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ŠUMNÁ
STRECHA

ODŤAHOVKA
NONSTOP SNV

MICHAL

AJ DOVOZ ÁUT ZO ZAHRANIČIA
NÁHRADNÉ VOZIDLO ZDARMA

0914 70 70 44

79-209

MKAUTO.SK

79-169

ODŤAHOVKA SNV

0908 337 893

61_0087

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov
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BITU FLEX s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM Cz, JAWA, SIMSON,
PIONIER alebo aj diely.
0949505827
»KÚPIM
motorky-JAWA/
CZ BABETU TATRAN MANET
STADION PIONIER SIMSON AJ
DIELY. 0905450533

9 139

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

88-0021

SPIŠSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

»Dám do prenájmu 1-izbový byt v Krompachoch. Kontakt 0907907334

spissko.sk

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Garáž do prenájmu v
SN, ul.Javorová, 50€.
0950313043
»Kúpim 2 al.3 izb. byt SNV
0902116200

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Darujem
0948115764

mačiatka

11 HOBBY A ŠPORT

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

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

»Kúpim akékoľvek zlaté a
strieborné mince aj silingy, šperky, hodinky a zlaté
zuby mostíky a korunky t.
0915627285
»KÚPIM VZDUCHOVKY- vz:
35-47, PIŠTOLE aj FLOBERT.
0905450533
»Kúpim staré odznaky po
vojakoch, partizánoch, hasičoch, osobnostiach. Dohoda. 0907910755

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám stan pre 3 osoby
pomarančový plus 2 nafukovačky plus 1 spacák, cena
dohodou. Tel. 0910264229

14 RôZNE / iné
»Kúpim hrubé plátno vrecia
kroje sukne šatky hodiny
porcelán obrazy nábytok
0909117320

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Tmavovlasý vysoký 44 ročný muž s dobrým výzorom,
by rád spoznal štíhlu ženu
na nezáväzné stretnutia.
SNV, LE, PP 0908 668 783

Chcete si podať inzerát?

79-210

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Návod nájdete na strane 3
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Viac info na

ROKOV
SKÚSENOSTÍ

0910 109 109

Príklad:
RP SN 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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SN zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na prvej strane vľavo. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Výročia a udalosti
cisár Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľníctva v Uhorsku.

99-0122

ÚNIK TEPLA?
MÁME PRE VÁS RIEŠENIE

- ZATEPĽOVANIE FASÁD
- FÚKANÁ IZOLÁCIA
+ vzduchotesná parozábrana

- PENOVÁ IZOLÁCIA
www.axaproperty.sk 0911 313 632
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kalkulácia a odborné
poradenstvo zdarma

79-211

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

4
2

22. augusta 1785

info@tvojeokno.sk
Chcete si
podať riadkový
inzerát?

1

7

O8
K 4
U

4

6 7

D

okien a dverí
garažových brán
a tienenia 20

8
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9 2 4
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1
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Profesionálna montáž

6
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NAJLEPŠIE CENY V OKOLÍ
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redakčné slovo, hlavu hore
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Sloboda nie je anarchia

Banánová republika

Slovo sloboda používame v našich základe svojho neduživého chápania
životoch často. Je to preste fenomén reality môže meniť celospoločenské
voľnosti. V ideálnej spoločnosti, v pravidlá, je tiež na veľkom omyle.
ktorej žijú ideálni ľudia. V múdrej
Sociálne siete, ale nielen tie, hoci
aspoločnosti, v ktorej žijú múdri práve tie kvôli svojej anonymite hlupáľudia.
kom poskytujú impozantný priestor na
vyjadrenie, sú zas plné “demokratov”,
Nemýľte si, prosím, slovo múdry ktorí odmietajú akékoľvek opatrenia,
so slovom vzdelaný. U vzdelaných sa rešpektované väčšinou nielen u nás,
múdrosť predpokladá akosi automa- ale prakticky na celom svete. Ale hluticky, u múdrych nie je nevyhnutnou páci to nevnímajú. Oni majú iba svoje
podmienkou. Sloboda je akceptovanie živočíšne potreby. Naplniť (a dobre
pravidiel, sloboda je akceptovanie po- naplniť) a vyprázdniť. Demokrat má
znatkov a poznania ako takého - toho medzi svojimi potrebami a vo svojej
múdreho a vzdelaného. Inak poveda- človečenskej výbave aj ohľaduplnosť né, hlupák je povinný v rámci slobody za zdravie iných, napríklad.
podriadiť sa všeobecne akceptovanej
Slobodu nám, vážení čitatelia, vzali
múdrosti. A ak toho nie je schopný armády vojsk varšavskej zmluvy v roku
sám, pretože máloktorý hlupák je na- 1968, práve v týchto dňoch. Potom boľtoľko múdry, aby si dokázal uvedomiť ševici a teraz sa nám ju snažia uchmatsvoju hlúposť, musí ho k tomu donútiť núť hlupáci. A opäť tu máme zápas o
súbor demokraticky prijatých obme- demokratickú podobu slodzení v podobe zákonov, noriem, vše- bodnej demokracie. Nie,
obecbne záväzných narioadení, vyhlá- nie je pravda, že s hlúšok a iných pravidiel.
posťou netreba bojovať.
Ak si niekto u nás myslí, že má Naopak!
právo vykrikovať, napríklad, že “tú
Pekný týždeň v spohandru okolo huby nosiť nebude”, tak ločnosti múdrosti
je síce sám sebou deklarovaný hlu- vám želá
pák, ale zároveň aj hrozbou siobodnej
spoločnosti. Ak si niekto myslí, že na
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Politici a novinári často spomínajú ba- zahraničné potraviny a výrobky, rúbenánovú republiku. Myslia tým skorum- me lesy a vyvážame drevo, z našich daní
povanú a neefektívnu krajinu, ktorá je Slovákov platíme dotácie zahraničným firovládaná zahraničnými firmami a jej mám, ktoré si k nám chodia zhodnotiť svoj
ekonomika závisí napríklad od vývozu kapitál, dovážajú sem odpad a vyvážajú
banánov.
zisk. Nemusíme mať banánovníky, aby
sme boli banánovou krajinou. Každý deTo, že nevyvážame zo Slovenska ba- dinský gazda má viac zdravého rozumu,
nány, ešte neznamená, že nie sme baná- ako tí, ktorí sa roky tvárili, že riadia túto
nová republika. Skorumpovaný a neefek- krajinu a v skutočnosti z nej urobili banátívny štát máme. Pri naháňaní domácich novú republiku.
oligarchov sme si nevšimli, že je ovládaný
Ako to vyriešiť? Prestaňme predávať
aj zahraničnými firmami. Kedysi sedeli cudzincom pôdu, vodu a naše suroviny.
pri československých komunistických po- Nekupujme si potraviny s cudziny, ktoré
hlavároch ruskí poradcovia, dnes sedia si vieme vypestovať a vyrobiť doma. Nezápri slovenských ministroch zástupcovia viďme si a naučme sa spolupracovať. Robveľkých zahraničných konzultačných a me to, čo je dobré pre Slovensko a nie pre
počítačových firiem. Dokáže niekto vy- zahraničné korporácie. Zakážme dovážať
šetriť korupciu a rozkrádanie, ktorých sa do našej krajiny odpad a škodlivé výrobky.
tieto nadnárodné firmy na našom území Baťovci vyvážali priemyselné mestá a my
dopustili? Čo presne radia títo konzultanti vyvážame stromy, ktoslovenským politikom? Nie sú náhodou v ré vysadili naši starí
konflikte záujmov? Štát obchoduje so za- rodičia.
Učme naše deti
hraničnými firmami a prácu za nich robia
najatí slovenskí dodávatelia. Robíme lac- podnikať, inovujme a
ných pracovníkov cudzím firmám vo vlast- opravujme svet okolo
nej krajine - farmári obchodným reťazcom, seba a nebojme sa
slovenskí inžinieri a robotníci nadnárod- budúcnosti a
ným korporáciám a ich manželky a dcéry prekážok.
chodia opatrovať seniorov do zahraničia.
Nakupujeme v obchodných reťazcoch
» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Stabiae.

24. augusta 79

Výročia a udalosti
Veľká francúzska revolúcia: francúzske národné zhromaždenie
schválilo Deklaráciu práv človeka a občana.

26. augusta 1789
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33-0058

DOPRAVA ZDARMA

KUPÓ

NA Z

99-0140

JEDNOHROB 65 €
DVOJHROB 100 €

8
5

O

V našej radakcii si môžete
podať inzerciu do celej siete
regionálnych novín

2

U
99-0006-20

79-199

ČISTENIE HROBOV

Čínska medicína MING

3 6
5

S

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa

6
4 9

2

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
tGVOkčnosť a stav jednotlivých orgánov
tQovBIVBQSÓŘJOV Vášho ochorenia
bolestí, alergií, skrytých chorôb
tQSÓtPNOPTƃDVEzorodých organizmov
tPkamžite rieši zdravotné problémy,
bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

4

6

K
BIO meranie celého tela

5
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OD NEDELE 23. 8.
musííte
u nás si nem
edzii
era�� me
vybe

OU,
SfO
TVOS
ERST
ENOU
OU A CE
VALIITO
KV

Mleté
hovädzie
mäso

C H L AD E N É

Supercena
1 kg balenie

4

39

cena za 1 kg

-38%
5.39

C H L AD E N É

Kuracie
prsné
rezne

3

29

C H L AD E N É

Smotana
na š�ahanie
• 33 % tuku

200 g

-22%
2.19

1

69

Dusená šunka
• rôzne druhy

(100 g = 0,85)

250 ml

-25%
1.19

0

89
(1 l = 3,56)

Z MR A Z E N É

Supercena

-44%
0.89

Zlatý Bažant
Radler
• rôzne druhy

0

49
(1 l = 0,98)

1000 g

-33%

700 g

Spišské
párky XXL

3

40% bryndze
v náplni

99

Bryndzové
pirohy

(1 kg = 5,70)

2.99

1

99

Ponuka tovaru plaatí od 23. 8. do 28. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.. Chyby v tla�i vyyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma
m LIDL si vyhradzzuje právo zien v baleniach a varrantoch ponúkanéého tovaru. Odber ožný len v obvyyklo nožstve..
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0,5 l

spomíname / služby, bývanie, zamestnanie

SPIšsko

7

OD NEDELE

Hrozno biele
stolové
kg

DO PIATKA
23. – 28. AUGUSTA

2.49

Sttapcové
Stapcové
S
paradajky

-52%

1

19

kg

-47%
1.69

0

89

20 kusov

1

40/36
40
4
0//3
36
3
6 800
% g
alkoholu

-27%

49

Vajcia „M“

10.99*

Marlenka

(1 kus = 0,07)

• rôzne druhy
• v ponuke aj Bezlepková
Marlenka 800 g za 9,99 €

7

99
(1 kg = 9,99)

Med
kvetový
950 g

-25%
4.49*

3

33

Karatské KB

• instantá káva

200 g

-52%
7.39*

3

49
(100 g = 1,75)

Vinea

• rôzne druhy

0,7 l

-27%
7.99

5

• rôzne druhy

• rôzne druhy

79
(1 l = 8,27)

*Z�ava ur�ená z naajnižšej bežnej preddajnej ceny, t. j. miimo akciových cien,, zistených na zákklade porovnania ciien d�a 11. 8. 2020.
0.

110/120 ml

-28%

Zmrzlina
s �okoládovou
u
polevou

0.49

0

35

(100 ml =
0,32/0,29)

1,5 l

-46%
1.29

0

69
(1 l = 0,46)

... a mnoho
o �alšších v ýrobko
b v na ww
ww.lid
dl.sk
k

Ponuka tovaru plaatí od 23. 8. do 28. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhraadené. Ceny sú bezz dekorácie. Fira LID
L L si vyhradzuje právo zmien v baleeniach a varantooch ponúkaného tovvaru. Odber možnýý len v obvyklom množstve.
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Jacobs Velvet

(1 kg = 3,51)

kultúra / služby
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Mimoriadna pomoc
nezávislej kultúre

„Sú to mimoriadne - extra peniaze mimo rozpočtu rezortu kultúry. Ide
o mimoriadnu pomoc pre nezávislú
kultúru, špeciálne pre tých, ktorí prepadli cez sito doterajšej pomoci štátu,”
povedala ministerka kultúry Natália
Milanová.
To, že nezávislá kultúra nepatrí
pod štát podľa ministerky kultúry neznamená, že sa o ňu štát nemá starať.
„Na tejto pomoci sme pracovali niekoľko mesiacov, no až teraz je všetko
definitívne potvrdené. Nielen samotné
extra peniaze z ministerstva financií,
ale aj spôsob ich prerozdelenia,“ uviedla ministerka Milanová.
Ministerstvo kultúry na prerozdelenie takmer 11 miliónov eur do nezávislej kultúry oslovilo verejnoprávne
kultúrne fondy. Fondy majú dobre nastavené mechanizmy, existujúce štruktúry, navyše sú osvedčené a hlavne
vedia pomerne rýchlo dostať peniaze
k žiadateľom. Ide o Fond na podporu
umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Audiovizuálny
fond.
Najväčší balík pomoci – 9,5 milió-

ERCIA

INZ5 719 139
090

na eur bude mať na starosti Fond na
podporu umenia. Audiovizuálny fond
prerozdelí 700 tisíc eur, ktoré sú určené na sanáciu kín a podporu filmovej
distribúcie. Zvyšných pol milióna eur
rozdelí Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
Väčšinu financií fondy poskytnú
formou štipendií, pričom sa sústredia
najmä na tých, ktorí prepadli sitom doterajšej pomoci.
„Od začiatku pandémie sme videli, že na finančnú pomoc z ministerstva
práce istá skupina ľudí pôsobiacich v
kultúre nedosiahla. Išlo najmä o problém so súbehom SZČO a hoci aj symbolických príjmov zo zamestnania. Ide
napríklad aj o hudobníkov, ktorí pôsobia ako SZČO a zrušili sa im koncerty.
Zároveň majú malé úväzky, napríklad
učia na základnej umeleckej škole a
práve preto nemohli požiadať o pomoc.

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE

0908 995 976 | 0905 794 067

AKCIA NA BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC!
Neváhajte, platí do vypredania zásob!
480,00 €

pôvodná cena

» red

Výročia a udalosti

27. augusta 1895

spustenie prvej električkovej trate na území dnešného Slovenska v Bratislave.

D
HISEC TREN
20 DEKOROV

rka dverí
iechodná ší

pr

= 80cm

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

28. augusta 1914

Prvá svetová vojna: Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Belgicku.

.20¥12V

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézRYDQLHDYOR{kovanie
komínov

99-0022-1

www.antolakwylewki.pl

+48 601 854 483

> fasádne komíny
!ĆLstenie a kontrola
komínov

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

.ontaktujte nás v pracovných dČRFh
od 7,00 hod do 17,00 hod

Erimont s.r.o., LXĆLYQ¹15

99-0014-1

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
0905 279 418, Michal HudáĆ

KOVANIE

- 20 €

MONTÁŽ

440,00 €

cena po z ave s montážou

NAJVÝHODNEJŠIE CENY PODLÁH A INTERIÉROVÝCH DVERÍ V REGIÓNE!

F R É ZO VA N I E a
9 / 2 n . 2 VA N I E

> strojRYÁĆLstenie
zadechtovaných
komínov

- 20 €
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Ministerstvo kultúry SR zabezpečilo mimoriadnu pomoc pre nezávislú kultúru. S ministerstvom financií
pre ňu vyrokovalo takmer 11 miliónov eur.

SPOLOČNOSŤ
spoločnosť
/ služby

SPIšsko
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Na večnú pamiatku tých, ktorí vzdorovali
Pripomeňme si spolu posledné hodiny slobody na území bývalého
Československa a pripomeňme si
“zásluhy” súdruhov boľševikov
na budovaní demokratúry na ich
spôsob. Ten problém je totiž nadčasový.
V júni 1968 sa na území Československa konalo veľké vojenské cvičenie
vojsk Varšavskej zmluvy (VZ) pod názvom Šumava. Odchod vojsk sa neustále predlžoval a z krajiny odišli až na
prelome júla a augusta. Rozmiestnili sa
pozdĺž severnej a východnej hranice a
čakali na ďalšie rozkazy. Tie prišli v noci
20. augusta 1968.
Prvé intervenčné vojská vstúpili na
územie Československa zhruba hodinu
pred polnocou. Vojenskú okupáciu vykonali Armádne skupiny A, B a C.

Tri smery úderu

Skupina A, ktorú tvorili sovietske
a poľské jednotky, začala nástup z
priestoru Legnice – Krakov (Poľsko) a
postupovala v smere na severnú Moravu a do severozápadných Čiech. Časť vojenských jednotiek postupovala cez tzv.
Moravskú bránu na územie Slovenska
do priestoru Žiliny a Trenčína.
Skupina B (jednotky ZSSR a NDR),
vstúpili na územie ČSSR z Görlitzu,
Žitavy (Zittau), Drážďan a Klingenthalu (NDR) a postupovali na Prahu a do
priestoru mesta Klatovy.
Skupina C, zložená zo sovietskych,
maďarských a bulharských jednotiek,
postupovala z priestoru maďarského
Győru v niekoľkých smeroch na Trenčín, Banskú Bystricu, Košice, Prešov a
Michalovce.
Hlavný prúd smeroval na Bratislavu

Oficiálne stanovisko najvyšších štátnych predstaviteľov vtedajšieho
Československa, ktoré sa ráno 21. augusta 1968 nepretržite vysielalo v
Československom rozhlase a televízii až do násilného prerušenia ich
vysielania.
„Včera, dňa 20. augusta 1968, okolo 23. hodiny večer prekročili vojská Zväzu
sovietskych socialistických republík, Poľskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarskej ľudovej republik a Bulharskej ľudovej republiky
štátne hranice Československej socialistickej republiky. Stalo sa tak bez vedomia
prezidenta republiky, predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR, predsedníctva vlády a prvého tajomníka Ústredného výboruKomunistickej strany Československa a bez vedomia týchto orgánov...“

DEZINFEKCIA VOZIDLA
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S
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a ďalej cez územie južnej Moravy do
priestoru Klatovy. Sovietske vojská, doplnené bulharskými jednotkami, tiež
postupovali z priestoru ukrajinského
mesta Užhorod teritóriom východného
Slovenska v smere Košice – Banská Bystrica.

Obrovská vojenská sila

Na zabezpečenie “hladkého priebehu” najväčšej vojenskej operácie v Európe od skončenia druhej svetovej vojny
bolo nasadených dovedna 800 lietadiel,
šesťtisíc tankov, dvetisíc diel a špeciálne
raketové jednotky. Dodnes sa rozchádzajú údaje o nasadených vojakoch, ich
počet sa udáva od 300 do 750 tisíc.

Koniec Pražskej jari

V Československu na desiatky rokov zavládla demokracia pod dozorom
okupačný, neskôr už iba Sovietskych
vojsk. Dočasný pobyt sovietskych vojsk
v ČSSR trval takmer 23 rokov. Odsun
sovietskych vojsk z jednotlivých miest,
ktoré na území bývalého Československa ostali po ich príchode v auguste
1968, sa naplnil 27. júna 1991.
Občania Československa sa až po
8350 dňoch čakania na koniec okupácie ich vlasti, ktorá sa začala počas
pamätnej noci z 20. na 21. augusta
1968, dočkali odchodu sovietskych
vojsk.
ib

REKUPERÁCIA

ŠETRENIE PRI VYKUROVANÍ
RODINNÉHO DOMU / BYTU

5HNXSHUDÏQ« V\VW«P\ VD SRXŀ¯YDM¼ QD ]Q¯ŀHQLH VSRWUHE\
HQHUJLHDGHQQ¼VWDELOL]£FLXWHSORW\YRYQ¼WUL
5HNXSHU£FLDP£RNUHPUHNXSHU£FLHWHSODDMPQRKRÑDOģ¯FK
Y¿KRG]DEH]SHÏHQLHÏHUVWY«KRY]GXFKX]Q¯ŀHQLHYOKNRVWL
YRYQ¼WULEXGRY\EH]NRQGHQ]£FLHYRNQ£FKEH]DOHUJ«QRY
KP\]X PXFK\NRP£UH RGVWU£QHQLHWYRUE\K¼EDSOHVQ¯

NÁVRH ƒ DODÁVKA ƒ 0217Ŀƒ SERVIS





 

 

UltrazvukovRXÏLVWLÏkRXVSRĀDKOLvo

99,9

]QLÏ¯PHDŀ
% Y¯UXVRY
EDNW«UL¯VSµUDSOHVQ¯YLQWHUL«UL
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OBJEDNÁVKY A INFORMÁCIE NA:


0911 856 693



d-t@d-t.sk



www.d-t.sk
92-0015
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RECEPTY
recepty leta
LETA

10

Najčítanejšie regionálne noviny
Tlačová správa

Vyčarujte chutné a svieže dobroty

Letné koláče plné ovocia
Sezóna broskýň, sliviek, čučoriedok aj malín je na Slovensku v plnom prúde. Doprajte si výborné
koláče plné tohto chutného ovocia.
Prinášame recepty.
Broskyňový koláč

Suroviny:
Na cesto: 2 tégliky bieleho jogurtu
(2x150ml), 2 vajcia, 1 a 1/2 téglika krupicového cukru, 3 tégliky polohrubej
múky, 1 prášok do pečiva, štipku soli,
broskyne
Na posýpku: 100 g hrubej múky, 80 g
masla, 80 g krupicového cukru (koláč je
chutný aj bez posýpky)
Postup: Broskyne umyjeme, osušíme, prekrojíme na polovice a odkôstkujeme. V miske zmiešame jogurt,
vajcia, cukor, múku, prášok do pečiva
a soľ. Pripravené cesto rozotrieme na
plech vyložený papierom na pečenie a
poukladáme naň broskyne. Posypeme
posýpkou, ktorú si pripravíme tak, že v
miske zmiešame medzi prstami hrubú
múku, maslo a krupicový cukor. Rúru
vyhrejeme na 175 stupňov a pečieme
zhruba 40 minút, záleží to od typu rúry.
Náš tip: Téglik z bieleho jogurtu, v
ktorom budete odmeriavať múku a cukor
si nielen umyte, ale aj dôkladne osušte,
aby sa suroviny nelepili na jeho steny.

Čučoriedkový koláč

Suroviny:
Na cesto: 2 hrnčeky polohrubej múky,
1 hrnček cukru, 1 vrecko vanilkového
cukru, 1 prášok do pečiva, 3 vajcia, 2 PL
kakaa, 1/2 hrnčeka oleja, 1 hrnček mlieka, 300g čučoriedok
Na náplň: 2 PL kryštálového cukru, 2 PL
hladkej múky, 500g jemného tvarohu,
500g kyslej smotany, 1 vrecko vanilkového cukru, 1 vajce
Postup:
Náplň: V miske zmiešame tvaroh, smotanu, vajíčko a cukor, na záver primiešame múku.
Cesto: Vo väčšej miske vymiešame
metličkou vajíčka s cukrom, potom
primiešame olej, mlieko a nakoniec
múku zmiešanú s práškom do pečiva a
kakaom. Polovicu cesta rozotrieme na
plech vyložený papierom na pečenie,
potom naň rozotrieme tvarohovú náplň a na ňu poukladáme čučoriedky.
Rovnomerne rozlejeme zvyšné kakaové
cesto. Rúru vyhrejeme na 175 stupňov a
pečieme zhruba 40 - 50 minút, záleží to

Mafiny potešia najmä deti.
Na polevu: 30g kryštálového cukru,
30ml vody, 1ČL citrónovej šťavy, 60g
malinového lekváru
Postup: V miske zmiešame obe
múky, cukor, jedno vajce a na kocky
nakrájané maslo. Vypracujeme hladké
cesto, zabalíme ho do potravinovej fólie

Slivkový koláč

Suroviny:
Na cesto: hrnček hladkej múky, hrnček
detskej krupice, hrnček práškového
cukru, hrnček mlieka, 1/2 hrnčeka oleja,
1 ČL prášku do pečiva, 2 vajcia, slivky asi
kilogram
Na posýpku: 100 g hrubej múky, 80 g
masla, 80 g krupicového cukru, škorice
podľa chuti
Postup: Slivky umyjeme, osušíme,
prekrojíme na polovice a odkôstkujeme.
V miske zmiešame hladkú múku, detskú krupicu, práškový cukor, mlieko,
olej, prášok do pečiva a vajcia. Pripravené cesto rozotrieme na plech vyložený papierom na pečenie a poukladáme
naň slivky. Posypeme posýpkou, ktorú
si pripravíme tak, že v miske zmiešame
medzi prstami hrubú múku, maslo a
krupicový cukor. Rúru vyhrejeme na 175
stupňov a pečieme zhruba 40 minút, záleží to od typu rúry.

Malinový koláč môžete ešte ozdobiť šľahačkou.

foto autor juttazeisset pixabay

od typu rúry.

a odložíme na 30 minút do chladničky.
Zatiaľ v miske vyšľaháme jedno vajce s cukrom a postupne pridáme syr
Malinovo-čučoriedkový koláč
mascarpone.
Suroviny:
Pripravíme si okrúhlu koláčovú forNa cesto: 120g hladkej múky, 100g ovsenej múky, 70g práškového cukru, 1 vaj- mu s priemerom 28cm. Z chladničky vyce, 150g masla, 150g čučoriedok, 150g berieme cesto, vyvaľkáme ho, vložíme
do formy, popicháme vidličkou a dáme
malín
Na náplň: 250g mascarpone, 2 vajcia, predpiecť na 10 minút do rúry vyhriatej
na 180 stupňov. Cesto vyberieme z rúry
60g práškového cukru
a necháme päť minút odležať. Následne
naň nanesieme pripravenú náplň a pečieme ešte približne 15 minút.
Kým koláč vychladne, nachystáme si
polevu. Do hrnca dáme kryštálový cukor, vodu a citrónovú šťavu, privedieme
k varu a pridáme malinový lekvár. Varíme približne 10 minút, aby sme získali
hustý sirup. Ten prepasírujeme cez sitko,
vrátime ho do hrnca a ďalšie dve minúty
povaríme. Ešte horúcu polevu nalejeme
na koláč, vrch posypeme ovocím, vložíme do chladničky a necháme stuhnúť.

Voňavý broskyňový koláč na nedeľné popoludnie s rodinou.
foto autor almapapi pixabay

Malinový koláč

Suroviny: 60g zmäknutého masla, 100g krupicového cukru, 4 vajcia,
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foto autor congerdesign pixabay
500g tvarohu, 160g polohrubej múky,
1/2 balíčka prášku do pečiva, 4PL kryštálového cukru, 300ml vody, 1 balíček
vanilkového cukru, 5 plátkov želatíny,
800g malín
Postup: V miske vymiešame maslo
s cukrom, potom pridávame za stáleho
miešania po jednom vajcia, ďalšie vajce
pridáme, až keď je to predchádzajúce do
cesta dobre zapracované. Potom primiešame tvaroh a na záver múku zmiešanú
s práškom do pečiva. Pripravené cesto
rozotrieme na plech vyložený papierom
na pečenie a vložíme do rúry vyhriatej
na na 175 stupňov. Pečieme zhruba 40 50 minút, záleží to od typu rúry a necháme vychladnúť.
Zatiaľ si pripravíme želatínu tak, že
plátky želatíny vložíme do misky so studenou vodou a necháme napučať. Do
hrnca vlejeme 300ml vody, pridáme 4PL
kryštálového cukru a uvaríme sirup, do
ktorého ešte na záver primiešame vanilkový cukor a odstavíme. Do sirupu
vložíme želatínu, necháme rozpustiť
a chvíľu vychladnúť. Na vychladnutý
korpus pokladieme rovnomerne maliny
a zalejeme želatínou. Vložíme do chladničky a necháme stuhnúť.
Náš tip: Koláčik je výborný aj z miešaného ovocia, fungujú napríklad maliny a jahody ale aj čučoriedky.

Čučoriedkové mafiny

Suroviny: 250 g hladkej múky, 2 a pol
ČL prášku do pečiva, 120 g práškového
cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 1/4
ČL soli, 150 g čučoriedok, 2 vajcia, 200
ml plnotučného mlieka, 80 g roztopeného a schladeného masla
Postup: V miske zmiešame hladkú múku, prášok do pečiva, práškový
cukor, vanilkový cukor, soľ. V druhej
miske vymiešame vajcia s plnotučným
mliekom a maslom. Pridáme do sypkej
zmesi a spolu ešte premiešame. Na záver zľahka primiešame čučoriedky.
Plech na mafiny si vystelieme košíčkami určenými na pečenie mafinov a
tie následne do 3/4 naplníme pripraveným cestom. Pečieme v rúre vyhriatej
na 180 stupňov 25 až 30 minút, podľa
rúry.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

zamestnanie, služby

SPIšsko
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PRACUJ

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
ZVÁRAČ CO2

V ČESKEJ REPUBLIKE

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ, TURNUSY, ZÁLOHY

0908 914 180
KLAMPIARS T VO
0905 923 625 | www.tulis.sk

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

s.r.o.

PREDAJ
PALIVOVÉHO
DREVA

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
DUB
MATNÝ

KL P

85_0566

S

4

66-0059

9

11

AKCIA 250€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

Kontakt: 0905 234 929

79-0003

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

59-199

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

34-0007-1

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
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Prijmeme nových
ch zamestnancov
�����������������
��

���������������
��������
�
�����������
���
����������
��
�����
�����������������
��
�����
��������������������
����������������
����������������
���
�����������������
������������

prijme do pracovného
pomeru:

47-095

0800 500 091.

85-0515
885-0
85
5 05515
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E U RO

personal

Personálna & pracovná agentúra

Vodič LKW od 835 € brutto

+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

VOD
VODIČ
V
VZV
+ PPRACOVNÍK
RACOVNÍ
RACOVNÍK
RA
R
A OVNÍK
OVNÍK
LOGISTIKY
Y MÔŽE VÝŠKOU PLATU

Skladový pracovník od 790 € brutto

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

PORAZIŤ AJ
32-0093

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

PRACOVNÍKA BANKY!!!

VZV školíme zdarma

Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 31.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výške

100 EUR!

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

34-0118

Bezplatné linky

63-0125

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu
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