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PMMONT s.r.o. 

T O PO Ľ Č I A N K Y
Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

ZAPOŽIČIAVAME: • PERTLOVAČKU NA EUROTIS  •  ZÁVITNICU  •  ZVÁRAČKU NA PPR  • LISOVAČKU NA PLAST,
HLINÍK, UHLÍKOVÚ OCEĽ, LISOVANÚ MEĎ, LISOVANÝ PLYN • TEPLOVZDUŠNÚ PIŠTOĽ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.

037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVAČ
80l - 105,90€80l - 110,90€

skrinka 55
+ umývadlo

rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

cena:

64,90€64,90€

AKCIAAKCIA
na kanalizačný

sortiment

AKCIAAKCIA
na závlahy a

záhradný sortiment
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Janka Kráľa 1,
Zlaté Moravce

• Výkup zlomkového zlata,zubného zlata a striebra.� Výkup zlatých a striebornýchmincí a starožitných hodín

� Výroba a oprava šperkov• Oprava hodín, výmenabatérií s tlakovou skúškou

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

Výkup zlata 

až 40€/g.

V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783

Výkup zlata 

až 40€/g.

8
0
12
10
0
0
3

8
0
12
10
0
2
7

ANTÉNY
SATELITY

OBCHOD
SERVIS

0907 771 104

EXTRA

AUTORIZOVANÝ SERVIS
AUTOSERVIS, KLAMPIAREŇ, LAKOVŇA, PNEUSERVIS

0918 951 688 , servis@autoextra.sk
Továrenská 33, ZLATÉ MORAVCE

3D GEOMETRIA

ROVNACÍ RÁM
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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

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 (18.990 domácností)
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Zemné a výkopové práce

Preprava 

sypkých 

materiálov 

do 16t

 0902 401 685

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
• Bezplatná skartácia archívu • Výkup priamo u Vás
doma od 100kg!!! • Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď • NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA 0944 423 566

BEZPLATNÁ MOBILNÁ 
SKARTÁCIA

0944 423 566
8.00-17.00

PREDAJ A SPÄTNÝ
ZBER AUTOBATÉRIÍPRACUJEME BEZ OBMEDENIA!
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Pondelok - Piatok:
7:00 - 17:00

Sobota:
8:00 - 12:00

OTVÁRACIA DOBA

NEREZOVÉ ZÁBRADLIA

Kombinácia
NEREZ
SKLO

DREVO

PLETIVÁ
STĹPIKY
• pozinkované
• poplastované
• oborové pletivá
• brány 1 a 2 krídlové

• RÚRE, PLECHY, JOKLE
• NOSNÍKY: U, I, H
• TYČE: - ploché - štvorcové - kruhové TOVAR DOVEZIEME

K VÁM DOMOV

• SPOJOVACÍ MATERIÁL

• betónová oceľ a zvarované siete
• kované polotovary na výrobu brán a zábradlí
• elektrické motory na krídlové a posuvné brány
• ťahokovy, dierované plechy, pozinkované rošty
• zámočnícke práce a výroba oceľových konštrukcií

Továrenská 3687/68 B
Zlaté Moravce
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 38€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 6pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

Cena za 10pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

250€

0911 041 654

410€

260€

440€

DREVO
EXPRESS
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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
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PREDAJ DVERÍ
PODLAHY

• Plastové okná • Fólia 
• CPL laminát

• obložky + montáž
(aj do zalievyných zárubní)

• dodanie dverí + obložky do 3 dní
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• 1-14 dňové   Brojlerové kačice
• 1-14 dňové  Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm

Stačí iba trošku láskavej driny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má 
na to dostatok síl. A hlavne – veľa 
času. Staroba je na tom naopak. A 
opustená staroba úplne najhoršie.

Niekedy sa vám tajomstvá života 
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to 
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a 
poznáte záver.  Istý grunt bol roky opus-
tený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si 
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleni-
nu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky. 
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvod-
ných gazdov dali mladí do penziónu. 
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o 
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac 
nevládnych? Už len predať ich grunt a 
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom 
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia 
pod schodami na povalu miešali sliv-
kový lekvár, dvor, na ktorom po robote 
stával koník a chvostom zo seba odhá-
ňal muchy. A záhrada za stodolou, kde 
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.

Domu vpredu pukla stena, až to 
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore 
sa dávno prestala ťahať voda na zalie-
vanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová 
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo 
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.

Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasia-
la mladá žienka pás kvetín. Jej manžel 
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vy-
viezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia 
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a 
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa 
im obom darí!

No a sme v téme. Stačí iba kus lás-
kavej driny. Keď vaši rodičia zostar-
nú a nebudú vládať, neodložte ich a 
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni 
celý život starali a zveľaďovali ho. Žia-
den peniaz vám za to nemôže stáť. Ak 
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im 
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že 
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa 
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich die-
lo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo 
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buď-
te ako oni. A ak túžite po majetkoch, pe-
niazoch, tak si na ne zarobte vlastnou 
drinou. Vaši starkí to nemali 
o nič ľahšie ako vy.

Nesmierne držím 
palce tým mladým.. Vy-
dali sa inou cestou, ako je 
obvyklé. Začali budovať 
život. Nie ho míňať.

Pekný týždeň
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti

8
0
12
10
0
12

8
0
12
10
0
8
9

POTREBUJETE DREVO 
  NA KÚRENIE? 
Ponúkame na predaj
voľne ložené tvrdé
palivové drevo, krátené
podľa požiadaviek klienta.

0918 938 519
martinka1307@centrum.sk

42,-€
(voľne ložený)

Doprava sa účtuje zvlášť

Garancia dodania dreva do týždňa po objednaní 8
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VÝPREDAJ

AKCIA 
  MULTIFOKÁLNE

sklá

Očná Optika Mlyneková
V R Á B L E

0919 465 375
Hlavná ul.14
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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Ďalšie služby:
• 3D GEOMETRIA
• PNEUSERVIS
   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje

• ŤAŽNÉ ZARIADENIE
• RENOVÁCIA SVETIEL
• OLEJ SERVIS
• PODVOZKOVÉ
   CENTRUM ( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:30
Sobota  8:00 - 11:45

v sezóne

NOSIČE BICYKLOVSTREŠNÉ BOXY

PREDAJ - PORADENSTVO • IHNEĎ K ODBERU

Továrenská 1264, Zlaté Moravce
      0915 207 784 • 0905 186 682
      www.swingpneu.sk      
      Autocentrum SWING
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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auto-moto/predaj 1
» Predám osobné auto Škoda 110 L v 
zachovalom stave - veterán, rok 1970. 
0904 533 913

auto-moto/iné 2
» Kúpim Malotraktor Agzat aj nepo-
jazdný Ponúknite. 0915 215 410
» Odkúpim továrenský traktor alebo 
malotraktor, aj v zlom stave alebo ne-
pojazdný. 0949 350 195
» Kúpim motocykle Jawa/ CZ/ Babetta/ 
Stadion/ Simson aj iné 0949 371 361
» Kúpim starý Traktor Zetor 15, 25, 2023, 
Super 50 , 3011, Skoda 30, Slavia, Svobo-
da, staré auto, Jawa - Pionier - Babeta 
- Bolgar, OSTROWEK, Bielorus, náhradné 
diely. 0908 146 946
» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION 
JAWA 90 SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915 215 406

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7 
» Kúpim RD v okolí Nitry 0905 283 550
» Kúpim RD v okolí Nitry, Vráblov, Zl Mo-
raviec, 0907 147 430

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOS-
TI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám elektrický sporák, automa-
tickú práčku, mlynček na hrozno, de-
mižóny, káru, škridľu a tehlu, bicykel 
trojkolku pre dospelého. 0904 533 913

rôzne/iné 14
» Predám málo používanú zváračku 
220-380V ZA VÝHODNÚ CENU! 0910 
481 777
» Predám kladivkový šrotovník, 400l 
kadu, mlynček na hrozno, pres, 25l de-
mižóny 0915 696 663
» Kúpim haki lešenie, 0908 532 682
» Kúpim staré, mechanické hodinky a 
bankovky. Tel. 0905 767 777

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Hľadám diskr. Ženu 0911 348 694
» 65/179/85 sa rád zoznámi s vdovou, 
alebo rozvedenou ženou primeraného 
veku. 0915 427 955
» Hľadám aktívneho muža okolo 50tky. 
0949 285 576
» 50 ATRAKT. MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 60r. 
ZM A OKOLIE 0907119860 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane     .

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / iné    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

02 AUTO-MOTO / iné          
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Národná banka Slovenska (NBS) a 
jej Príbehy z Kremnice. Pripravte 
sa na dobrodružnú cestu za pozna-
ním s permoníkmi, Barborkou a 
Klimkom, pre malých aj veľkých. 
NBS v rámci projektu finančnej 
gramotnosti 5peňazí v spolupráci s 
Múzeom mincí a medailí v Kremni-
ci prináša zábavné finančné vzde-
lávanie pre rodiny s deťmi. Zažite 
dobrodružstvá so zvedavými per-
moníkmi u vás doma, aj v prírode, 
a rozprávajte sa spolu o peniazoch.

Počas nasledujúcich  mesiacov 
pribudne na stránke 5penazi.sk/pribe-
hyzkremnice vždy v 1. deň v mesiaci 
nový príbeh o permoníkoch, Klimko-
vi a Barborke z Kremnice. Rozprávky 
vznikajú v spolupráci so skúsenými 
lektorkami 5peňazí a obsahujú viaceré 
finančné témy, ktoré sme spracovali 
na úrovni vzdelávania detí z 1. stupňa 
základných škôl. Okrem samotného 
napínavého príbehu si tak deti precvi-
čia čítanie s porozumením, môžu si 
osvojiť základné finančné zručnosti, 
ako aj spoznávať hodnotu peňazí a svet 
svojich rodičov. Ku každému príbehu 
nájdete aj samostatne spracovaný ma-
teriál pre celú rodinu, ktorý obsahuje 
niekoľko otázok pre deti a tematických 
okruhy pre rodičov, ako viesť s deťmi 

rozhovor o peniazoch. V materiáli sa 
tiež nachádzajú zaujímavosti zo sveta 
peňazí pre dospelých a tipy na 3 aktivi-
ty, ktoré môže rodina spolu podniknúť.

Spomínané aktivity budú každý 
mesiac spojené aj s výzvami na soci-
álnych sieťach, v rámci ktorých môžu 
rodiny vyhrať zaujímavé ceny.

V príbehoch z Kremnice sa spo-
ločne s permoníkmi dozviete, ako pe-
niaze zarobiť, ako s nimi hospodáriť a 
ochrániť ich pred sebou i nástrahami 
moderného sveta. Zároveň získajú deti 
motiváciu ísť von, „na vzduch“ a obja-
vovať svoje okolie vďaka zaujímavým 
aktivitám a dobrodružstvám.

Podľa jednej z mnohých kremnic-
kých legiend o objavení zlata v Krem-
nických vrchoch, sa jedného dňa zja-
vil istému poddanému, ryžujúcemu v 
potoku pri Starej Kremničke zlato pre 
pána hradu Šášov, bradatý človiečik, 
ktorý ho zaviedol k prameňu potoka 
vyvierajúcemu spod skaly z čistého zla-
ta. Potom ako poddaný trikrát mocne 
udrel do skaly, povyskakovali z vody 
malí človiečikovia a stiahli ho do nej 
za jeho chamtivosť. Údery však začuli 
poddaní kráľa, ktorý na tieto miesta 
povolal baníkov a práve na tom mieste 
sa v Kremnici začalo ťažiť zlato.

Navštívte stránku 5penazi.sk/pri-
behyzkremnice.

Poučné leto plné zábavy, 
príbehov ale aj súťaží

» Zdroj: Národná banka Slovenska
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Papaláši zneužívajú svoje postavenie, 
aby získali nejakú výhodu. Väčšinou 
sa za papalášov považujú vyššie po-
stavení verejní činitelia. 

Takmer každý Slovák má však v sebe 
papalášske sklony - vyhľadávať známos-
ti, vybavovať pre seba výhody a výnimky, 
privlastňovať si, čo nám nepatrí, pred-
biehať sa a porušovať predpisy. Každý 
deň vidím takýchto ľudí - niektorí si nad 
Varínom načierno stavajú namiesto zá-
hradných chatiek veľké domy, ďalší sa 
preháňajú na terénnych autách po lesoch 
a lúkach v Malej Fatre a okolo Vodného 
diela Žilina. Nelegálne rúbu drevo a strie-
ľajú zvieratá v národných parkoch. Ká-
moši ministrov, tenistka a iné „celebrity“ 
predbiehali ľudí pri očkovaní a ministri 
s majákmi vodičov na cestách. Pre oby-
čajných ľudí platia predpisy a vyhlášky, 
papaláši si u hygienika povybavujú vý-
nimky. Papaláš s anténou na hlave si 
počas mimoriadnych opatrení vodil do 
nemocnice svoj hárem. Pre ambicióznych 
papalášov vznikajú aj nové ministerstvá, 
úrady a funkcie. Papaláši v samosprá-
vach si kupujú strategické pozemky a roz-
deľujú provízie.

Keď papaláša prichytia, že odpísal 
diplomovku, alebo si privlastnil niečo, čo 

mu nepatrí, tvári sa, že sa nič nestalo. A 
ľudia si povedia, že takto to u nás od ne-
pamäti chodí. V krajine papalášov, kde 
nikdy neplatil rovnaký meter pre všet-
kých.

Bol by som rád, keby sme raz žili v kra-
jine, kde majú všetci ľudia rovnaké práva 
a možnosti. Tí hore aj tí dole, vzdelaní aj 
menej vzdelaní, starí aj mladí, bohatí aj 
chudobní, zdraví aj nemocní. Potrebuje-
me na to tri veci:
1. Osobnú odvahu a statočnosť, neustu-
povať papalášom a postaviť sa proti nim.
2. Transparentný systém a jasné pravidlá 
pre všetkých. 
3. Kontrolu dodržiavania pravidiel a ne-
kompromisnú represiu pri ich porušovaní.

Robíme si žarty z Američanov, ale 
ľudia tam rešpektujú zákon a policajtov. 
Moja dcéra žije v Šanghaji. Vírus tam eli-
minovali disciplínou 
a dodržiavaním pra-
vidiel. Všetci a bez 
rozdielu. V krajine 
papalášov si mnohí 
robia, čo chcú. A tak 
aj táto krajina vy-
zerá - chaos, 
klamstvo a 
podvody. 

Krajina papalášov

» Ján Košturiak



ZM21-23 strana- 6

ZAMESTNANIE, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

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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Príjmeme pracovníkov SBS 
na obchodné prevádzky v Nitre.

        

   
Mzda od: 4,30€/hod. brutto
Nástup ihneď.

0903 221 681    corado@corado.sk

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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Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NR medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, NR zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Najčítanejši
e

regionálne

noviny

12. júna 1987  
americký prezident Ronald Reagan oficiálne vyzval vodcu Soviet-
skeho zväzu Michaila Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru

Výročia a udalosti 17. jún 2006  
konali sa predčasné parlamentné voľby; víťazom sa stala strana 
SMER – sociálna demokracia

Výročia a udalosti

Keď počujem od politikov frázu, že 
„nalejú“ do školstva peniaze, vní-
mam to ako tradičnú populistickú 
jazdu. Jednak škola nie je len o na-
lievaní peňazí, jednak také reči po-
čúvame roky. 

Isto, verím, že sa do školstva bude 
perspektívne investovať, lebo môže to-
tálne skolabovať. Kedy sa však investí-
cie naplnia, to nedokážem odhadnúť, 
hoci sa školstvom zaoberám. Určite 
však viem, že modelové školy, rozšíre-
nie zamestnancov o zdravotné sestry 
či investícia do digitalizácie nie sú rie-
šenia, ktoré by riešili vážne problémy.  
Takéto nápady sú iba modelové prí-
klady na budovanie imidžu politikov. 
Najhoršie je, že stav školstva sa dotýka 
bežných občanov.

Predchádzajúca vláda uzákoni-
la povinnosť, aby žiaci rok pred ná-
stupom na základnú školu povinne 
navštevovali materskú školu (MŠ). Z 
hľadiska pedagogického tomu nemám 
čo vyčítať, pomôže to najmä deťom zo 
sociálne slabšieho prostredia. Politici 
si začiarkli aktivitu a dodnes sú takí, 
čo sa tým chvália. Ale aká je realita? 
Taká, že v niektorých regiónoch je ne-
dostatok MŠ a pokojne sa môže stať, že 
mladšie deti nebudú môcť byť prijaté 
z kapacitných dôvodov. Dali vtedy zá-
konu dvojročný odklad, no to je málo. 
Postaviť MŠ  netrvá ani tak dlho ako 
vybaviť všetky potrebné papiere. Je 

dobré, že sa uvoľňujú prostriedky na 
budovanie MŠ, no vyššie popísaný stav 
sa začína už od tohto septembra! Opäť 
to schytajú rodičia mladších detí, ktorí 
nedokážu umiestniť dieťa v štátnej MŠ 
alebo budú musieť platiť za súkromnú 
MŠ. Dostanú sa tak do zložitej finanč-
nej situácie. A to po likvidačných epi-
demických opatreniach. 

A takto to je. Politici si presadia ná-
pady, hoci aj rozumné. No bez kontaktu 
s realitou. My schválime, vy zrealizujte! 
A najlepšie bez nárokov na štát. My sa 
pochválime. Samospráva, rodič, škola, 
poraďte si, ako viete. Je hrozné, že nie-
ktoré obce otvárajú MŠ v kadejakých 
voľných priestoroch. 

Riešenie sa núka samo. Prečo ten-
to zákon ešte na dva roky neodložiť? 
Keď si politici potrebujú riešiť záujmy, 
krivia legislatívu tak, ako im vyhovuje. 
No logický posun platnosti zákona by 
mnohých z nás uchránil od stresu, od 
nadľudskej námahy, od hľadania rieše-
ní ťažko riešiteľného - niet budov, niet 
škôlok. V neposlednom rade by mali 
politici, čo nám kladú prekážky pod 
nohy, myslieť na to, že aj takéto veci 
ich pripravujú o popularitu. A potom 
sa niet čudovať, že Slovač iba brble, 
nadáva či kritizuje. Ale politik si chce 
začiarknuť aktivitu... 

Povinná materská škola  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

Oberačky hrozna sú síce ešte  skoro 
v nedohľadne, ale neviem, čo bude 
a ako bude, a tak ma napadlo, že by 
som vás poprosil, či by ste nemohli 
spestriť ten čas   predoberačkový  vo 
vašom periodiku takými insítnymi 
veršíkmi zo Štefanova.

Napísal do redakcie pán Peter Kozol-
ka. Nuž, mohli by sme a ďakujeme aj za 
čitateľov.

Aj naši starkí v Štefanove
neboli mechom udretí,
keď neboli tu ešte družstvá
eseročky a Kodrety.

Nuž vzali ryľe, ťažké pluhy
- zem na nich s túžbou čakala -
vidina súdkov plných vína
pri ťažkej drine lákala.

Sadili prvé „korenáky“
okopávali, viazali,
až prišla chvíľa vytúžená,
keď prvé putne obrali.

Veselšie bolo potom  v dome,
na ulici i v chotári,
keď vínečko sa trblietalo
v koštéri, džbáne,pohári.

Dnes sme už múdri. Náhle, razom -
nevonia nám tá robota.
Smutnejší síce, obéznejší
poberáme sa do sveta.

Kto by tu ešte hrozno zberal!
Nech si len kľudne pohnije.
Privezieme ho „ošetrené“
od Európskej únie.

Zamyslenie od vás...

» red

Ceny sú uvedené bez DPH.E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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Lístok 

kúpite na 

bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA - NITRA - BANSKÁ 

BYSTRICA - POPRAD - PREŠOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 

kúpite na

bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už1,- €
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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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 BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091


