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PREDAJŇA PRESŤAHOVANÁ!

Pov. Podhradie 317
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Vzorkovne: P. Bystrica: Budova “Zaťko” pri Kauflande, alebo v areáli OSBD

Tel: 042/4362391, www.williman.sk
KONTAKT: 0907 974 791

Bezpečnostné dvere  už od 319€

Od 1. 6. 2021
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme
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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRA AMI, PODVODMI

je vola  0905 638 627 súrne!
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Začala sa olympiáda populizmu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dáme im toľko! Nie, my im dáme 
viac! A tamtým eštébákom vezme-
me! Dáme,... dáme..., my dáme...

Vážení čitatelia, nenaleťte na to 
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 
volajme ich politici. Nič vám oni ne-
dávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia, 
pridajú, to dostanete len to, čo vám už 
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze, 
ktorých sa už dávno zmocnili. To je náš 
štátny rozpočet, nie ich!

„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú 
sa do pŕs, no nevedia, že sociálne 
najslabších sa pandémia ekonomicky 
nijako nedotkla. Svoje dávky (uzná-
vam, malé), dostávajú na deň presne 
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší-
mi za posledných štrnásť mesiacov sa 
stali živnostníci, drobní podnikatelia, 
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári, 
zdravotnícky personál. Tým tí hlúpi 
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú 
im aj to málo, čo si nejakým zázrakom 
zadovážili – na daniach. Lebo oni mu-
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a 
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas 
toľko voličských hlasov, aby na ostat-
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...

Sociálne najslabší sú dôchodco-
via s minimálnymi dôchodkami, hoci 

dreli celý život ako kone na to, aby si 
to tu raz mocní toho nášho malebného 
slovenského sveta mohli rozkradnúť. 
A nielen tí s minimálnymi. Príklad 
učiteľky, ktorá drala školskú katedru 
50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila 
na život a ak by dnes nemala podporu 
blízkych, tak zo svojho dôchodku ide 
bez liekov pod most. Príklad poštárky, 
ktoré v lete, v zime, v daždi, v horú-
čavách roznášala poštu a často aj dô-
chodky – bez ochrany a za nejakých 
370 eur mesačne. Aký má asi predčas-
ný dôchodok, keď sa musí starať o svo-
ju matku, o ktorú sa odmietol postarať 
štát?

Nehanbia sa nám do tváre cez 
obrazovky hovoriť, ako nám dávajú. 
Hnus. Berú nám z nášho a časť toho 
nášho nám podhodia ako psovi kosť.

Zapamätajte si ich reči, veľko-
rysé „dary“ a hlavne ich 
aroganciu, drzosť, neob-
medzenú obmedzenosť 
a ignorantstvo. My ich 
nezaujímame. Iba v deň 
volieb. A tie budú. Buď 
čoskoro, alebo v 
riadnom termíne. 
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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Každý týždeň: 
Dolný Moštenec, Horný Mošte-
nec, Milochov, Orlové, Podmanín, 
Považská Bystrica, Považská 
Teplá, Považské Podhradie, Praz-
nov, Šebešťanová, Dolný Lieskov, 
Domaniža, Plevník - Drienové, 
Prečín, Pružina, Sverepec, Udi-
ča, Horné Kočkovce, Hrabovka, 
Nosice, Púchov, Beluša, Dolné 
Kočkovce, Horovce, Lednické Rov-
ne, Nimnica, Streženice, Visolaje, 
Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, 
Horný Lieskov, Jasenica, Paprad-
no, Stupné, Dohňany, Dolná Brez-
nica, Lúky, Lysá pod Makytou, 
Mestečko, Záriečie 

povazsko@regionpress.sk

Redakcia: Partizánska 1128 
POVAŽSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

POVAŽSKO
BYSTRICKO-PÚCHOVSKO

Lenka Migilová  0905 915 035
Emília Rosinová  0907 673 930
Distribúcia:
Jozef Zacko   0905 976 503
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 (28.230 domácností)

www.kovacstvoloksik.sk
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www.drevoza.sk

od 125 €

 HD+, A2 od 160 €
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4
7
-0
2
6

7
5
-0
7

Pred desiatkami rokov prežívali lás-
ku mladosti. Dnes sa tešia z každého 
dňa, dobrého aj zlého. Majú krásne 
deti aj vnúčatá a roky spomienok. 

V  mladosti ich spájali spoločné zá-
žitky, dnes občas aj spoločné trápenia 
a  choroby. Sú spolu desaťročia a doko-
nale poznajú svoje silné aj slabé stránky. 
Rozhodli sa spolu zostarnúť – Jurko a He-
lenka, Janko a Alenka, Martin a Hanka, 
Jožko a Zdenka. Štyridsať a päťdesiatroč-
nú mládež medzi nich ešte nepočítam. 
Pekné kombinácie. Veterinár Jurko so 
svojou Helenkou prekonali vírus a  tri 
týždne im nechutil večerný pohárik vína. 
Janko, ktorý sa s matematickou presnos-
ťou snaží pochopiť zložitý duchovný svet 
okolo nás. Jeho milovaná Alenka občas 
zdvihne obočie a s úsmevom zakrúti hla-
vou nad romantikom, s ktorým žije vyše 
štyridsať rokov. Prežívajú spolu choroby 
aj spoločné prechádzky a výlety. 

Strojár Jožko a  jeho strážny anjel 
Zdenka, ktorí sa modlia za svoje dcéry 
a  ich rodiny. Pomáhajú vo svojom oko-
lí a  postupne spomaľujú tempo svojho 
života. Šikovný majster Martin a  jeho 
Hanka, ktorá s  nim chodí na jeho dob-
rodružné výlety. Prerábajú dom, skráš-
ľujú záhradu a tešia sa zo svojej  prvej 

vnučky Natálky. Títo všetci, a mnohí ďal-
ší, sa rozhodli spolu zostarnúť a prežiť 
spoločne krásnu jeseň svojho života. Ve-
dia, že raz príde deň, keď tu jeden z nich 
zostane sám. Skôr zvyknú odchádzať 
muži. Hovorí sa, že nežijú tak zdravo 
ako ich manželky. A možno odchádzajú 
skôr, aby svojim milovaným manželkám 
zariadili v nebi príbytok. Tak ako to robili 
na zemi pred desiatkami rokov. 

Kedysi som sa na týchto ľudí pozeral 
ako na starcov. Dnes patrím medzi nich 
a vôbec sa tak necítim. Spoločne starnúť 
môže byť krásne. Už si nič netreba doka-
zovať, nikam sa ponáhľať, len sa tešiť z 
každého dňa. Viem, prichádzajú choro-
by aj trápenia a odchádzajú blízki ľudia. 
To všetko nás však staroba postupne učí 
pokorne prijímať. Spoločné starnutie 
som obdivoval na mojej mame a otcovi. 
On už pár mesiacov 
pripravuje pre nás 
príbytok tam hore. 
Naučme sa prijímať 
pribúdajúce roky 
a  ďakujme Bohu za 
možnosť spolu zo-
starnúť.

Spolu zostarnúť

» Ján Košturiak
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0905 915 035

INZERCIA

0905 915 035

LETáKY

www.regionpress.sk
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»KÚPIM JAWA CZ MANET 
TATRAN STADION BABE-
TU A INÉ, DIELY DOKL ADY. 
0940100473
»KÚPIM SIMSON, STE-
LU, PIONIER Ponúknite 
0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj celé 
zbierky, šperky a bankovky. 
t. 0915627285

»Ponúkam lásku žene 
0908634708

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PB 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, PB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA                    

01 AUTO-MOTO / predaj        

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

03 BYTY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

04 BYTY / prenájom 
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Odišiel Viliam Turčány, PhDr., CSc.,  Dr. 
h. c., slovenský básnik,  vysokoškolský 
pedagóg, jeden z najvýznamnejších 
slovenských vedcov a prekladateľov a 
najstarší člen Spolku slovenských spi-
sovateľov. 

Odprevadili sme ho pred týždňom v 
rodnej Suchej nad Parnou, kde bude na-
vždy odpočívať v pokoji.

„Jeho poézia je plná hravosti, tepla, ži-
votnej múdrosti a hlbokej úcty k dôstojnosti 
človeka... Významnú časť života i svojich 
tvorivých schopností venoval najstaršej 
slovanskej literárnej pamiatke, veľbásni 
Proglas. Ako neustále nespokojný pedant ju 
prebásnil do slovenčiny viac ako desaťkrát, 
venoval jej množstvo štúdií a článkov, sám 
ju recitoval a prednášal o nej. Viliam Tur-
čány bol však predovšetkým jedným z naj-
významnejších slovenských prekladateľov. 
Každá národná literatúra si svoju vyspelosť 
a rovnocenné postavenie v kultúre našej ci-
vilizácie potvrdzuje prekladmi najvýznam-
nejších diel svetovej literatúry. Turčányho 
trojzväzkový preklad Danteho Božskej ko-
médie s nádhernými ilustráciami Vincenta 
Hložníka patrí medzi najväčšie poklady 
nášho písomníctva a už dlhé roky zdobí aj 
moju domácu knižnicu...“ napísal po prijatí 
správy o odchode veľkého barda na sociál-
nej sieti Eduard Chmelár.

Dielo a práca Viliama Turčányho, kto-
rému udelila Akadémia umenia a kultúry 

v Kalifornii v roku 2000 titul doktor litera-
túry, boli viackrát ocenené. V januári 2002 
sa stal nositeľom štátneho vyznamena-
nia Pribinov kríž I. triedy, ktoré mu udelil 
prezident SR za prínos v literárnej vede a 
prekladateľstve. Medzinárodná federácia 
prekladateľov ho v roku 1993 poctila Cenou 
Karla Čapka, viackrát získal Cenu Jána Hol-
lého a v máji 2017 získal Cenu Blahoslava 
Hečka za celoživotné dielo.

„... Najväčším pokladom, najväčším 
vývozným artiklom malého národa, nie sú 
autá, zbrane a suroviny, ale jeho kultúra. 
Bez nej nie sme ničím. Kultúra si zaslúži 
po rokoch devastácie opäť zaujať ústredné 
miesto v našom bytí. A majster Turčány bol 
jej noblesným veľvyslancom.“ (Citát Edu-
ard Chmelár).

Česť jeho večnej pamiatke.

Rozlúčili sme sa 
s časťou národného pokladu

» REGIONPRESS
Reprofoto zdroj YouTube (@Televízia TA3 )

28. mája 1999  
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské 
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera  

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 5. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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0907 673 930
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 24 . 5.

349

-35%
cena za 1 kg

5.39

odchované na

Parenica  
• údená/

neúdená

499

2 x 30 ks

(1 kus = 0,08)

60 kusov

Vajcia “M”

349

Supercena
1 000 g balenie

Mleté 
mäso mix

Kuracie 
prsné rezne

119

150 g

(100 g = 0,79)

089

120 g

(100 g = 0,74)

• krájaný

899

1 l

• extra jemná

38 % 199

250 g

(1 kg = 7,96)

199

350 g

(1 kg = 5,69)
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333

500 g

(1 kg = 6,66)

balenie

• rôzne druhy

799

12 x 0,5 l
6 l

699

500 g

199

500 g

399

300 g

152/132/120/110 ks

1999

Pampers 

• veľ.: 3/4/4+/5

499
papier  
• 4-vrstvový

089

250 g

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
24. MÁJA
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Na východnom okraji Pohronské-
ho Inovca leží mesto Nová Baňa. Jej 
okolie ponúka mnoho príležitostí 
na vychádzky do prírody. Výletníci 
tak môžu obdivovať prekrásnu fau-
nu i flóru, navštíviť vodopád, opev-
nené hradisko či pútnicke miesto.

Veľký Inovec je najvyšším vrchom 
Pohronského Inovca a obľúbeným 
vyhliadkovým bodom. Vrchol tvorí 
zvetrané bralo andezitového pôvodu. 
Je dostupný z rôznych bodov. Ak sa 
tam vypravíte zo Starej Huty, cestou - 
na krátkej odbočke môžete obdivovať 
Starohutský vodopád. Cesta vedie po 
zelenej značke k Loksovej lúke a míňať 
budete tiež bývalé opevnené hradisko 
Zámčisko. Najkratšia a najjednoduchšia 
je trasa z areálu Drozdovo, ktorú tvorí 
približne 7 km dlhý okruh.

Starohutský vodopád
Národná prírodná pamiatka Staro-

hutský vodopád s výškou 5 metrov sa 
nachádza 300 metrov severne od osa-
dy Stará Huta - časť Novej Bane. Od 
smerovníka na konci osady ste pri vo-
dopáde za pár minút. Na mieste sa na-
chádza posedenie a informačná tabuľa. 
Vodopád je najkrajší na jar. Pokiaľ máte 

viac času, môžete pokračovať ďalej Ná-
učným chodníkom Vojšín. Je dlhý 12 km 
a končí v obci Malá Lehota a absolvovať 
ho trvá asi 5 hodín. Vrátiť sa môžete 
autobusom zo zastávky pri Kamennom 
mori smerom do Novej Bane.

Zámčisko - Nová Baňa
Archeologická lokalita Zámčisko sa 

rozprestiera na strmom kopci pod Veľ-
kým Inovcom. Nájdete tam zemný val, 
dlhý 430 metrov a prechádzajúci miesta-
mi na väčších úsekoch do kamennej 
konštrukcie. Mohutný val zabezpečoval 
ochranu celého areálu hradiska so zvl-
neným terénom, zaberajúceho plochu 
asi 7 hektárov. V západnej časti hra-
diska v bezprostrednej blízkosti valu sa 
zachovali zvyšky 40 až 45cm hrubých a 
110 cm vysokých múrov stavby takmer 
štvorcového pôdorysu s rozmermi 250 x 
260 cm, ktoré sú postavené z plochých 
úlomkov andezitu kladených nasucho 
z miestneho skalného útvaru. Opevne-
né hradisko zrejme slúžilo obyvateľom 
okolitých osád ako útočisko v nepokoj-
ných dobách.

Zvonička, Kaplnka 
Kohútovo i rozhľadňa

Z Novej Bane sa môžete vydať aj na 

vychádzku Náučným chodníkom Zvo-
nička. Ide o celoročne voľne prístupný 
obojsmerný, okružný chodník v dĺžke 6 
233 metrov a celý okruh prejdete za pri-
bližne 2,5 až 3 hodiny, pričom to zvlád-
nu aj rodiny s deťmi či seniori. Obdivo-
vať môžete areál Zvoničky, ktorá bola 
pristavená ku kaplnke v Kohútove. Ide o 
prekrásne pútnické miesto, ktoré svoju 
históriu začalo písať v roku 1863. Cesta 
ďalej vedie okolo Červenej a Havranej 
skaly. Obe ponúkajú prekrásne výhľady 
do údolia Hrona. Neďaleko skál sme-

rom na Háj odbočíte z chodníka kúsok 
k šachte Klingsbitner. Trasa sa potom 
pripája na lesnú cestu. Z tohto miesta 
vás cesta miernym stúpaním zavedie na 
Háj, kde si môžete prezrieť kameňolom 
vytvárajúci pôsobivý skalný amfiteáter. 
Na mieste tohto bývalého kameňolomu 
stojí rozhľadňa ponúkajúca úchvatné 
výhľady na široké okolie.

Informácie a foto poskytla 
OOCR Región Gron, 

autor foto (vodopád) Peter Čákovský
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Miesta v okolí Novej Bane, 
ktoré sa oplatí vidieť

ZDRAVIEny

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA
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Pri ekologickom probléme je potrebné 
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj 
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj 
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to 
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi. 

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú 
najčastejšou zložkou odpadu v  našich riekach 
a  vodných nádržiach. Používame ich len 
chvíľu, no v  prírode, kde častokrát končia, sa 
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov. 
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové 
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj 
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli 
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás 
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých 
sa taktiež nachádza množstvo plastového 
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť 
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.

 
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom 

rade o tom, že každý z nás má na výber a môže 
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude 
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc 
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad 
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je 

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký 
dosah má ich bežné, každodenné správanie, 
iba to je totiž cesta k  skutočnej udržateľnosti,“ 
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl 
Slovenská republika.

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa 
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie 

mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne 
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú 
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom 
nenechá svojich zákazníkov samých, a  preto sa 
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu 
za vrecká zdvojnásobí, a  tá poputuje na pomoc 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri 
odstraňovaní odpadu a  najmä plastov z  našich 
riek a  vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil 
dizajn a  výrobu mikroténových vrecúšok - sú 
z  tenšieho igelitu a  nemajú ušká, čím sa zníži 
množstvo plastu až o 20%.

„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto 
neľahkým časom môžeme spustiť projekt, 
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému 
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí 
trávi čas v prírode  si uvedomia význam potreby 
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho 
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny 
riaditeľ SVP.

Minulý rok Lidl a  SVP predstavili iniciatívu 
Slovensku v  obci Margecany. Zamestnanci 
diskontu a vodohospodári spoločne čistili 
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej 
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie 
a  upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj 
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to 
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú 
pieseň.

Zber odpadu z brehov v  spolupráci s  SVP, 
dobrovoľníkmi, mestami a  školami začal 
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“ 
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz 
sa podarilo vyzbierať z  našich riek a brehov 
vyše 1000 ton odpadu a  plastov. Najnovším 
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava 
a  Liptovská Mara, z  ktorých ubudlo niekoľko 
stoviek ton odpadu. O  jednotlivých etapách 
a  ďalších úspešne vyčistených riek a  vodných 
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať 
prostredníctvom sociálnych sietí a  vlastného 
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto 
budete môcť priamo sledovať postup čistenia 
slovenských riek.

Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich 
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný 
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej 
prírody a  vôd. Použite recyklovateľnú sieťku 
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre 
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv 
na nás všetkých.

Viac ako 1 000 ton odpadu 
sme nenechali plávať

Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek 
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z  obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás 
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.  
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému. 
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už  o  1 000 ton odpadu. 
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Sledujte od 21. májana RTVS

viac na www.citronada.show

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,
cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show

Generálni partneri:

na číslo  7000
pošli hesloCITRONADA

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e-bajk navždy, zapoj sa a 
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Bonfiglioli je talianska rodinná firma s viac ako 60-ročnou 
tradíciou v oblasti konštrukcie a výroby prevodoviek. 
Nadnárodná skupina Bonfiglioli  v súčasnosti patrí medzi TOP 5 
svetových dodávateľov prevodoviek a integrovaných 
riešení na prenos sily.

V základnej mzde nie sú zahrnuté príplatky za 
nočnú prácu a nadčas, tímový bonus pri splnení
 skupinového cieľa, letný a zimný bonus.

 

Svoje životopisy a žiadosti zasielajte, prosím, na e-mailovú 
adresu ivana.bednarova@bonfiglioli.com, alebo na adresu 
Bonfiglioli Slovakia s.r.o., Robotnícka 2129, 017 01 Považská 
Bystrica. Kontaktovať nás môžete na tel. č. 0902 925 020

V súvislosti s rozvojom závodu v Považskej Bystrici 
ponúkame pracovné príležitosti záujemcom v profesii:

CNC OBRÁBAČ KOVOV 
- základná mzda 865 € btt PLUS mesačné 
  prémie 130 € btt + príplatky + 13-ty plat

• motivujúce finančné ohodnotenie, 13-ty plat,
• pracovnú zmluvu priamo s Bonfiglioli, nie
   s personálnou agentúrou,
• možnosť odborného rastu, pracovné podmienky 
   na vysokej úrovni,
• dopravu do zamestnania v rámci Považskej Bystrice,
• rôzne iné benefity.

Budúcim zamestnancom ponúkame:

 TECHNIK KVALITY
  - základná mzda od 950 € btt PLUS mesačné
     prémie od 145 € btt + príplatky + 13-ty plat

 MONTÁŽNY PRACOVNÍK
- základná mzda 755 € btt PLUS mesačné   
  prémie 115 € btt + príplatky + 13-ty plat
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Ponuka práce 
v automobilovom 

priemysle 
v  BRATISLAVE 

www.ic-aumont.sk

KONTAKT: 
0905 281 763

    0905 452 659    

Nástup: 
máj 2021

Hľadáme 
pracovníkov na 

pozíciu:

základná 
mzda 981 €
 + príplatky

Výrobný 
pracovník 

pre montáž 

Nástupný 
bonus 700€

13. a 14. plat 
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- 12 hodinové zmeny
- Priemerný mesačný zárobok 880 eur v čistom
- Ubytovanie a dopravu zabezpečíme

- Základná hodinová mzda 3,58 eur/hodina + príplatky

0915 /953 631
Adresa : Šaľa, P.Pázmáňa 49/3 , budova Merus (bývalý hydrostav)

e-mail: request@request.sk, mobil : 0915/953 631

Prijmeme zamestnancov na

VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV

do Sládkovičova

0
9
-5
4

0
9
-1
1

25. mája 1898  
v Prešove vznikol najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Pre-
šov, vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület) 

Výročia a udalosti

27. mája 1942
Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš usku-
točnili atentát na Heydricha 

Výročia a udalosti

0907 673 930

INZERCIA

www.regionpress.sk
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091

PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

VVOO ŠŠVVAAJJČČIIAARRSSKKUU

TETELL.:: 09095050 3 30101 3 30101

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo 
  aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu
  hradí firma
- Zabezpečíme náradie 
  a firemné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky 
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0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
DO 31.5.

2021
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