacov sú pre verejnosť k dispozícii dva 
predajné stánky s remeselnými výrobkami a produktami 
miestnych ľudových výrobcov. 

Verejnosť, ktorá má záujem o remeselné výrobky, môže počas 
leta navštíviť prievidzské Námestie slobody. Lokálni predaj-
covia v nich ponúkajú od júna do polovice augusta rozličný 
sortiment ako napríklad remeselné výrobky, ručne vyrobené 
výrobky, medovníky a podobne. Predajcovia ponúkajúci rôz-
ny sortiment sa budú v stánkoch postupne striedať.  

Mesto Prievidza umiestnením stánkov s remeselnými výrob-
kami nadväzuje na predaj na námestí spred dvoch rokov, kto-
rý vytvoril možnosť ponuky takéhoto sortimentu v čase opat-
rení proti šíreniu koronavírusu. Hlavným zámerom je oživiť 

rozšíriť ponuku verejnosti i návštevníkom mesta o tovar či 
drobné občerstvenie z dielní regionálnych predajcov. 

Letné námestie oživia aj predajné stánky

Jarné mesiace sú obdobím, v ktorom je vhodné realizo-
vať niektoré opatrenia proti šíreniu inváznych rastlín. V 
Prievidzi je preto aplikovaný postrek na pohánkovec ja-
ponský. 

Mesto Prievidza prostredníctvom odborne spôsobilej oso-
by realizuje aplikáciu chemického postreku na pohánkovec 
japonský. Ide o vysoko inváznu rastlinu, ktorá ničí zeleň na 
verejných priestranstvách. Odstraňovanie invázneho pohán-
kovca je veľmi náročné a je potrebné ho uskutočňovať niekoľ-
ko rokov po sebe. Dôvodom je jeho charakteristický vysoko 
reprodukčný potenciál. Rastliny sa dokážu rýchlo šíriť vege-
tatívnym spôsobom napríklad podzemkami alebo vytvárajú 
každoročne veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou.

„Chemický postrek bol na niektorých miestach v meste vyko-
naný už v roku 2021. Vyschnutý porast sme nechali cez zimu 
premrznúť a v jarných mesiacoch sme odstránili uschnuté 
časti rastlín. Musíme povedať, že prvý minuloročný postrek 
bol účinný. Po jeho aplikovaní je prevažná časť pohánkovca 
vyschnutá a jeho šírenie výrazne zredukované. Keďže stále 
ostali zelené časti inváznej rastliny, musíme postrek opako-
vať aj v roku 2022, aby sme inváznu rastlinu postupne úplne 
odstránili,“ opísala Andrea Nikmonová odboru stavebného 
poriadku, výstavby a životné prostredia. 

Prvý postrek pohánkovca bol v tomto roku realizovaný v 20. 
kalendárnom týždni v lokalite blízkosti cyklotrasy pri rieke 
Nitra. Postrek bude opätovne aplikovaný v intervale do dvoch 
týždňov od prvého postreku. Okrem postreku v jarných me-
siacoch bude na inváznu rastlinu aplikovaný postrek aj v je-
sennom období. 

Realizujú postrek inváznych rastlín

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

V uvedených dňoch nebude k dispozícii teplá úžitková voda 

dodávaná zo systému účinného centralizovaného zásobo-
vania teplom (zdroj ENO), okrem dodávok  teplej úžitkovej 
vody z individuálnych zdrojov tepla (plynových kotolní) spo-
ločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo. Ďakujeme za po-
chopenie.

Oznámenie o plánovanej odstávke tepla
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač

CESTOVNÁ

KANCELÁRIA
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