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ODŤAHOVK A 
NONSTOP SNV

ODŤAHOVKA SNV  MKAUTO.SK

AJ DOVOZ ÁUT ZO ZAHRANIČIA
NÁHRADNÉ VOZIDLO ZDARMA
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DOPRAVA ZDARMADOPRAVA ZDARMA

PALEŠOVO NÁMIESTIE 34
053 04 SPIŠSKÉ PODHRADIE
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hobbykrmiva@gmail.com
@HobbyKrmiva

www.hobby-krmiva.sk
+421 917 182 362
+421 905 650 838

Darček nad 
20€

STAŇ SA NAŠIM KOLEGOM, navyšujeme objem 
výroby, ponúkame stabilnú prácu v POPRADE

V PRÍPADE ZÁUJMU 
KONTAKTUJTE:

Mobil: 0918735710, 0918735724 
Pevná linka: 

052/711 2455, 052/711 2128

resp. e-mailom: personal@tatravagonka.sk

Inšpektor kvality – možná priemerná mesačná mzda 1200,- € 
(pri základe 805,- €)

Náplňou práce je kontrola celého procesu výroby. Máte v malíčku normy, odchýlky 
a presné hodnoty? Viete čítať výkresy a zvary Vám nerobia problém? 
Pošlite CV a staňte sa súčasťou tímu inšpektorov kvality.

Zvárač – mzda v HPP od 5,61€/Nhod., SZČO od 7,80€/Nhod. 
+ motivačná zložka do 2,30€/Nhod., bonus za nadčasy 100€

Náplňou práce na tejto pozícií je zváranie kovov v súlade s technickou dokumen-
táciou za predpokladu dodržiavania technických postupov a programov zvárania, 
používanie zváracích nástrojov a prístrojov prednastavených technológiou. 

Ponúkame:

  Príležitosť pracovať v spoločnosti, ktorá je v súčasnosti jedným 
 z rozhodujúcich lídrov na európskom trhu v oblasti strojárskej výroby.
  Stabilný príjem, zaujímavé finančné ohodnotenie, bonus za dochádzku 
 až do 100€, prémie do 20%, 
  Odmeny pri výročiach, dovolenková a vianočná odmena, príspevok 
 na stravu, detskú rekreáciu. 
  Bezplatnú lekársku starostlivosť, rekondičné pobyty.
  Bezplatné pracovné odevy a ich čistenie a opravu.
  Vstup do fitka GOLEM len za 2 €/mesačne, poukážky na regeneráciu 
 dvakrát ročne. 
  Firemné akcie a nákupné zľavy v regióne.
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LETANOVCE  

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj denne od 8.00-16.00 h.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Tel: 0905 231 034, 0905 429 495
pdhorka@nextra.sk
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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»KÚPIM Starú Motorku 
aj nekompletnú aj diely. 
0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682W

»Kúpim jelenie paro-
žie za najvyššiu cenu! 
0944132200

»El.navijak/varhany 0950 
620 352
»Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, šatky, 
sukne, starožitnosti ako 
obrazy, maľované truhlice, 
hodiny 0909117320

»Nájde sa žienka do 38r 
na lásku, vzťah, detičky? 
0911562156

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si
ripodať riadkový
inzerát?

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

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

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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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama
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Autoklíma
Karoséria
Brzdy Nastavenie svetiel

Diagnostika

Geometria
Elektro

Ťažné zariadenia
Rovnanie diskov 
Lakovanie diskovPodvozky

Výfuky-FAP-DPF

Motory
Pneuservis

Spojky-Prevodovky
STK+EK

Maxima Gorkého 17 , 052 01 SNV 0915 377 999

Kompletné služby pre vaše auto

Jarná kontrola len 

9,90 €

mobil: 

0940 973 777
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0904 121 559 | www.tulis.sk

KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.
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Niekto spomína na minulosť alebo sní-
va o budúcnosti. Iní sa trápia minulos-
ťou a boja budúcnosti. Žijeme však te-
raz, v prítomnom okamihu. 

Lenže aj v  prítomnosti nami často 
lomcuje agresivita alebo hnev, lebo veci 
neprebiehajú tak, ako by sme chceli. Keď 
sa odpútame od našich myšlienok, plánov, 
posudzovania a hodnotenia druhých, náj-
deme vnútorný pokoj. Epiktétos hovorí, 
že nás nevyrušujú veci, ale obraz, ktorý 
si o  nich vytvárame. Niekedy nechceme 
odpustiť druhému človeku v predstave, že 
si to nezaslúži. Lenže odpustením pomá-
hame sebe.

Žijeme vo svete plánovania, súťaženia 
a dosahovania cieľov. Na nájdenie pokoja 
však nemusíme dosiahnuť nič. Stačí nám 
iba prestať chcieť zmeniť veci, prestať sa 
rozčuľovať a  robiť si starosti. Čím viac sa 
oslobodíme od nášho posudzovania sveta, 
tým väčší pokoj nájdeme.

Nemám na mysli pasivitu a nevšíma-
vosť. Pomáhajme, buďme proaktívni, opra-
vujme svet. Len sa nesnažme páchať dobro 
tým, že budeme meniť druhých na svoj ob-
raz. Nepodmieňujme našu lásku k druhým 
podľa toho, kto to je, ako vyzerá a ako sa 
správa. Boh nás vyzýva k nepodmienečnej 
láske. Takej, akú nám dáva On. Tento druh 

lásky nám prinesie vnútorný pokoj.
Prišiel som kedysi do komunity Dobrý 

Pastier v Kláštore pod Znievom. Zo sveta, 
kde sa ľudia a firmy porovnávajú s najlep-
šími. Manažéri tam plánujú a riadia zmeny 
a každý chce byť prvý. Stretol som kňaza 
s ľuďmi odsunutými na okraj spoločnosti. 
Keď prichádzajú z  ulice, vyzerajú čudne 
a majú aj svoje zlozvyky. Ale majú v sebe 
aj talenty a  dobré vlastnosti. A  pán farár 
Maslák ich trpezlivo objavuje. On nechce 
zmeniť svet, ani týchto zanedbaných ľudí. 
Iba ich s láskou prijíma. 

Neposudzuje ich minulosť. Podobne, 
ako Ježiš, hovorí „Poď a už nehreš.“ A po-
tom pokojne a trpezlivo čaká. A odpúšťa. 
Jedenkrát, dvakrát aj  sedemdesiatsedem-
krát. Svojim strateným synom a  dcéram. 
A  potom sa dejú zázraky. Aj mňa tento 
kňaz mení. Učí ma, že prijímať problémy 
tak ako prichádzajú 
a  riešiť ich s  pokojom 
a  láskou je viac, ako 
všetky reči o  tom, 
čo bolo a  mohlo byť 
a plány o tom, čo bude. 
Teraz je ten správny 
okamih zme-
niť seba – 
a svet. 

Teraz

» Ján Košturiak

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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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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(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

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

Metis (Slovensko) spol. s r.o.

Duklianska 36, 052 01  Spišská Nová Ves 
Tel.: +421 918 424 390  
www.metis-sk.sk

Kia Sorento ponúka priestor v harmónii s výkonom, až 7 miest pre pasažierov
a až 910 litrov pre uloženie batožiny. S týmto autom sa dostaneš kam chceš, 
kedy chceš a s kým chceš. S Kia Sorento zvládneš čokoľvek.

Kia Sales Slovakia s. r. o.: Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia.
Kombinovaná spotreba paliva 6,5-7,5 l/100 km, emisie CO2: 155-179 g/km / WLTP. *Záruka 7 rokov/150 000 km. 
Obrázok je ilustračný.

Priestor v harmónii s tebou.
 Tvoja Kia Sorento. 
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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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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

5
2
-0
0
9
3



SN21-22 strana- 9

PolitiCkÁ inZerCiasPišsko
9

3
3
-0
0
4
0



SN21-22 strana- 10

služby, Zamestnanie Najčítanejšie regionálne noviny
10

1

64

8

3

8

6

9

3

591

326

1

3952

54

S

U

D

O

K

U

7

9

8

3

6

14

6

9

68

19

9

4

5

75

6

4

85

1
S

U

D

O

K

U

87

5

4

9

68

63

9

7

98

6

29

5

7

6

27

4

73

8
S

U

D

O

K

U

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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Reálna  záruka

12 rokov

JARNÁ AKCIA

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

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

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

JARNÁ AKCIA
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11. jún 1881  
bolo otvorené Národní divadlo v Prahe premiérou Libuše od Bedři-
cha Smetanu

Výročia a udalosti

 

Turnusová 

0903 717 998
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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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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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 139
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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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