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Až stíchnu hlasy, zostane iba krik
Zažil som časy, keď existovali truhlári, stolári, vodári, klampiari a
mnohí z nich boli naozaj vynikajúci
remeselníci. S takými tými - “zlatými rukami”.
Potom neskôr sa akosi vytratili, všetko sme si začali robiť sami laicky, neodborne a nekvalitne, ale hlavne - lacno.
Teda, zatiaľ tie truhlice, stoly, odkvapy,
studne. Slepé črevo ešte nechávame
na chirurgoch, srdce na kardiológoch
a nádory na onkoloógoch. Zatiaľ. A
možno aj preto, že “je to zadarmo”. A že
lacnejšia možnosť pre nás ani neexistuje. Aj keď, je vlastne veľmi relatívne, či
je naše zdravotníctvo, ktoré máme zadarmo, pre nás až tak zadarmo. Ale to
niekedy inokedy.
Existuje taký už mimoriadne ošúchaný, rokmi ošľahaný slogan, hoci
smutný a múdry - “až umrie posledná
včela, umrie aj ľudstvo”. A v týchto mesiacoch mi stále chodí na myseľ predstava - “až stíchne posledný rozumný
hlas, zostane iba nezrozumiteľný krik,
bľabot”.
Kto dnes počúva vedcov, epidemiológov, lekárov, chemikov, biológov,
virológov? Ich hlasy zaznievajú čoraz
menej a čoraz viac ich nepočuť vôbec.
Myslím tých odborníkov, ktorí majú na
vyjadrovanie sa k téme oprávnenie z dosiahnutého vzdelania, praxe, výsledkov
svojich výskumov a práce. Kam zmizol
vedec Mistrík, kam sa podel “anjel” Krč-

méry? Umlčal ich nezrozumiteľný krik.
Krik tých všeumelcov, univerzálnych
truhlárov, klampiarov, vodárov, ale už
aj virológov a epidemiológov. Krik “kultivovaný” sociálnymi sieťami, internetom, a, samozrejme, skrytou či otvorenou propagandouextrémizmu.
Osobne nemám až tak veľmi rád
pána Václava Klausa. Ale vážim si ho
tak, ako si vážim každého vzdelaného odborníka, ktorý rozumie tomu, čo
hovorí a hovorí to, čo nadobudol štúdiom, praxou, poznaním - vlastným.
Klaus tvrdí, že hoci to ešte nevidíme,
sme uprostred novej celosvetovej revolúcie, revolúcie krajného extrémizmu.
A Slovensko, samozrejme, za týmto
trendom nijako nezaostáva. Krajný
extrémizmus sa prejavuje revoltou,
založenou iba na potrebe ničiť, udierať, demolovať, odmietať, devastovať.
Presadiť inak absolútne nevýznamné
postavičky na pódiá pozornosti pre nemysliacich divákov.
S obavami sledujem, ako u nás
prestávajú zaznievať hlasy a ohlušuje ma už iba krik. Ozaj, je
Zem naozaj guľatá? Nie
je to iba niečo, “čím nás”
klamú? My chceme svoju
plochú!!!
So želaním,, aby ste
občas začuli aj hlasy - pekný týždeň
želá
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
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

Sžahovanie BLESK

Stredné 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

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

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

0903 432 588

KAMENÁRSTVO
AKCIA NA POMNÍKY

SEPTEMBER, OKTÓBER
1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

Sžahovanie a preprava
tovaru!
Aj zahraniÿie

0910 444 002
Nové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,
konzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.
Nový pomník - dodanie
1 týždeň. Bez zálohy.

Výročia a udalosti
sovietska sonda Luna 2 bola prvé umelé teleso, ktoré pristálo na
Mesiaci.

13. septembra 1959
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www.stahovanieblesk.sk

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

75-11

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

10-0199

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

61-0222

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

801200107

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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Načúvajme iba tým, ktorí sú pravdiví!
udrží zdravý úsudok a vnútorný pokoj, aby ho dokázal obhajovať. Všetky cesty sú spochybnené, ale z tej
križovatky treba ísť ďalej. Možno už
Nedeľná mikroúvaha: Máme netreba toľko rozhnevaných boričov
problém, čím nemyslím iba opäť chrámov, ako skôr ľudí, schopných
sa vracajúcu pandémiu COVID19, načúvania, rozvahy a obetavosti.
ani nedávny výrok sudcov...
Začať sa s tým dá aj hneď, na
tomto hriešnom fóre. (Text vyšiel ako
To sú len dve znamenia zo sto- status Jána Budaja na sociálnej sieviek podobných. Mohol by som ho- ti - pozn. red.)Nediskutujme s ľuďmi
voriť aj napríklad o šokujúcich skú- iba preto, aby sme ich „obrátili“. Čo
senostiach z mojej súčasnej práce, to ak ten, kto sa má obrátiť, sme my
znamená o skúsenostiach z ochrany sami? Neprijímajme názory od anoprírody a ľudí pred envirokriminali- nymných štváčov a nájomných podtou. Aj tam vidieť, že chod spoločnos- vodníkov. Nenechajme im otravovať
ti nejde tak, ako by mal. Tí, čo škodia, našu myseľ.
sa neboja Boha, ani svetského práva.
Načúvajme iba tým, ktorí sú pravNeprestávajú škodiť. Naopak, vyhrá- diví, sami sebe verní, tým, čo zahážajú sa a bránia nastoľovaniu práva. ňajú strach. Ak ostaneme pevní a istí
Nejde to u nás od bezohľadnosti ku si tým, prečo žijeempatii, od chamtivosti ku prajnosti, me, nerozhodí nás
od zločinu ku spravodlivosti...
pandémia, ani šo... a čo horšie, nie je to len náš kujúci súdny verproblém, Svet stráca istotu. Do oblohy dikt. My musíme
trčí vyhoretá katedrála Notre Dame. vydať svedectvo, a
Niečo sa pokazilo, ale to otvára dvere to bez ohľadu na
šanci. Ocitli sme sa v dobe, ktorej sa v okolnosti. Ide-gréčtine hovorí kairos, doba zastave- me ďalej...
nia a hľadania nových ciest. V takejto
dobe je najcennejším ten človek, čo si
» Ján Budaj
(Uverejnené s láskavým zvolením
ministra Jána Budaja pre REGIONPRESS)
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Máte dlhy ? Súdy ? DrCʓby ?

spravodajstvo / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Opatrenia pre umelecké predstavenia
a verejné kultúrne podujatia

02 AUTO-MOTO / iné

Organizátorom divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých
predstavení je nariadené:
- zabrániť vstupu na miesto umeleckej
činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela
alebo výrobe programu, ak sa u nich nameria telesná teplota nad 37,2 °C,
- vybaviť hygienické zariadenia tekutým
mydlom a papierovými utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
- pred každým predstavením vykonávať
dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek,
držadiel, pultov).
Popri tom je potrebné dodržiavať tieto hygienické opatrenia:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších
aj vo vnútorných priestoroch) umožniť len
osobám s prekrytými hornými dýchacími
cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť
sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- odporúča sa zachovávať minimálne
dvojmetrové odstupy osôb v radoch,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne
umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať
vyššie uvedené hygienické opatrenia,
- pravidelne dezinfikovať dotykové plochy,
- často vetrať priestory,

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim ľudové
0902708047

kroje

14 RôZNE / iné
»KÚPIM
VZDUCHOVKU
0910419469
»V TOPOĽČANOCH HĽADÁM
ZODPOVEDNÉHO
POMOCNÍKA DO ZÁHRADY. 2H /
TÝŽ. 5E na h. Dlhodobo.Tel.
0950523515
»KTO DARUJE POZEMOK
PRE ZRIADENIE ÚTULKU PRE
NECHCENÉ A VYHODENÉ
ZVIERATÁ, STANETE SA TAK
AJ SPOLUMAJITEĽOM TOHOTO ÚTULKU. TEL. 0950 523
515 VEĎ ZVIERATÁ A DETI SÚ
NAJZRANITEĽNEJŠIE, SÚ NA
NAŠU POMOC A OCHRANU
ODKÁZANÉ! SAMI SI POMÔCŤ
NEDOKÁŽU! SOS !

16 ZOZNAMKA
»Mám 36r a hľadám si priateľku na vážnu známosť
aj sms Topoľčany a okolie
0944762263
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0940642703
»PONÚKAM LÁSKU ŽENE
0908699628

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TO 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, TO zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Ak sa regionálny hygienik rozhodne
na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej
situácie túto kompetenciu uplatniť, môže
medzi nimi byť napríklad zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od
23:00 do 6:00 nasledujúceho dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov
do 150 osôb, alebo zakázať hromadné podujatia, kde je v jednom okamihu viac ako 500
osôb v exteriéri alebo 250 osôb v interiéri.
Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „V čase
druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19
epidemiológovia plánujú, ak to epidemiologická situácia dovolí, prijímať opatrenia
prioritne na lokálnej úrovni, pretože sa
uplatňujú rýchlejšie, sú efektívnejšie a trefnejšie.“
Regionálni hygienici sa môžu rozhodnúť vydať opatrenia odporúčané Pandemickou komisiou vlády SR, alebo i ďalšie,
už v najbližších dňoch. Verejnosti preto
odporúčame sledovať webstránky miestne

0905 402 526

» red

Regionálni hygienici
majú nové právomoci
Pandemická komisia vlády po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku odporučila regionálnym hygienikom v rizikových okresoch
Slovenska, kde v ostatnom období evidujeme rastúci trend výskytu ochorenia
COVID-19 (podľa semaforu oranžové
a červené okresy), aby na zamedzenie
jeho šírenia prijímali opatrenia nad rámec celoštátne platných opatrení.

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené
Doprava hydraulickou rukou.

príslušných regionálnych úradov verejného
zdravotníctva v SR.
Prijímanie lokálnych opatrení nad rámec celoplošne platných opatrení nebolo v
regiónoch so zhoršenou epidemiologickou
situáciou ojedinelé ani v ostatných dňoch.
K takémuto kroku pristúpil už napríklad
RÚVZ so sídlom v Michalovciach pre lokálnu epidémiu v okrese Michalovce. Cez leto
k tomu pristúpil aj RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre vzniknuté epidémie v podnikoch
a v dôsledku rodinných osláv v okresoch v
okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou a
Nové Mesto nad Váhom.
Stále platí odporučenie nosenia rúšok v interiérových verejných priestoroch,
dodržiavanie dostatočného sociálneho
odstupu a pravidelné umývanie, resp. dezinfekcia rúk. Rovnako je dôležité vyhýbať
sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí
– pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej
prevencie sa odporúča aj vonku nasadiť si
na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa
tam len na nevyhnutný čas.
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3,90 € / ks
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

80120 0012

»Kúpim auto veterán Trabant, Škoda, Lada, Fiat,
Moped, Babeta, Pionier
0918383828

- pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu
vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho
trvalý chod.
Opatrenie k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí ďalej zakazuje organizovať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
povahy v exteriéroch pre viac ako 1 000
osôb v jednom okamihu a v interiéroch
pre viac ako 500 osôb v jednom okamihu.
Dodržiavanie 2-metrových rozostupov medzi osobami neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov,
osoby vykonávajúce športovú činnosť,
umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným
a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

13 120 0346

Občianska
riadková
inzercia

75-55
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Bude ZŠ Kuchyňa zelená?

INZERCIA

0905 719 135

18. septembra 1812 Výročia a udalosti
– Moskvu zachvátil obrovský požiar a zničil skoro tri štvrtiny mesta.

www.masterfinance.sk

ÚVERY/HYPOTÉKY

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás
autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne

0918
435 921
info@masterfinance.sk

(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

13 120 0139

POISTENIE

Martina Tomášik

33-0066

Nie je tak dávno, čo sme sa v rámci kov I. stupňa.
Deň Zeme sme spojili so zberom
filozofie školského vzdelávacieho
programu zamýšľali nad smerova- odpadu v okolí dediny a mapovaním
ním ZŠ s MŠ Kuchyňa. Poloha školy, nelegálnych skládok. Vyučovanie priaaktivity i záujem obhájiť titul Zelená mo v teréne – mapovali sme syslov za
škola predurčili jej environmentál- obcou, o ktoré sa pričinila organizácia
nu orientáciu.
Daphné. Na hodinách enviromentálnej
výchovy sa žiaci stretávali so svetom
Vyvrcholením aktivít školského rastlín v teoretickej i praktickej roviroka 20019/2020 bola konferencia o od- ne - vytvorili herbár identifikačných
pade, prepojenie myšlienk zero waste kruhov rastlín a živočíchov, fotografií.
z nášho enviromentálneho plánu, pre- Naše envirocítenie sme ukázali aj pri
zentácia našich žiakov o odpade a jeho zbierke pre psí útulok v Malackách, kde
triedení, pán Hurban nám porozprával sme zozbierali veľa potrebných vecí pre
o vodnom odpadovom hospodárstve a psíkov a vyrobili aj darčekové predmezáverečnou bodkou bola módna pre- ty pre darcov. Environmentálne témy
hliadka oblečenia vyrobeného z odpa- nerezonovali iba v novom predmete
dového materiálu. Počas celej akcie sa v enviromentálnej výchove, ale aj na
podávali čerstvé potraviny v rozložiteľ- iných predmetoch. Tento školský rok je
ných pohároch a na pitie sa ponúkala pre nás povzbudením do budúcnosti a
čerstvá voda. S prípravou konferencie zároveň záväzkom napĺňať myšlienky
nám pomáhalo Rodičovské združenie Zelenej školy i v budúcom školskom
v Kuchyni, miestny Červený kríž, kolé- roku. Zaslúšime si ocenenie Zelená škogium pod vedením žiačky Kataríny Ba- la? Všetci sme sa naozaj všetci snažili,
ričičovej, všetci učitelia, ale aj priatelia preto veríme, že obhájime titul Zelenej
školy i rodinní príslušníci.
školy.
Konferencia sa stala pre nás akousi
oslavou spoluúčasti, ktorej v priebehu
celého školského roka predchádzali
rôzne aktivity. Z mnohých spomenieme
aspoň niektoré.
Tvorivosť žiakov a spontánny záujem prežiť netradičné dni sme si odskúšali v rámci Dňa jablka, kde sme
zapojili žiakov II. stupňa a pripravili
nádherné súťaživé dopoludnie pre žia» Ing. Renáta Černá (redakčne krátené)
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OD NEDELE 13. 9.
u nás si nemuste
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Med kvetový
900 g

-25%

3

19

10 kg balenie

-46%

(1 kg = 3,54)

platí 17. - 20. 9.

4.29

6.49**

10 kg balenie

Zemiaky neskoré
• neprané
• varý typ B – prílohové

3

49

Rama Classic

1 kg

(1 kg = 0,35)

2

39

kg

Saláma
Vyso�ina

1.79

• odroda: Gala

440 g

805 g

-44%
�ervené jablká

Treska v majonéze
Exklusiv

0

4

99

2

39

49
(1 kg = 5,58)

(1 kg = 5,43)

C H L AD E N É
C H L AD E N É

Supercena

cena za 1 kg

-41%

cena za 1 kg

Ka�ica
• s drobami
• cca 1,9 – 2,4 kg

2

29

5.99

Brav�ová
krkovi�ka

• bez kost, vcelku

3

49

Ponuka tovaru platí od 13. 9. do 19. 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

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 31. 8. 2020.

polItICKÁ INZErCIa / spoMÍNaME, služby

topoĽČIaNsKo

7
TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
13. 9. – 19. 9.

Encián

• nakladaný
v oleji

400 g

1

610 g

3

99

Eidam

• 30 % t. v s.
• plátky

99

(1 kg = 4,98)

(1 kg = 10,78/PP)

Balkánsky syr

250 g

150 g

0

0

85

95
(100 g = 0,63)

Camembert

Hubert
de Luxe
• sladký

1,5 l

-35%
13.99*

8

99
(1 l = 5,99)

(1 kg = 3,40)

Smotanová
náterka klasik

3 x 200 g
600 g

2

99
(1 kg = 4,98)

Coca-Cola/
Cola Zero/
Fanta/Sprte

60 kusov

2,25 l

-40%

2 x 30 kusov

1.49*

0

4

99

89
(1 l = 0,40)

Vajcia „M“

(1 kus = 0,08)
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33-0063

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od13. 9. do 19. 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.

služby
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VYUŽITE JEDINEČNÉ
LETNÉ ZĽAVY

09-01

NA POSLEDNÉ
SKLADOVÉ VOZIDLÁ!!!

INZERCIA

Výročia a udalosti
– turecké vojsko bolo definitívne porazené
v bitke pri Viedni.

12. septembra 1683

0905 719 135

Nový JUKE už od 14.990€
Nový QASQAI už od 16.990€
Nový X-TRAIL už od 25.990€

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

���������������

��������������������������

Dôležité
telefónne čísla

Podrobné informácie Vám radi poskytneme na:
037 321 30 10, nissan.predaj@albexplus.sk
www.albexplus.sk
Po - Pia od 8.00 hod. - 18.00 hod.

�����������

Záchranná lekárska služba

Požiarna služba

Polícia

Tiesňové telefónne číslo

155

150

158

112

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 17. septembra 2020
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služby

topoĽČIaNsKo

Výročia a udalosti
v nemeckom ríšskom sneme bol schválený zákon o ríšskych občanoch, ktorý diskriminoval Židov.

15. septembra 1935

9

Výročia a udalosti

14. septembra 1830

z Viedne do Bratislavy začala premávať po Dunaji prvá paroloď.
KŠX-Delta príjme

*2ȅ,3 àȅß+6 à-ǳ/6:
Základná mzda:  Í)ġÍ,#22- ÍKCQ?ĢLC
+GCQRMÍNPĉAC +GISJMT Íġ0
Ubytovanieà7"/*
)MLR?IR 0918

493 960

PRACUJ
U NÁS v ČR
MZDA OD 850 €
DO 1300€

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

Bezplatná infolinka
0800 500 091

85_0605
FSAFF

www.konstrukter.sk

13 120 0343

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

85_0627 I 61- 0227

3ș/, à(ǳ ),3
+à21, 1^/&ß

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0045

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

020
9. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

služby, ZaMEstNaNIE
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

16. septembra 1848

Výročia a udalosti

slovenskí národovci pod vedením Štúrovcov založili vo Viedni prvú Slovenskú národnú radu, ako
najvyšší politický a vojenský orgán Slovenska.

0905 719 135

17. septembra 1382

Mária Uhorská bol korunovaná za uhorskú
kráľovnú.

0,025,$'1$$.&,$
/RNiOQHYLQiUVWYR9LQXP1RELOH:LQHU\
]0DOêFK5LSQLDQ9iPSRQ~ND
NYDOLWQpYtQDXåRG1,50(XUD
9SRQXNHV~SUpPLRYpþHUYHQpELHOHDNRDMUXåRYp
YtQD=DN~SLĢVLP{åHWHRGURG\&DEHUQHW6DXYLJQRQ
0HUORW)UDQNRYNDPRGUi3iODYD7UDPtQþHUYHQê
5XODQGVNpELHOH5L]OLQJYODãVNêDMUêQVN\
DYHĐDćDOãtFKRGU{G

9tQDVLP{åHWH]DN~SLĢSULDPR
YRYLQiUVWYHYFHQWUHREFH0DOp5LSĖDQ\
9LQiUVWYR9LQXP1RELOH:LQHU\
VDWHãtQD9DãXQiYãWHYX
Malé Ripňany 76 | www.vinumnobile.sk |

Kontaktujete nás: 0905 719 135
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@vinumnobile |

@vinum_nobile

781200187

10

služby

topoĽČIaNsKo

11

len
Akcia platí
bra
m
e
t
p
e
s
a
c
n
do ko

KAŽDÝ PRENESENÝ ÚČET
VYHRÁVA AŽ DO 300 EUR.

Bližšie informácie a súťažné podmienky získate v našich pobočkách,
na infolinke 0850 850 555 alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen. sk
32-0099

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

Účet prenesieme za vás.
Navyše získate plyšového Ralfa a Ralfovu kartu.

RB-kampan-rodina_207x277_0820.indd 1
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47-095

12

AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

���TO, RÝCHL���������������

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

10-0075

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0090

SK.ABAINNOVATOR.COM

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

32-0001-3

0918 726 754

Kritériá
pre spoluprácu :
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