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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 28 230 domácností 

POVAŽSKO
BYSTRICKO-PÚCHOVSKO

č. 22 / 4. jún 2021 / 25. ROčnÍK

NÁPLŇ PRÁCE

 samostatná obsluha 
5-osej CNC frézy alebo 
3-osej CNC frézy alebo CNC sústruhu

 bez programovania
 nepretržitá prevádzka
 prax v obore min 1 rok

MZDA

 HRUBÝ PRÍJEM 1 350 €
(obsluha 5-osej frézy)

 HRUBÝ PRÍJEM 1 200 €
(obsluha 3-osej frézy alebo sústruhu)
+ 13. a 14. plat

(základná mzda 700 €)

PRACUJ NA 

NAJMODERNEJŠÍCH 
CNC STROJOCH

PONUKA PRÁCE NA HLAVNÝ PRACOVNÝ 

POMER V POVAŽSKEJ BYSTRICI

personalne@medeko.sk

+421 917 146 595
PONÚKANÉ BENEFITY

 150 € cafeteria systém (wellnes, masáže atď)
 obedy v cene 0,5 €
 dochádzkový bonus
 firemné akcie a výlety
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme
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NOVOOTVORENÉ!
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PREDAJŇA PRESŤAHOVANÁ!
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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
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Emília Rosinová  0907 673 930
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Jozef Zacko   0905 976 503
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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
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PB   28.230 Považsko=PB+PU
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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.
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
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Zosurovenie, zdivočenie mravov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Je najvyšší čas pripomenúť si slová 
literárneho barda slovenského ná-
roda, Pavla Országha Hviezdoslava. 
Úryvky z jeho diela Krvavé sonety. 

Verše, ktoré vyjadrujú nádej v po-
kojný život. Ide o nádej aj v takej podo-
be, v akej nám ju vnucujú zo svojho po-
hľadu každé štyri roky politici a potom 
rýchlo zabudnú. „Kto zapríčinil tento 
úpadok, zosurovenie, zdivočenie mra-
vov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veliča-
vou vbŕsť do bahna?... Ech, sebectvo! to! 
- a niet, nad ohavou tou zvíťaziť, vojsk, 
rekov po dnešok. Hej, ono krivdí, hne-
tie, zdiera, týra svevoľne, kde len stih-
ne, slabšieho; Bár zem je pre všetkých 
dosť šírošíra, chce, aby strela sa len pre 
neho...“ Nevzdelancom alebo tým, pre 
ktorých je získanie vzdelania na papie-
ri iba záležitosťou nákupu tovaru ako 
každého iného nákupu, Hviezdoslav 
nič nevraví. Vzdelanie si možno kúpiť, 
múdrosť a slušnosť však nie.

Je naozaj normálne, že ten, kto 
si chce od vás požičať, príde do vašej 
domácnosti, vynadá vám za to, že ste 
boli na dovolenke, nabrýzga na vás lži 
a špinu a potom vás požiada o peniaze?  
O vaše peniaze? Nikde to nie je normál-
ne a nemalo by to byť normálne ani na 

Slovensku. Hoci nateraz to tak u nás je. 
Zosurovenie a zdivočenie mravov. Pred 
voľbami sľubovaná politická „ina-
kosť“. „Zodpovednosť“ a „slušnosť“. 
Ak niekto niečo sľúbi a neriadi sa vlast-
ným sľubom, je luhár. Alebo podvod-
ník. Alebo chrapúň. Možno si vybrať z 
mnohých nelichotivých – pre slušných 
a čestných ľudí nelichotivých – slov. 
Slovenčina ich pozná veľa.

„Démon kýs škaredý“ iného 
skvelého básnika, Ivana Kraska, sa k 
nám priplazil. Privliekol so sebou lži, 
podvody, nerešpektovanie zákonov, 
nerešpektovanie parlamentu a tým pá-
dom aj jeho voličov. Démon moci, pri-
vlastnenej, ukradnutej nám všetkým.

Čomu a komu sa ešte dá veriť v na-
šom štáte? Divadlu na transparentnosť, 
zodpovednosť, antikorupčnosť? Divad-
lu na slušnosť? Iba ak by sa egoistické 
hulvátstvo z moci zákona 
premenovalo na tú sluš-
nosť. To im ešte nezišlo 
na um, hoci, v iných, ne-
nápadnejších podobách 
sa to deje. Dokedy?

Odpoveď je v 
každom z nás.
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8. jún 1600  
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú usku-
točnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600 

Výročia a udalosti
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E - shop: www.nz-lacnenaradie.sk

Horná 
fréza 
CMT
2400W

348€
s DPHBOSCH 

139€ s DPH

aku 
skrutkovač
18V 2x2,0Ah

MAKITA
GA5030R

125 mm

58€ s DPH

IVATI, LÁNSKA 937/39, Pov. Bystrica

REBRÍKYPREDAJ, OSTRENIE NÁSTROJOV

PREDAJŇA PROFESIONAL

AKCIA!
uhlová brúska

Píly TK, HSS, frézy,
hobľovacie nože, 
vrtáky a reťaze mot. píl 

AKCIA!

0903 557 065
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www.drevoza.sk

od 125 €

 HD+, A2 od 160 €

breza,
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Máte PROBLÉM s ÚVEROM ?
���������������������������������

�����������������������������

InZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA



noviny pb 21-22 4

škola / služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

0
9
-0
4

8
8
-0
0
3
7

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

6
8
-0
2

VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

(pokračovanie) 

Nedávno som ponúkol niekoľko 
spôsobov na to, ako vybrať dobrú 
školu. Každý vníma prívlastok dob-
rý inak, teda je veľmi ťažké, aby sa 
školy vedeli prispôsobiť všetkým 
názorom. 

Potom sa buď neprispôsobujú, 
alebo sa snažia vychádzať v ústrety 
rodičom a žiakom. Pravdou však je, 
že veľká časť škôl má zabezpečený 
dostatočný počet žiakov podľa spá-
du a nemusia bojovať o iné deti. Preto 
môže dôjsť k rôznym problémom a 
konfliktom, ktoré sú rodičia nútení ig-
norovať, keďže nemajú kam inam dieťa 
prehlásiť. Pravda, stále je viac rodičov, 
čo si platia za súkromné školy alebo 
si ponechajú deti v domácom vzdelá-
vaní. Poznám takých a plne chápem 
ich motivácie. Sám sa po komunikácii 
s kolegami z rôznych kútov Slovenska 
čudujem, ako veľká časť škôl, riadite-
ľov a učiteľov pôsobí. Akoby sa zasekli 
v dávnej dobe a nepochopili, že dnešná 
generácia (doba) je iná a vyžaduje si 
odlišný prístup. Ak sa toto nepochopí, 
môžu sa prehlbovať škody na žiakoch, 
ktorých vychovávame a vzdelávame 
pre našu budúcnosť. Stane sa to však 
ťažko, keď budeme z hľadiska štátu i z 
vnútra škôl budovať priamo či nepria-
mo nenávisť k vzdelávaniu, jeho degra-
dáciu,  antagonistický vzťah k žiakovi a 

rodičovi. Alebo vnucovať žiakom frázy 
namiesto myslenia, chápania a uvažo-
vania bez strachu z vyslovenia názoru. 
O to je situácia uvedomelého rodiča 
ťažšia: Doma svoje dieťa vedie k životu 
v 21. storočí, no musí ho dať do inštitú-
cie, ktorá je v protipóle k jeho výchove.

Obávam sa, že zmena bez dôraznej 
reformy v rukách odborníkov z regi-
onálneho školstva, ktorá nemusí byť 
zdĺhavá, sa nedostaví. Ale, nie vždy 
všetko stojí na ministerskej reforme. 
Empatia, asertivita, humanizmus, 
komunikácia, medziľudské vzťahy by 
mali byť v DNA pedagógov, ktorí majú 
v rukách budúcich občanov, voličov. 
Ako sa môže stať, že uvedené vlastnosti 
roky vyučujeme, máme ich v učebni-
ciach pedagogiky, rozprávame o nich 
deťom, prezentujeme ich na stenách 
škôl, no keď sa vyskytne čo len najmen-
ší problém so žiakom či rodičom, uzav-
rieme sa a súdime. A hlavne zabúdame 
na to, akými sme boli my, resp. akými 
niektorí stále sme. Aj postoj v krízových 
situáciách je dôležitým kritériom na 
výber školy. A ak je tento postoj školy 
škodlivý, opakujem to, čo spomínam 
stále: Škola nie je iba riaditeľ a učitelia, 
ale celá komunita. Tá nech ju mení. 
Dôsledky z ľahostajnosti k fungovaniu 
škôl zo strany komunít škôl už dnes po-
ciťujeme. A budú sa prehlbovať.  

Ako vybrať základnú školu?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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11. jún 1881  
bolo otvorené Národní divadlo v Prahe premiérou Libuše od Bedři-
cha Smetanu

Výročia a udalosti

InZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
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Mleté 

u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 7. 6.

• rôzne druhy • svetlý/t�avý ležiak

599

Supercena
cena za 1 kg

• rôzne druhy 

syra     
• rôzne druhy 

• rôzne druhy 

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

• rôzne druhy

329

Supercena

1 kg balenie

499

-44%

(100 g = 2,50)

200 g

8.99

139

Supercena

(100 g = 0,79)

175 g

059

-45%

(1 l = 1,18)

0,5 l

1.09

059

-40%

(1 kg = 1,31)

450 g

0.99*

119

3 x 60 g

(100 g = 0,66)

180 g
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• rôzne druhy

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g balenie

169

-43%
cena za 1 kg

2.99

Suché 

• pre psy

• v ponuke aj

Aromatherapy 

aviváž 108 praní
za 3,99 €

079

-43%

0,79/0,66)

100/120 ml

1.39

359

Supercena

111 praní

789

-50%

(1 kg = 0,79)

10 kg

15.99*

229

2 kusy

• color akt�v
• rôzne druhy

199

-28%

(1 l = 3,98)

500 ml

2.79*

gél 
• rôzne druhy

249

Supercena

(1 kg = 6,23)

400 g balenie

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
7. JÚNA
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 6. 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 €

Slovenských chovateľov takmer dva 
roky sužuje africký mor ošípaných 
(AMO). Pre chovateľov ošípaných je 
toto ochorenie doslova nočnou mo-
rou. 

Prvý prípad bol zaznamenaný ešte 
v júli 2019. Ku koncu mája 2021 evi-
dujeme už viac ako 2800 prípadov u 
diviačej zveri a 28 ohnísk u domácich 
ošípaných. Od septembra 2020 sa AMO 
v chove domácich ošípaných nevyskyt-
lo. Naďalej preto treba zachovať ostra-
žitosť a najmä disciplinovanosť. Za 
účelom riešenia situácie ešte na jeseň 
minulý rok Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) 
vyhlásilo tzv. „Prasaciu amnestiu“. Po 
vyhodnotení účinnosti tohto opatrenia 
a na zamedzenie ďalších škôd našich 
poľnohospodárov avizuje agrorezort jej 
opätovné vyhlásenie. Amnestia potrvá 
do 15. júna 2021.

Prasacia amnestia je cesta k infor-
máciám o výskyte chovov na Sloven-
sku a k možnostiam situáciu monitoro-
vať a chovy ošípaných ochrániť. AMO 
sa aktuálne nachádza v 18tich okre-
soch Slovenska. Situácia sa zhoršuje, 
tento vývoj sa však predpokladal.

„Vyzývame všetkých neregistro-
vaných chovateľov, aby svoje chovy 
nahlásili a dokázali sme eliminovať 
všetky súvisiace riziká, ktoré toto ocho-
renie prináša. Apelujem na všetkých 
chovateľov, aby dodržiavali pravidlá 

a biologickú ochranu chovov a využili 
možnosť registrácie chovov bez sank-
cie v najbližších dňoch,“ vyzval štátny 
tajomník MPRV SR Martin Fecko. 

„Ak sa majitelia chovov zaregis-
trujú, nebudú sa voči nim uplatňovať 
žiadne sankcie.“ Vysvetlil  ústredný 
riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravi-
novej správy SR (ŠVPS SR) Jozef Bíreš.

V prípade výskytu AMO v chove s 
nedostatočnou biologickou ochranou, 
chovateľ stráca nárok na odškodné 
alebo poistné. Ak chovateľ nie je re-
gistrovaný, automaticky nedostane 
odškodnenie a tiež dostáva pokutu za 
neregistrovaný chov hospodárskych 
zvierat. Táto povinnosť platí aj v prípa-
de držby jednej ošípanej.

„Prasacia amnestia 2021“

» red
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Naplánujte si turistiku do pohoria 
Strážovských vrchov a nechajte 
sa očariť pôsobivou zrúcaninou 
Uhrovského hradu. Vypína sa 
nad obcou Uhrovské podhradie 
a odvážnejším ponúka i možnosť 
nocľahu za múrmi, ktoré dýchajú 
históriou.

Na hrad Uhrovec môžete vyraziť z 
obce Uhrovské Podhradie, pričom si 
môžete vybrať z dvoch trás. Ak zvolíte tú 
kratšiu, pripravte sa na náročné a strmé 
stúpanie vhodné skôr pre skúsených a 
zdatných turistov. Bežní výletníci oce-
nia skôr druhú, síce o čosi dlhšiu, no zá-
roveň pohodlnejšiu trasu, po ktorej ces-
ta k zrúcanine potrvá približne hodinu. 
Odmenou vám bude úžasná atmosféra 
Uhrovského hradu, ktorého počiatky 
siahajú do druhej polovice 13. storo-
čia. Má zachovanú neskororománsku 
kaplnku a veže, rozsiahly renesančný 
palác s mnohými architektonickými de-
tailami, krbmi, záchodmi, či cisternami, 
ktoré sa na iných hradných zrúcaninách 
nezachovali. Ak túžite nasať históriu a 
pobudnúť dlhšie, môžete po dohode s 
tamojším kastelánom na hrade aj pre-
nocovať.

Hrad zničil požiar 
v 18. storočí

Hrad Uhrovec kedysi vymedzovala 
kamenná hradba s troma nárožnými 

baštami. Jednalo sa o vysokú trojbokú 
vežu na čele, menšiu hranolovú vežu na 
juhozápade a na najvyššom mieste stála 
predpokladaná vežovitá obytná stavba 
- donjon. Neskôr bola pristavená nesko-
rorománska kaplnka s emporou, ktorá 
vďaka úplnej zachovalosti patrí k uni-
kátom svojho druhu u nás. V 15.storočí 
pribudol nový palác pozdĺž severnej 
hradby a cisterna na nádvorí. Na konci 
stredoveku bolo vybudované murované 
predbránie a až potom došlo k rozšíre-
niu hradu o rozsiahle predhradie. Prí-
stup do podhradia zabezpečoval most 
cez priekopu a brána bola chránená 
oválnou delovou baštou. Obranyschop-
nosť hradu zvyšovala obranná pavlač. 
Hrad bol spoľahlivým útočiskom v ča-
soch tureckého nebezpečenstva, no zni-
čil ho požiar v 18.storočí.

Prebieha postupná 
obnova hradu

V roku 1995 sa začalo s čistením hra-
du, neskôr došlo aj k archeologickému 
výskumu, a postupne od začiatku 21.sto-
ročia došlo k zabezpečovaniu statiky a 
spevňovaniu múrov. Obnovil sa pôvod-
ný vstup do hradu po moste, vyčistila sa 
cisterna, dostavala a zrekonštruovala sa 
hospodárska budova, zastrešil sa palác, 
zrekonštruovala sa zrútená klenba v pa-
láci, portál bránovej budovy a prebehlo 
mnoho ďalších opráv. Od r.2015 na hra-
de pôsobí Občianske združenie Hrad 

Uhrovec, ktoré tu výnimočným spôso-
bom a pôvodnými metódami naďalej 
vykonáva rekonštrukčné práce.

Nebojácna hradná pani
Hrady a zámky sú často opradené 

rôznymi povesťami či legendami. Inak 
tomu nie je ani v prípade Uhrovského 
hradu. Jedna z nich hovorí o tom, ako sa 
jedného dňa pod Uhrovcom na brehoch 
potoka zjavili Turci, ktorí chceli zaútočiť 
na hrad. Odvážna hradná pani si však 
vyhliadla z hradieb ich veliteľa kúpajú-

ceho sa v potoku a trafila ho veľmi pres-
ným zásahom. „Číra voda potoka zmút-
nela tureckou krvou. Turci stŕpli nad 
účinkom babskej strely a hneď si pred-
stavili, čo sa asi bude diať, keď po nich 
začnú strieľať muži. Nečakali ani minú-
tu a zutekali tak, že ani na sto koňoch 
by ich nedohonili,“ píše sa v povesti. 
Na mieste, kde turecký veliteľ zahynul, 
sa vraj od tých čias za mesačných nocí 
zjavujú krvavé škvrny.

Zdroj informácií a foto: hrady-zamky.sk
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Objavte zrúcaninu Uhrovského hradu
ZDRAVIEny

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA
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PRÁCAPOVAŽSKO
11

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:

 SKLADNÍK

  - 

základná mzda od 755 € btt PLUS mesačné 
prémie od 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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PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- 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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PONUKA PRÁCE

Práca v dvojzmennej aj trojzmennej prevádzke,
aj na čiastočný úväzok
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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  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091
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»KÚPIM JAWA CZ MANET 
TATRAN STADION BABETU 
A INÉ, DIELY, DOKL ADY. 
0940100473
»Kúpim Simson, Pionier 
20, 21 stellu. Ponúknite. 
0915215410

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0908631127

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 

05 DOMY / predaj   
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0907 673 930
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Lístok 
kúpite na 
bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ 
BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 
kúpite na
bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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