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Týždenne do 32 750 domácností

HĽADÁTE PRÁCU?

POĎTE PRACOVAŤ K NÁM
79-006

Nemáte skúsenosti vo výrobe?
Nevadí – radi vás zaškolíme.

ZÁKLADNÁ MZDA

VSTAVANÉ SKRINE!

PRI NÁSTUPE – 693 € brutto
PO 3 MESIACOCH – 739 € brutto
PO 1 ROKU – 754 € brutto

ZĽAVA

-40%

Priemerná hrubá mzda – 910 € mesačne
� Dochádzkový bonus 50 € mesačne

až do

� príplatky

Registrujte sa na:

NUS - 30 0sto€p linka
EXTRA BO
11 646 960 non
09

79-076

ludske-zdroje@nidec-ga.com

www.skrinesosna.sk

firma SOSNA I 0911 646 960, 0907 066 581

STROJOVÉ
POTERY

PRÁCA V BRANDYS
NAD LABEM (ČR)
- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I
UBYTOVANIE
61-0056

0948 300 988

79-082

KONTAKT: 053 � 41 72 110

+420

604 515 863

85-0298

� variabilná zložka mzdy pre
novonastúpených zamestnancov
do 37 € mesačne

PLÁNUJETE NOVÉ

AUTO?

U NÁS NAJVÝHODNEJŠÍ

LEASING
ÚVER
POISTENIE

NA VAŠE NOVE AUTO

www.poistimevas.sk
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79-007

� množstvo iných beneﬁtov

!
INTE
Ý
L
E
ÁM
V
E
M
I
D
ZAR
..
.

2

redakčné slovo / služby, stavba

Volá sa to konzumizmus,
ale ide o obžerstvo
Obžerstvo je ďalším z hlavných „hriechov“ v našom tohtoročnom seriáli
cností a hriechov. Teda, civilne povedané, pozitívnych a negatívnych
vlastností ľudí.
Nejde iba o nejaký náboženský prehrešok.
Človek, ak je človekom, by s mal
bohato uspokojiť životom v dostatku a
nemal by potrebovať prebytok. A ak s
ocitne v prebytku, fajn, vždy je mnoho
ľudských osudov, ktorým sa vtedy dá
uľahčiť ich ťažký životný údel.
Mať a dať. Čo je viac? Áno, všetci potrebujeme do určitej miery „mať“. Mať k
dispozícii v prípade potreby. Mať jedlo,
mať dovolenku, mať auto na presun na
chalupu, mať zariadenia na obrábanie
záhrady, sadu. V hmotnom zmysle sú to
bežné prirodzené potreby. Mať tri chalupy, alebo vilu s dvanástimi izbami, či
päť áut, to už je obžerstvo, materiálne
vyjadrený ťažký a „hriešny“ primitivizmus ducha. Vyhadzovať potraviny iba
preto, že nebol čas ich skonzumovať, je
tiež obžerstvo. Obžerstvo je mať zbytočne priveľa. Zhŕňať k sebe. Kopiť. Myslieť
na uspokojenie seba samého. Nepodeliť sa, nedarovať, nepomôcť. Nikomu.
Nevidieť, nepočuť potrebného v
rámci svojich často aj veľmi obmedzených možností.

Snažme sa pochopiť, že bohatí nie
sme tým, čo máme, ale tým, čo je v našom srdci. Ak je prázdne, sme žobráci,
hoci s miliónmi na účtoch. Ak je v ňom
miesto pre iných, stačí nám k bohatstvu pár eur. A možno nejaká „rezerva“
na horšie časy. Lebo tú by si mal byť
schopný v pude sebazáchovy vytvoriť
každý.
Máme za sebou kriticky ťažký rok.
Museli sme si odriekať už takmer všetko. Teda, väčšina z nás. Niektorých sa
odriekanie netýkalo ani v núdzovom
pandemickom stave. Niektorých a ich
nových, už povolebných „našich“.
Možno nám ostatným ten rok niečo signalizoval.
Možno nám poukázal na to, že
aj skromnosť je okolnosť či jav, ktorý
umožňuje plnohodnotný život.
Dokonca aj šťastný život. Neviem,
nechám na každom z vás, vážení čitatelia, čo si z tohto textu vyberiete.
P.S. Ozaj, čo vás viac zaujíma? Správy zo života
bohatých celebrít, alebo
správy o tom, ako tu žije
bežný človek?
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0951 594 367

991210049

79-040

WWW.REGIONPRESS.SK

KL P

s.r.o.

79-009

0904 121 559 | www.tulis.sk

66-0018

KLAMPIARS T VO

ŠUMNÁ
STRECHA
MICHAL

0908 337 893

61_0055

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov
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Kompletné služby pre vaše auto

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.
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Autoklíma
Diagnostika
Elektro
Geometria

Nastavenie svetiel
Pneuservis
STK+EK
Spojky-Prevodovky

Brzdy
Karoséria
Motory
Podvozky

»KÚPIM Staré motorky aj diely Ponúknite
0949505827
»Kúpim staré stabiláky
autá motorky jawa čz manet stadion iné 0911617537

Výfuky-FAP-DPF
Ťažné zariadenia
Rovnanie diskov
Lakovanie diskov
Jarná kontrola len

9,90 €

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

0915 377 999

Maxima Gorkého 17 , 052 01 SNV

05 DOMY / predaj

79-086

SPIŠSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

06 POZEMKY / predaj
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

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
42.810
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

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim ľudové
0902708047

kroje

12 DEŤOM
»KTO DARUJE OBLEČENIE
OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ POMÔCKY POTRAVINY ĎAKUJEM
T. Č. 0948710036
»Hľadáš lásku, oporu, vernosť? Ak si žena v strednom
alebo nižšom veku, rád by
som ti ich dával. 0911471781

Chcete si
ripodať riadkový
inzerát?

99-0147

0910 281 674

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 0905
350 531

65 €
100 €

DOPRAVA A IMPREGNÁCIA ZDARMA

09 DOMÁCNOSŤ

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

JEDNOHROB
DVOJHROB

Prijíma objednávky na
tLVSŘBUÈCSPKMFSFjednodňové
tLVSŘBUÈCSPKMFSFokolo 1 kg
tNPSJBLZ7-týždňové
tOPTOJDF6-16 týždňovéň
tLBŘLZ IVTJBIVTPLBŘLZ

� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNO
SADROKARTÓNOV
OV

):%*/",6#64 s.r.o.
7&İ,Å4-"7,07 290

Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229
Informácie: Pondelok - Piatok od 8.00 do 15.00 hod.

Výročia a udalosti
pamätný výlet štúrovcov na Devínsky
hrad

24. apríla 1836

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
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 zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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0951 636 225
26. apríla 1986

Výročia a udalosti

výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle

991210049

nepárny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Margecany,
Prakovce, Spišská Nová Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice,
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce,
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov,
Teplička

ČISTENIE HROBOV

07 REALITY / iné

99-0035-1

DISTRIBÚCIA (32.750 domácností)
párny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Gelnica,
Novoveská Huta, Spišská Nová
Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice, Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany,
Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, Spišský
Hrušov, Teplička

záhrada, auto - moto

sPišsko
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Výročia a udalosti
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseillaise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

25. apríla 1792

UŽ SA NETREBA BÁŤ SUCHA
ANI NEKONEČNÉHO
POLIEVANIA RASTLÍN...
EKOLOGICKÝ OPAKOVANÝ ABSORBÉR VODY

79-053

055-64 05 301
0903 412 818

66-0093-1

s absorbivitou 1:600, t.j. 1g = 600g vody
chráni rastliny pred vysušením,
netreba tak často zalievať, zvyšuje úrodu,
odolnosť porastu či jeho rozmery, ...
79-078

S 5 9
4
U2

5
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SLUŽBY, BÝVANIE
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SPIŠSKO

SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE
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Do Únie smeruje 100 miliónov
dávok Pfizer/BioNTechu
Oznámenie výrobcov vakcíny je
dobrou správou pre EÚ, ktorej krajiny čelia kritike za spomalenú kampaň očkovania.

ti uviedol, že dodávky vakcíny typu
mRNA v tomto roku pokryjú až dve
tretiny populácie Európskej únie. V
450-miliónovej Únii sa doteraz podarilo zaočkovať okolo 105 miliónov obyvaNemecká farmaceutická spoloč- teľov.
nosť BioNTech a jej americký partner
Predsedníčka EK Ursula von der
Pfizer v pondelok potvrdili, že tento Leyenová minulý týždeň v stredu oznárok poskytnú členským krajinám Eu- mila, že exekutíva EÚ predĺži dohodu o
rópskej únie o 100 miliónov dávok viac dodávkach proticovidových vakcín so
svojej vakcíny proti COVID-19. Píše o spoločnosťami Pfizer/BioNTech až do
tom tlačová agentúra AP.
roku 2023, pričom túto vakcínu oznaObe spoločnosti, ktorá stoja za čila za „základný pilier európskych
výrobou vakcíny Comirnaty, v pon- očkovacích aktivít“.
delok oznámili, že Európska komisia
Až tri dávky vakcíny a možno aj kaž(EK), ktorá má poverenie konať v mene doročné preočkovanie bude však prav27-člennej Únie, využila svoju opciu na depodobne potrebné podľa spoločnosti
zakúpenie ďalších dávok očkovacej lát- Pfizer pri boji s koronavírusom.
ky, čím sa celkový počet vakcín, ktoré
Očkovanie Sputnikom sa dostalo
dodajú na trh EÚ v roku 2021, zvýši na do polohy veľká neznáma. Jednak nie je
600 miliónov.
ešte vôbec doriešený nákup-nenákup
Oznámenie výrobcov vakcíny je vakcín, ktoré skladujeme v Šarišských
dobrou správou pre EÚ, ktorej krajiny Michaľanoch a potom, mnohé vyjadčelia kritike za spomalenú kampaň renia našich politikovsmerujú k defiočkovania. Túto situáciu zapríčinilo nitívnemu rozhodnutia Ruska Sputnik
oneskorenie alebo zníženie zazmluv- na Slovensko vôbec nevyvážať.
nených dávok vakcín od iných výrobcov a tiež nedôvera voči vakcínam od
spoločností AstraZeneca a Johnson &
Johnson po výskyte niekoľkých vážnych prípadov spájaných s tvorbou
krvných zrazenín.
Obchodný riaditeľ spoločnosti
BioNTech Sean Marett v tejto súvislos» red

Výročia a udalosti
prvé vzlietnutie najväčšieho osobného dopravného lietadla na
svete – Airbus A380

27. apríla 2005

Najčítanejšie regionálne noviny

Revolúcionári a diktátori
Mnohí diktátori mali vzdelanie a
dar reči. Šírili okolo seba strach a potláčali iné názory. Mnohí mali vysoké
IQ, ale nízku emočnú inteligenciu. Boli
vznetliví, ješitní a postupne sa u nich
rozvinula zloba a nenávisť k ľuďom,
ktorých si sami označili za nepriateľov a
zradcov. Pritom to boli často ľudia, ktorí im chceli pomôcť napraviť ich chybné
Cézar a mnohí ďalší cisári a králi boli rozhodnutia a priviesť ich na správnu
zavraždení, podobne ako vodcovia Fran- cestu. Nepomohlo. Mnohí sa dostali do
cúzskej revolúcie Danton alebo Marat. nemilosti alebo prišli o život. Diktátori
Robspierre skončil pod gilotínou. Tí, kto- a psychopati majú charizmu, sebavedorí ľudí presviedčali, že ich oslobodzujú mie, inteligenciu a túžbu po moci. Veod zla, im často priniesli ešte väčšie zlo. dia perfektne klamať. Nemajú vzťah ku
Revolucionári sa rýchlo zmenili na dik- konkrétnym osobám. Bojujú za skupiny
tátorov. Po svojom víťazstve sa izolovali ľudí - Hitler za germánsku rasu, Lenin
od obyčajných ľudí a obklopili sa úzkou za boľševikov, Mao za roľníkov. Diktátori
skupinou verných. Ľudí s iným názorom nepatria iba do histórie. Aj dnes máme
označili za nepriateľov a tých, ktorí neko- rôznych medzi sebou. Definujú si svoje
nali v súlade s nimi, za zradcov. Fanatic- skupiny ľudí, ktorých
ky rozprávali občanom svoje predstavy budú „ochraňovať“
o fungovaní sveta a tvrdohlavo ich pre- a proti ktorým budú
sadzovali - niekedy aj cez mŕtvoly. A to bojovať. Pozor na
ešte vo svojej dobe nemali fejsbúk alebo nich. Prichádzajú s
twitter. Radi rečnili na tribúnach. Milo- plánom ochraňovať
vali zhromaždenia a rôzne prehliadky. ľudí. A prinášajú
Psychiatri by mohli o nich napísať skrip- im ešte väčtá pre študentov. S diagnózami ťažkých šie utrpenie
psychických nemocí - narcisizmu, psy- a zlo.
chopatie alebo paranoje.
» Ján Košturiak
Fidel Castro, Mao Ce-tung, Benito
Mussolini, Adolf Hitler, Vladimír Lenin, Josef Visarionovič Stalin, Pol Pot,
Enver Paša, Kim-Ir-Sen, Mengistu
Haile Mariam, Idi Amin, Augusto Pinochet, Nicolae Ceaușescu boli revolucionári, ktorí vedeli nadchnúť ľudí
aj ich zabíjať.
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OBNOVA STRIECH

-00

25

KCIA
0949 765 613 JARNÁ A

34-0086-1

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
záruka
OBHLIADKA ZDARMA Reálnarokov
12

25

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

SN21-16 strana-
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87-0007

farba
ANTRACIT
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m
a
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a
St otrebujete.

financie
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100 €

PARÁDNA VÝHRA
PRE KAŽDÉHO
Otvorte si u nás Parádny ú�et a vyhrajte až 100 EUR
alebo �alšie parádne ceny. Navyše za ú�et s Rezervou
od nás získate odmenu 30 EUR.
Viac informácií o cene ú�tu, ú. s. Rezervy a podmienkach akcie
získate v pobo�ke banky alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
32-0037

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

VÝHRY
AŽ DO

RB-Paradny_ucet_rezerva_207x277_0421.indd 1

14/04/2021 10:00
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Kam sa to vraciame?
Pozerajúc sa na stránku ministerstva
pôdohospodárstva, človek má pocit,
že sa vraciame niekam ďaleko tridsať
rokov späť.
Rezort čitateľa informuje o obsadzovaní stoličiek či rovno celých postov a tu a tam o nejakej „významnej“
udalosti v podobe nejakej účasti na
nejakej konferencii.
To, že na Liptove sú plné sklady
slovenských zemiakov a v hypermarketoch máme zas plné pulty zemiakov
zo zahraničia, nerieši. To, že zemiakári avizujú koniec odvetvia, o tom ani
zmienka. Ani o tom, ako ovocinári
nákladne bojujú z mrazmi. Nič, ani slovíčko podpory, pochopenia, vďaky za
posledný boj o slovenskú úrodu.
V tejto súvislosti netreba čo dodať
k statusu Anny Belousovovej na sociálnej sieti:
„Cvikla z Holandska nákupená cez
Česko. Hliva z Čiech. A zemiaky z Francúzska !!! Na Kysuciach boli zemiaky
kedysi základ poľnohospodárstva, istota , že bude,čo jesť. A teraz ich dovážame z Francúzska !
Keby to videla moja nebohá babka,
asi by tomu neverila . Všetko sú to pritom
potraviny, ktoré sa dajú dopestovať aj u
nás . A určite kvalitnejšie ako to, čo dovážame. A samozrejme, že dovozu zodpovedajú aj ceny. Dovážame potraviny
hlavne z Čiech, Poľska, Maďarska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Rakúska.

Oni vedia dopestovať pre svoju spotrebu aj na vývoz a my nie ?! Čím to asi
bude ? Hlavne že cez Poľnohospodársku platovú agentúru pretiekli stovky
miliónov eur do súkromných vreciek
úplatkárov. Nielen odborníci , ale zdravý rozum každého človeka hovorí, že
potravinová bezpečnosť je a onedlho
bude ešte viac rozhodujúci faktor doslova prežitia národa .
Mám však vážne obavy , že táto
vláda je príliš zaneprázdnená sama
sebou, svojimi hádkami a kšeftami ,
aby sa zaoberala životnými potrebami
národa . A vlastne tam ani nie je komu
sa zaoberať myslením ako takým, tým
skôr myslením o budúcnosti a prežití.“
Píše Anna Belousovová.
A my si môžeme na stránke rezortu
čítať, kto kde na akej konferencii sedel
a aké fleky a kým sa majú obsadiť.
Totálny návrat do čias, kedy síce
nefungovalo nič, ale bolo všetko. S tým
rozdielom, že teraz tiež nefunguje nič,
ale nič aj máme.
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Máj, mesiac lásky
a predovšetkým „májov“
Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a
bol výrazom prírodného mýtu o boji
zimy s jarou, smrti so životom. Je to
symbol na jar sa obnovujúcej prírody.
Takmer u všetkých národov bolo
zvykom nosiť máje na začiatku jari
alebo leta v slávnostnom sprievode po
dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu
prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari na zimou. Často sa
máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi
a podobne; miestami sa tiež obliekali
do ženských šiat alebo sa na ne vešali
malé bábky.
Neskôr pôvodný význam májov
upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať
máje existuje v mnohých krajiných
dodnes. Na Slovensku napríklad máje
stavajú ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred 1. májom pred tie
domy, kde je vydaja súca dievka/ich
milenka, inokedy sa stavia len jeden
ústredný máj pre obec a podobne. Väčšinou ide o celý strom, ktorý je zbavený
vetiev a kôry; iba horná časť sa ponecháva s vetvami.
Vysoké máje postavili v strede dediny, pred kostolom, richtárovým domom, prípadne aj pred krčmou. Menšie

7,00 €
10,00 €
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máje stavali mládenci pred domami
všetkým anajmä milovaným dievkam
v dedine.
Inak, noc z 30. apríla na 1. mája, u
nás známa ako Filipo-Jakubská, bola
považovaná za noc čarodejníc. Podľa
tradičných predstáv sa vtedy schádzali
strigy a strigôni na krížnych cestách,
odkiaľ sa vydali do všetkých kútov
chotára. Dokázali škodiť mladej zeleni,
dokonca mali pričarovať mráz, ktorý
ničil budúcu úrodu ovocných stromov
i hrozna vo viniciach. Aby sa ľudia pred
ich vyčíňaním chránili, používali rôznorodé magické praktiky. V predvečer
tohto dňa chodili pastieri na návršia,
kde trúbili a práskali bičmi, aby všetky
čarodejnice z chotára vyhnali. Gazdovia používali aj konáriky borievok, ktoré dávali nad dvere a pod strechu domu
alebo ich zapichovali do hnojiska. Aby
bol pred bosorkami chránený aj dobytok, na rohy mu ľudia vešali girlandy z
kvetov a magických bylín.

» red

24 ,90 €
34,99 €

zamestnanie, bývanie

sPišsko
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

VODIČOV KAMIÓNOV

PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY
STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

61_0052

Víkendy doma! Mzda
1500 až
Nie turnusy!
2200 €
0903 692 545
orinosro@gmail.com

43-0076

na medzinárodnú
prepravu tovaru
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE

PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

AKCIA 290€

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

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

85_0288

Inzercia

0905 719 139

87-0011

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

34-0005-1

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk
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POLITICKÁ INZERCIA
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

KVALITNÉ
RÚŠKA
A FFP2
Y
RESPIRÁTOR
RÔZNYCH
VZOROV
PRE DETI
AJ
DOSPELÝCH

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

V ponuke
uke

85_0289
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www.lekarenplus.sk

19 ROKOV NA TRHU

e-mail: velcon@velcon.sk
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Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-00��

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

ANTIG NOVÉ aj
ANTIGÉNOVÉ
PROTILÁTKOVÉ
PROTILÁT
É TESTY

12

