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Zmierovanie
Zmierenie je užitočné. Synonymicky svoj národ, svoju vlasť v mene služby šiaide o udobrenie sa, o podanie rúk, o lenému fúzatému maliarovi izieb?
odstránenie rozporov. Myšlienka na
Nie, doba takéhoto zmierenia nezmierenie s tým, s čím sa možno zmie- nastala. Možno iba pohrobkovia tých
čias žiadajú, aby sa spravila nejaká čiara,
riť, ako také nie je zlá.
aby sa dekriminalizovali zverstvá tých
Oveľa horšie je to vtedy, ak na zmie- čias, vojnové zločiny a zločiny proti ľudrenie s nezmieriteľným nabáda zákono- skosti a civilizovanosti.
darný poltik/politička. Zmieriť sa s obdoJe smutné, že nevydesí ani tak pokribím rokov 1939-1945 na Slovensku? Dosť kovanie adorantov krajnej pravice (eufesilný návrh!
mizmus v tomto prípade) pri pamätníku
Často v duchu vediem rozhovory SNP počas chvíľ vzdávania úcty jeho hrso svojim starým otcom. V duchu preto, dinom. Vydesí názor, že sa s tým obdobím
lebo som ho nezažil. Prišiel som na svet treba zmieriť. A to už naozaj nie je hra “o
neskôr, ako ho on predčasne opustil. Na potraty”, to je riskovanie vlastnej identity,
leukémiu a ďalšie choroby, ktoré získal v riskovanie straty tváre národa, riskovajedenástich koncentračných táboroch v nie opľutia morálky ako takej.
období rokov, o ktorých padol návrh, že
Áno, už teraz čakám odozvu “pobúby sme sa s tou históriu mali zmieriť. Spo- rených”. Už teraz vidím reakcie adorantov
mínam aj na to, čo po starom otcovi zosta- fašizmu. Ale neprekážajú mi. Ja ešte svoju
lo. Napríklad zápisky z koncentračného vlastnú hrdosť, ako aj hrdosť na to, čím pretábora. A v nich trebárs vety, v ktorých šli - museli práve kvôli fašistom
píše, koľkí sú na baraku večer a koľkých a ich podržtaškám prejsť cez deň popravili. A ako sa pestujú zemia- moji predkovia, mám. A zaky, ako sa pečie chlebík a ako je smutno chovám si ju, kým budem!
za rodinou, manželkou Betkou a dcérami,
Dodatočne - vzdávam
tam niekde v exile, vo Francúzsku.
hold hrdinom - aj a najZmieriť sa s dobou, ktorá toto pripusti- mä a preto - hrdinom
la? S “ľuďmi”, ktorí boli jej aktérmi? S vrah- SNP!
S úctou
mi, udavačmi, s kolaborantmi, zradcami a
inými podliakmi, ktorí zapredali svojich,
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

/ocu zu, or/

/Námestovo/ - Opäť po roku Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia Námestovo pozýva záujemcov na 25. Oblastnú výstavu drobných zvierat
ORAVA 2020. Uskutoční sa 19. a 20. septembra 2020
na nábreží Oravskej priehrady. Pre verejnosť bude
prístupná v sobotu od 13.00 do 18.00 a v nedeľu od
8.00 do 16.30 hodiny. Základná chovateľská organizácia v Námestove si pripomína 60 rokov od založenia a je momentálne najväčšia na Orave. Združuje
takmer polovicu evidovaných chovateľov SZCH Oravy nielen z Námestova, ale aj z okolitých obcí, kde
miestne organizácie zanikli, alebo nie sú. V roku
1958 bol založený spoločný spolok chovateľov poštových holubov a chovateľov drobných zvierat. Od
tohto spolku sa v roku 1960 oddelili chovatelia drobných zvierat pod názvom Miestna pobočka Slovenského zväzu chovateľov drobného hospodárskeho
zvieratstva a neskôr ako Slovenský zväz chovateľov,
ktorý funguje dodnes. Prvú väčšiu výstavu a len exotického vtáctva usporiadali námestovskí chovatelia
pod vedením Romana Koľadu a Jána Sládkoviča v
roku 1978. Dôležitým medzníkom bol rok 1999, kedy
sa v Námestove uskutočnila spoločná Oravsko-Liptovská oblastná výstava. Od tohto roku nepretržite
organizujú výstavu zvierat vždy koncom septembra.
Organizácia má stánok na jarmokoch v Námestove,
na mladom farmárovi v Hruštíne a mnohí chovatelia prezentujú svoje zvieratá v širokom okolí i na národnej výstave zvierat v Nitre.

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

Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
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54.930
34.140
18.210
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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
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50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

/im, rk, or/

/Rabča/ - Florbalový nábor do mládežníckych
tímov FBK RAptORs sa uskutoční ešte aj 5. septembra o 17.00 hodine v športovej hale v Rabči. Je
určený pre chlapcov aj dievčatá, pre nových a aj
registrovaných hráčov. Pre kategórie dorastencov,
mladších i starších žiakov a prípravku ponúka klub
kvalitných trénerov, množstvo tréningov, zápasov a
veľa zážitkov.

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

BV
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KM
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TT
ZM

/Orava – Dolný Kubín – Tvrdošín - Lúčky/ - Osobnú zodpovednosť a dôsledné dodržiavanie hygienických pravidiel si od každého človeka vyžadujú
súčasné dni po prázdninách a dovolenkách. Odstup
- rúško – ruky! Koronavírus sa šíri aj na Orave. V Dolnom Kubíne po futbalistovi z A družstva dospelých
pribudli ďalší chorí na COVID-19 a počet nakazených
sa zvýšil na šesť. V ružomberskej nemocnici prvého
septembra zomreli 80-ročná pacientka z Tvrdošína,
ktorá okrem koronavírusu mala aj iné závažné ochorenie a na covid pozitívny 62-ročný muž z Lúčok, ktorý sa v druhej polovici augusta vrátil zo zahraničnej
dovolenky.

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

/al, ps, or/

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

/Dolný Kubín/ - Takmer dvetisíc žiakov a z toho
približne tristo prvákov nastúpilo v stredu 2. septembra 2020 do základých škôl v Dolnom Kubíne. Deti
pedagógovia a zamestnanci škôl začali pracovať v
atmosfére prísnych hygienických pravidiel.

/or/
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Informácie pre študentov - siroty
Pred začiatkom školského roka Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, že voči
Sociálnej poisťovni nemajú žiadne
oznamovacie, ani iné povinnosti.
Informáciu o tom, že naďalej
pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do
ďalšieho ročníka, totiž SP poskytne
ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu cez elektronický informačný
systém. Výnimkou sú študenti škôl,
ktoré neposkytujú údaje ministerstvu
školstva (ide napríklad o školy patriace
do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra) a študenti – siroty, ktorí študujú v
zahraničí. Študenti však môžu vo vlastnom záujme z dôvodu skoršieho vyplatenia dávky naďalej toto potvrdenie o
štúdiu predkladať Sociálnej poisťovni.
Iná situácia je, ak študent štúdium
v lete prerušil. Takýto študent prestáva
byť od prerušenia štúdia nezaopatreným dieťaťom, a teda nemá nárok na
výplatu sirotského dôchodku. Vyplácanie sirotského dôchodku sa obnoví
opäť až po začatí štúdia, po predložení
žiadosti o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku spolu s potvrdením
o návšteve školy.

Za ukončenie štúdia sa pri vysokoškolákoch považuje termín štátnej
záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch
Sociálna posledný deň letných prázdnin v záverečnom roku štúdia. Ukončením štúdia končí nárok na výplatu
sirotského dôchodku.
Ak študent ukončil bakalárske
štúdium a chce pokračovať v magisterskom, termín ukončenia štúdia je aj
termín bakalárskej skúšky. Následne po
začiatku magisterského štúdia predloží
žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského
dôchodku a priloží k nej potvrdenie o
štúdiu. Sociálna poisťovňa študentovi
opäť začne sirotský dôchodok vyplácať a
doplatí mu ho aj za obdobie júl a august.
Ku koncu júna 2020 vyplácala Sociálna poisťovňa celkovo 20 093 sirotských dôchodkov s priemernou výškou
140,16 eur.

» red zdroj: SP

Výročia a udalosti
Holokaust: Židia starší ako 6 rokov na Nemcami okupovaných územiach boli povinní nosiť žlté hviezdy.

6. september 1941

OR20-36 strana-

3

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám výkonnú elektrickú kálačku vo výbornom stave. Cena 500€.
0903658922 Habovka

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré peniaze,
bony. 0903548208

právnik radí / služby, bývanie

Zbraňová amnestia
Návrhom zákona zo dňa 18.6.2020
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a
strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa navrhuje v poradí
už štvrtá zbraňová amnestia (ďalej
len ako „Amnestia“) na území samostatného Slovenska. V prípade vyššie schváleného návrhu by amnestia
mala trvať od 1. novembra 2020 do 30.
apríla 2021.
Podstata Amnestie spočíva v zániku
trestnosti nedovoleného ozbrojovania
osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo.
Amnestia má veľký význam pre osoby,
ktoré sa rozhodnú zbaviť zbrane, ku
ktorej sa dostali náhodou (napr. nájdenie zbrane z II. svetovej vojny pri výkopových prácach). Ak by sa v takomto
prípade zbraň odovzdala policajnému
útvaru mimo zbraňovej amnestie, osoba by sa dopustila podľa § 294 Trestného zákona Trestného činu Nedovoleného ozbrojovania a obchodovania
so zbraňami, pri ktorom hrozí trest
odňatia slobody na jeden až päť rokov.
Ďalšou výhodou Amnestie je možnosť
osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa
zákona o strelných zbraniach a strelive na držanie zbrane, aby si takúto
zbraň zaevidovala za predpokladu, že s
predmetnou zbraňou podľa odborného
vyjadrenia špecializovaného útvaru
ministerstva vnútra nebol spáchaný

trestný čin. Osoba, ktorá odovzdala
zbraň, môže tiež v uvedenej lehote a za
podmienky, že so zbraňou nebol spáchaný trestný čin previesť vlastníctvo
zbrane alebo streliva na osobu, ktorá
spĺňa podmienky na držanie zbrane.
Z histórie treba poznamenať, že inštitút Amnestie bol prvýkrát zavedený
na prelome rokov 2005 a 2006 kedy došlo k odovzdaniu 3463 kusov nelegálne
držaných zbraní. Spolu s ďalšími dvoma neskoršími amnestiami sa podarilo
z obehu stiahnuť dovedna 10 865 kusov
zbraní a 82 010 streliva.
Medzi odovzdanými zbraňami sa
objavila aj puška Winchester Model
1985, ktorá bola špeciálne vyrábaná
pre cárske Rusko, v hodnote približne 3000€, alebo legendárna puška
Sharps, ktorá bola používaná v časoch
americkej občianskej vojny tzv. Sever
proti Juhu a taktiež v časoch „Divokého
západu“.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»SOM ROZV SYMP. 50
TNIK HĽADÁM SYMP. ŽENU
0940097045

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP OR 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.
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, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Vzácne slaniská vyhlásili
za chránené areály
Vládny kabinet schválil päť chrá- ta. Vznikajú buď v blízkosti morí, kde je
nených areálov o výmere približne prítomná morská voda, alebo vo vnút525 hektárov. Ide o chránené areály rozemí. V týchto prípadoch obvykle
Čenkov, Panské lúky, Kamenínske vzniká prameňom bohatým na mineslaniská, Síky a Marcelovské piesky. rály, resp. sa v pôde hromadí soľ vďaka striedavému vlhkému a suchému
Ich zachovanie je dôležité pre počasiu. Voda sa vyparuje a vťahuje do
správne fungujúci ekosystém. Naria- pôdy minerálne látky.
denia, ktorými na Slovensku pribudnú
Jedinečnosť týchto území je výchránené areály, predložil na rokova- znamná nielen u nás, ale aj v rámci
nie vlády minister životného prostredia celej Európy. Aby nedošlo k ich zániku,
Ján Budaj.
v súčasnosti je ochrana slanísk zabezSúčasťou chránených areálov je 6 pečovaná vyhlasovaním Území euúzemí európskeho významu a všetky rópskeho významu. Európska komisia
sa nachádzajú na území Nitrianskeho podporuje návrat k tradičnej pastve,
kraja. Účelom ich vyhlásenia je za- ako ideálnemu spôsobu zachovania
bezpečenie priaznivého stavu veľmi týchto prírodných pokladov. Pri obvzácnych biotopov – tzv. slanísk, su- nove tradícií pastvy je kľúčová práve
chomilných lesných biotopov a travín aktívna účasť miestnych obyvateľov a
na pieskoch, ako aj vzácnych druhov vôľa znovu zaviesť spôsoby hospodárerastlín a živočíchov, akými sú kosatec nia ich predkov.
piesočný, jesienka piesočná či rosnička
zelená. Schválením nariadení Slovensko zabezpečí právnu ochranu lokalít v
zmysle európskej legislatívy.
Minister Budaj v tejto súvislosti povedal: „Vnútrozemské slaniská a slané
lúky s vysokým obsahom soli v pôde sa
v rámci Európy nachádzajú iba v niekoľkých krajinách. Tvoria približne tri
percentá rozlohy Európy. Som rád, že
sa nám dnes podarilo vyhlásiť vzácne
slaniská.“
Pre slaniská je typická veľká salini» red
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OD NEDELE 6. 9.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Zelené jablká
• Golden Delicious
• nový zber

kg

-40%

kg

-37%

2.49

1.59

0

99

Hrozno biele

• ve�ké sladké bobule

1

49

Chery
paradajky
stapcové
500 g balenie

-37%
1.59

0

99

Supercena
Petžlen

500 g balenie

0

89

(1 kg = 1,98)

(1 kg = 1,78)

Hrušky Williams
• nový zber

kg

-45%
1.99

1

09
Slne�nicový olej

0,55 l

-36%

8 x 100 g = 800 g

-42%

0.69

Staropramen
Smíchov

0

44
(1 l = 0,80)

3.49

C H L AD E N É

1

99

Actmel

• rôzne druhy

(1 kg = 2,49)

1l

-33%
1.79*

1

19
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33-0063

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

kultúra / služby

ORAVSKO

9

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE

Kuracie
prsné
rezne

C H L AD E N É

DO SOBOTY
6. – 12. SEPTEMBRA

cena za 1 kg

5.39

3

29

S percena

C H L AD E N É

Mleté äso ix
XXL

Sädný
ních
Radler

Goral Vodka
Master

S percena

(1 l = 0,89)

0,7 l

k so

0,55 l

0

3

69

40 %
alkoholu

• rôzne druhy

49

1 000 g balenie

+ osviežova�
Tablety
do uýva�ky
radu

13.49*

balenie

9

9

99

99

(1 kus = 0,10)

(1 l = 14,27)

42 praní

15.99

Krmivo
pre psy

8

79
(1 kg = 0,88)

Persil
Duo-caps
• rôzne druhy

+ dar�ek
2 poháre

42 kusov

13.99*

7

0,7 l

99

52 %
alkoholu

Tatanský
�aj

(1 kus/1 pranie
= 0,19)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.

S percena

16

99
(1 l = 24,27)

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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33-0063

10 kg

služby, bývanie

STROJOVÉ
POTERY

46-0192

0948 300 988

NATIERAČSTVO
- MALIARSTVO
nátery striech
nátery vo výškach
kvalitné farby
oprava komínov
za prijateľnú cenu
0915 515 031

61_0203

Najčítanejšie regionálne noviny

61-0222
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0907 545 258

87-0029

Kvalitné
natieranie
striech

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
9. 2
15.

ssplátky
sp
plát
átkod
yo
od
d49€€
splátky

zimné záhrady

zasklievanie terás

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

OR20-36 strana-
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63-0045

rámové
bezrámové

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

biela pastelka / služby, reality, relax

oravsko

11

Biela pastelka
píše skutočné príbehy už 19 rokov

Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým:
• pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
• pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
• kurzami práce s kompenzačnými,
optickými a technicky náročnými pomôckami
• pri nácviku sebaobslužných činností
– varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
• špecializovaným sociálnym poradenstvom
Biela pastelka v Žilinskom kraji
Všimnite si nás v uliciach miest a
obcí Žilinského kraja a získajte symbolickú pastelku, ktorá dokáže niekomu
zmeniť život. Nie je anonymný, má svoju tvár, osud, aj sny... Osud mu možno
nepríjemne zamiešal životnými kartami, ale vďaka vám v ňom opäť nájde

radosť.
Nevidiacich a slabozrakých môžete
podporiť:
• 18. 9. 2020 v uliciach miest a obcí
• zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo
820 vo všetkých sieťach
• príspevkom na účet SK23 1111 0000
0014 3025 8006
• príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
• alebo online darom prostredníctvom
www.bielapastelka.sk.
Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom
otvorí nová kapitola samostatného
a radostnejšieho života...
Ďakujeme!

Výročia a udalosti
na námestí Piazza della Signoria vo Florencii slávnostne odhalili
sochu Dávida od Michelangela Buonarrotiho.

8.september 1504

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604
88-0021

18. septembra 2020 budete môcť
stretnúť v uliciach miest a obcí Slovenska dobrovoľnícke tímy verejnej
zbierky Biela pastelka. Tohto roku je
to už jej 19. ročník. Patrí k najväčším
a najdôveryhodnejším zbierkam.
Iba vďaka darcom môže písať krajšie príbehy v živote nevidiacich a
slabozrakých.

» red

Wellness a Relax centrum Palárikovo

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

LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

vo.sk
o
k
i
r
a
l
a
p
s
s
e
www.welln
né oslavy
in
d
o
r
,
y
b
d
Sva

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.

OR20-36 strana-
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76-0083

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.

služby, bývanie, zamestnanie

Najčítanejšie regionálne noviny

33-0066
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služby, zamestnanie

oravsko

Výročia a udalosti
zomrel Antonín Baťa starší, český podnikateľ (* 1844)

PEKNÁ STRECHA

5. septembra 1905

7. september 1619

61_0066

75-11

NÁTERY
STRIECH
VO VÝŠKACH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

13

Výročia a udalosti

boli umučení svätí košickí mučeníci.

TOPOĽČIANKY
Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

V PONUKE AJ

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

Príves na prepravu
stavebných strojov

5 950 €

možný nákup sobota - nedeľa
po tel. dohode

AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%

2100 x 1100 x 300 mm cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm òena s DPH 580 €
YYWWćXY\WćZ_WüüòôýðĂp|t[]W€
Y]WWćXZ\WćZ^WüüòôýðĂp|t]WW€

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.
info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

OR20-36 strana-
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85_0596

na nebrzd

801200143

É CENY
AKCIOVené
vozíky

14

bývanie, služby, zamestnanie
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zamestnanie
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52-0018-16

ORAVSKO
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zdravie / služby
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