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Obžerstvo je ďalším z hlavných „hrie-
chov“ v našom tohtoročnom seriáli 
cností a hriechov. Teda, civilne po-
vedané, pozitívnych a negatívnych 
vlastností ľudí.

Nejde iba o nejaký náboženský pre-
hrešok.

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 po-
trebujeme 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 cha-
lupy, alebo vilu s dvanástimi izbami, či 
päť áut, to už je obžerstvo, materiálne 
vyjadrený ťažký a „hriešny“ primitiviz-
mus ducha. Vyhadzovať potraviny iba 
preto, že nebol čas ich skonzumovať, je 
tiež obžerstvo. Obžerstvo je mať zbytoč-
ne priveľa. Zhŕňať k sebe. Kopiť. Myslieť 
na uspokojenie seba samého. Nepode-
liť sa, nedarovať, nepomôcť. Nikomu.

Nevidieť, nepočuť potrebného v 
rámci svojich často aj veľmi obmedze-
ných možností.

Snažme sa pochopiť, že bohatí nie 
sme tým, čo máme, ale tým, čo je v na-
šom srdci. Ak je prázdne, sme žobráci, 
hoci s miliónmi na účtoch. Ak je v ňom 
miesto pre iných, stačí nám k bohat-
stvu 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 všet-
ko. 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 sig-
nalizoval.

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 čita-
telia, čo si z tohto textu vyberiete.

P.S. Ozaj, čo vás viac za-
ujíma? Správy zo života 
bohatých celebrít, alebo 
správy o tom, ako tu žije 
bežný človek?

S pozdravom

Volá sa to konzumizmus, 
ale ide o obžerstvo

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

P.S. Ozaj, čo vás viac za-
ujíma? Správy zo života 
bohatých celebrít, alebo 
správy o tom, ako tu žije 

S pozdravom
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

PLATÍME 
50 €/1 TONA

80
12
10
00

6

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0905 915 034

PRÁCA V BRANDYS 
NAD LABEM (ČR)

- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I 
UBYTOVANIE

+420 604 515 863
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Každý týždeň: Banská Štiavnica, 
Banská Belá, Štiavnické Bane, 
Žarnovica, Brehy, Hodruša - 
Hámre, Hronský Beňadik, Nová 
Baňa, Rudno nad Hronom, Te-
kovská Breznica, Veľká Lehota, 
Žiar nad Hronom, Bartošova Le-
hôtka, Dolná Trnávka, Hliník nad 
Hronom, Janova Lehota, Jastra-
bá, Kosorín, Kremnica, Lovča, 
Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová, 
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská, 
Stará Kremnička, Trnavá Hora, 
Vyhne, Hodruša - Hámre, Vyhne 

ziarsko@regionpress.sk

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
 ŽIAR n/HRONOM

INZERCIA

 

ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Jana Žabenská  0907 877 860
Michaela Vlačuhová  0905 915 034

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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 (27.490 domácností)
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24. apríla 1836 
pamätný výlet štúrovcov na Devínsky 
hrad

Výročia a udalosti

25. apríla 1792 
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseil-
laise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

Výročia a udalosti
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195
»Kúpim motocykle Jawa CZ 
Babe a Stadion Simson aj 
iné. 0949371361
»KÚPIM JAWA CZ MANET 
TATRAN STADION BABE-
TU A INÉ. DIELY, DOKLADY. 
0940100473
»KÚPIM STARÚ MOTOR-
KU HOCIJAKÚ AJ BABETU 
TEL.0944883567

»Predám 2 izbový byt 66 
m2 na 3.posch bytového 
domu na Etape, ul Vanso-
vej 4, ZH, kuchyňa a 1 izba 
orientácia na východ dru-
há izba na západ. Kontakt 
0905852632, 0905195236

»2i.b. v BB pre 2 pracujúce a 
slobodné dievčatá 220Eur/
os/mes 0902623573

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim hd kože tv 
0948799362

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY VYZNAMENANIA 
VOJENSKÉ PRILBY HELMY 
OPASKY BODÁKY KORDÍKY 
PRACKY Z OPASKOV PO-
HĽADNICE HODINKY A INÉ 
0903868361
»Vypratávate byt, dom? 
Kúpim starožitný nábytok, 
svietidlá, porcelán, sklo, 
striebro, umelecké diela. 
Tel: 0908907560

»Predám matrac 200x90 c 
m, hr. 16 cm, lacno - dobrý. 
0910295897

»Kúpim staré hodinky 
PRIM  a iné hodinky. Tel. 
0905/767 777

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 11.

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

26. apríla 1986 
výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle

Výročia a udalosti

Fidel Castro, Mao Ce-tung, Benito 
Mussolini, Adolf Hitler, Vladimír Le-
nin, Josef Visarionovič Stalin, Pol Pot, 
Enver Paša, Kim-Ir-Sen, Mengistu 
Haile Mariam, Idi Amin, Augusto Pi-
nochet, Nicolae Ceaușescu  boli revo-
lucionári, ktorí vedeli nadchnúť ľudí 
aj ich zabíjať. 

Cézar a mnohí ďalší cisári a králi boli 
zavraždení, podobne ako vodcovia Fran-
cúzskej revolúcie Danton alebo Marat. 
Robspierre skončil pod gilotínou. Tí, kto-
rí ľudí presviedčali, že ich oslobodzujú 
od zla, im často priniesli ešte väčšie zlo. 
Revolucionári sa rýchlo zmenili na dik-
tátorov. Po svojom víťazstve sa izolovali 
od obyčajných ľudí a obklopili sa úzkou 
skupinou verných. Ľudí s iným názorom 
označili za nepriateľov a tých, ktorí neko-
nali v súlade s nimi, za zradcov. Fanatic-
ky rozprávali občanom svoje predstavy 
o fungovaní sveta a tvrdohlavo ich pre-
sadzovali - niekedy aj cez mŕtvoly. A to 
ešte vo svojej dobe nemali fejsbúk alebo 
twitter. Radi rečnili na tribúnach. Milo-
vali zhromaždenia a rôzne prehliadky. 
Psychiatri by mohli o nich napísať skrip-
tá pre študentov. S diagnózami ťažkých 
psychických nemocí - narcisizmu, psy-
chopatie alebo paranoje.

Mnohí diktátori mali vzdelanie a 
dar reči. Šírili okolo seba strach a po-
tláčali 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, kto-
rí im chceli pomôcť napraviť ich chybné 
rozhodnutia a priviesť ich na správnu 
cestu. Nepomohlo. Mnohí sa dostali do 
nemilosti alebo prišli o život. Diktátori 
a psychopati majú charizmu, sebavedo-
mie, inteligenciu a túžbu po moci. Ve-
dia perfektne klamať. Nemajú vzťah ku 
konkrétnym osobám. Bojujú za skupiny 
ľudí - Hitler za germánsku rasu, Lenin 
za boľševikov, Mao za roľníkov. Diktátori 
nepatria iba do histórie. Aj dnes máme 
rôznych medzi sebou. Definujú si svoje 
skupiny ľudí, ktorých 
budú „ochraňovať“ 
a proti ktorým budú 
bojovať. Pozor na 
nich. Prichádzajú s 
plánom ochraňovať 
ľudí. A prinášajú 
im ešte väč-
šie utrpenie 
a zlo.

Revolúcionári a diktátori

» Ján Košturiak

skupiny ľudí, ktorých 
budú „ochraňovať“ 
a proti ktorým budú 
bojovať. Pozor na 
nich. Prichádzajú s 
plánom ochraňovať 
ľudí. A prinášajú 

80
12
10
03

1

Predaj a rozvoz po celej SR

/m2

-40%

-30%

13
 12

1 0
22

2



ZH 21-16 strana_ 5

službyžIARsKO
5

61
-0

05
60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

66
-0

07
9

Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana
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27. apríla 2005 
prvé vzlietnutie najväčšieho osobného dopravného lietadla na 
svete – Airbus A380 

Výročia a udalosti

Máj je pôvodne mladý stromček, naj-
častejšie smrekový, jedľový alebo bre-
zový, 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 obrad-
ných piesní ospevujúcich tvorivú silu 
prírody a pri tanci prejavujúcom ra-
dosť z víťazstva jari na zimou. Často sa 
máje rozlične ozdobovali, najmä pes-
trými 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 stro-
my 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. Väč-
šinou ide o celý strom, ktorý je zbavený 
vetiev a kôry; iba horná časť sa pone-
cháva s vetvami.

Vysoké máje postavili v strede de-
diny, pred kostolom, richtárovým do-
mom, prípadne aj pred krčmou. Menšie 

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 rôz-
norodé magické praktiky. V predvečer 
tohto dňa chodili pastieri na návršia, 
kde trúbili a práskali bičmi, aby všetky 
čarodejnice z chotára vyhnali. Gazdo-
via používali aj konáriky borievok, kto-
ré dávali nad dvere a pod strechu domu 
alebo ich zapichovali do hnojiska. Aby 
bol pred bosorkami chránený aj doby-
tok, na rohy mu ľudia vešali girlandy z 
kvetov a magických bylín.

Máj, mesiac lásky 
a predovšetkým „májov“

» red
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Na základe rozhodnutia vlády však 
budú v prvej fáze povolené len indivi-
duálne prehliadky.

Slovenské národné múzeum (SNM) 
začalo na základe rozhodnutia minis-
terstva kultúry, s postupným otváraním 
svojich 18 špecializovaných múzeí. „Ten-
to krok je v súlade s rozhodnutím vlády o 
postupnom uvoľňovaní protipandemic-
kých opatrení,“ informovala TASR Zuza-
na Vášáryová, vedúca Centra múzejnej 
komunikácie SNM.

„Otváranie našich múzeí bude po-
stupné, predpokladám, že všetky budú 
návštevníkom prístupné v priebehu 
dvoch týždňov. Hoci v prípade niektorých 
zatiaľ iba čiastočne, z dôvodu prebiehajú-
cich stavebných prác alebo nepriaznivé-
ho počasia,“ oznámil generálny riaditeľ 
zbierkotvornej národnej inštitúcie Bra-
nislav Panis s tým, že v mnohých múze-
ách čakajú návštevníkov prekvapenia. 
Ako príklad uviedol novú expozíciu v rod-
nom dome M. R. Štefánika v Košariskách.

Na základe rozhodnutia vlády budú 
v prvej fáze povolené len individuálne 
prehliadky, jeden návštevník na 15 met-
rov štvorcových plochy, s negatívnym AG 
testom nie starším ako sedem dní a s res-
pirátorom. Presné informácie o dátumoch 

otvorenia a otváracích hodinách špecia-
lizovaných múzeí SNM budú k dispozícii 
na www.snm.sk a na stránkach múzeí a 
ich profiloch na sociálnych sieťach.

Panis chce veriť, že pri dodržaní 
všetkých protiepidemických opatrení zo 
strany SNM, ako aj zo strany návštevní-
kov múzeí, sa postupný návrat k normálu 
už nezvráti. „A že aj my už budeme môcť 
konečne a opäť natrvalo plánovať, organi-
zovať výstavy a expozície, komunikovať s 
našimi priaznivcami nielen online, ale aj 
naživo,“ dodal.

Keďže vydavateľstvo REGIONPRESS 
má dohodu so Slovenským národným 
múzeom o propagovaní jeho expozícií v 
záujme, aby naše obyvatešstvo spoznalo 
aj touto cestou kus nevrátiteľnej histórie, 
už čoskoro sa vrátime k pravideľnému in-
formovaniu o tom, čo vám SNM aktuálne 
ponúka.

Múzeá nám sprístupňujú zbierky

» red

Zabrániť vyhynutiu žltáčika zanovä-
ťového, dosiahnuť zvyšovanie počtu 
tohto druhu motýľa a získať stabil-
né životaschopné populácie. To je 
hlavným cieľom Programu záchrany 
žltáčika zanoväťového na obdobie 
2021-2025 z dielne envirorezortu, kto-
rý  nadobudol platnosť 15. apríla 2021.

Dôvodom pokračovania programu 
záchrany tohto kriticky ohrozeného mo-
týľa je znižovanie stavov jeho populácií v 
celej Európe. Slovensko  s Poľskom a Ru-
munskom patrí  medzi posledné krajiny 
EÚ, kde sa výskyt tohto vzácneho druhu  
ešte zaznamenáva . Dnešné veľkoplošné 
intenzívne kosenie, viazané na termíny 
kvôli dotáciám, sceľovanie pozemkov, či 
likvidácia ovocných sadov a hatí s poras-
tom živnej rastliny zanoväte pôsobia ako 
negatívne činitele na biotopy viacerých 
druhov opeľovačov, vrátane žltáčika za-
ňoväťového. V minulosti sa vyskytoval 
práve v oblastiach  tradičnej extenzívnej 
pastvy a mozaikového kosenia. 

Programy záchrany sa vyhotovujú 
na  päťročné obdobie, čo je  veľmi krátke 
obdobie na záchranu žltáčika.  Minister 
životného prostredia Ján Budaj preto ape-
loval, aby sa v záujme záchrany žltáčika  
správne nastavila poľnohospodárska 
politika: 

„Musíme zaviesť prírode blízke hos-
podárenie na našich poliach, aby aj také 

drobné živočíchy ako žltáčik mali vhodné 
podmienky na život,“ zdôraznil  minister 
Budaj.

Na základe vyhodnotenia programu 
záchrany z predchádzajúceho obdobia 
je možné konštatovať, že cieľ sa podarilo 
čiastočne naplniť, keďže prítomnosť žl-
táčika sa potvrdila v Bielych Karpatoch 
aj Považskom Inovci, no k obnove me-
tapopulácií nedošlo.  Preto je potrebné 
pokračovať  realizovať opatrenia pre za-
bezpečenie  nárastu populácie žltáčika, 
stabilizáciu a následnú obnovu metapo-
pulácií druhu.

Žltáčik zanoväťový nachádza opti-
málne podmienky na veľkom území, kde 
sú jednotlivé hustejšie osídlené lokality 
navzájom prepojené biokoridormi - sie-
ťou vhodných biotopov (tzv. nášľapné ka-
mene). Jednou z podmienok je aj dostatok 
kvitnúcich bylín, ktoré produkujú nektár. 
Ten je totiž zdrojom potravy pre dospelé 
motýle. 

Program záchrany pre kriticky 
ohrozeného motýľa pokračuje

» red
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Tel:0905 267 750 Žiar n. Hronom
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
0907 877 860
0905 915 034
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZH 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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28. apríla 1950 
v Česko-Slovensku prebehla akcia P – likvidácia gréckokatolíckej 
cirkvi

Výročia a udalosti

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERCIA
0905 915 034
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VOLAJTE BEZPLATNE IHNEĎ:

0800 500 522
0800 500 202
0800 500 520
0080 500 002

NEMECKO / RAKÚSKO

+491 709 314 121

Získajte stabilnú prácu 
a zaistite si finančnú stabilitu!

(a tiež bezúročné mikropôžičky

 

a iné benefity)

Pohovory robíme online a nástup 
do práce s nadštandardnou 

mzdou je IHNEĎ.

Pracuj v automotive a logistike: 
T

  automotive a logistika  Lozor

Tr

POZOR! 
Práca v EÚ – Nemecko a Rakúsko

34
-0

01
3-

3

29. apríla 1945  
americká armáda oslobodila koncentrač-
ný tábor Dachau

30. apríla 1989  
zomrel Sergio Leone, taliansky filmový re-
žisér (* 1929)

Výročia a udalosti

85
_0
28
8

PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!
0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €

INZERCIA
0907 877 860
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VÝHRY 
AŽ DO 100€

PARÁDNA VÝHRA 
PRE KAŽDÉHO
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o cene ú�tu, ú. s. Rezervy a podmienkach akcie 
získate v pobo�ke banky alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet

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. 

RB-Paradny_ucet_rezerva_207x277_0421.indd   1 14/04/2021   10:00
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY

�������������������������

85
_0
28
9

uke 

NOVÉ aj
É

V 

ANTIG
PROTILÁT

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 

88
-0
0�
�

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

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

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


