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Týždenne do 26 640 domácností

62-0031

Jawa, ČZ, SIMSON,
z TP aj bez.
Poškodené, nekompletné, aj vraky.

EXEKÚCIE � ZRUŠÍME

87-0008

0907 129 169

FÚKANÁ
IZOLÁCIA
Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

Návratnosť
2-3 roky!!!

za NAJLEPŠIU CENU !!!

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

STUDNE

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

KRT - VRT

Pretláčanie - krtkovanie

62-0007

87-0001

0902 348 974

85-0300

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

NONSTOP

0908 580 291

87-0015

0907 148 965
0905 195 458

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

87-0009

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

Teeraz
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premýšľať
Jozef Hatala

0910 34 44 66

AUTOMOWER

62-0015

Obhliadka
a konzultácia ZDARMA
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Blíži sa zima

Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888 P O N Ú K N I T E

Stalo sa nejakým divným zvykom,
že nežijeme v prítomnosti, ale sme minimálne o pol roka napred. Už od februára nás médiá, ich redaktori a moderátori vyháňajú na letné dovolenky,
najmä do Chorvátska. Hlavná sezóna
sa začína iba v týchto chvíľach, ale
médiá nás už zasypávajú poplašnými
správami o jej konci (fakt ide o skutkovú podstatu trestného činu šírenia
poplašnej správy, ale nikomu to neprekáža), že – citujem - „sa na nás valí
desivá Delta vlna“. Aj keď neviem, kam
sa podela taká Gama, lebo Delta je až
štvrtá v poradí. Žijeme už septembrom,
lebo prítomnosť nás nudí. Teda, hlupákov prítomnosť nudí. Nevedia si ju užiť,
stále nazerajú niekam za roh. Niekomu
do obývačky, do hrnca.
Vieme, čo bude o tri mesiace, o pol
roka, vieme, že 21. júna sa začala blížiť
zima (čo je rýdzo fakticky pravda), ale
nevieme, čo je dnes, nevieme, že sa
začalo leto a nemocnice sa našťastie
vyprázdňujú. Teda, naozaj nateraz a
našťastie. Vieme však, že sa budú plniť.

Vieme, že „desivá Delta sa na nás valí“.
Vieme, že na jeseň padne vláda, že o pol
roka spravíme to a tamto, že zavedieme
taký predpis a zákon. Analyzujeme,
sondujeme, modelujeme, pripravujeme
ale v zásade okrem toho už nerobíme
nič. Iba sa hádame. A to jediné robíme v
prítomnosti a s veľkým nasadením.
Slovensko má nesmierne veľa
múdrych a šikovných ľudí. Len škoda je, že sú v akomsi exile. Múdrych a
šikovných nevidíme ani vo vláde, ani
v parlamente, dokonca už ani v tých
médiách nie. Máme, žiaľ, možno iba na
prvý pohľad, ale fakt ich máme na rozdávanie, iba hlupákov, ktorí vedia, čo
bude o pol roka, o rok. A sú skalopevne
presvedčení, že to tak bude, lebo to hovoria oni.
Ak ste pochopili, milí čitatelia, čo
som chcel naznačiť týmto redakčným
slovom, potom vy medzi
nich nepatríte. Vy žijete,
pracujete, snažíte sa, tešíte sa a vy aj smútite. Tu
a teraz. V reálnom čase a
priestore, v realite života.
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

62-0056

87-0011

Niekde som to čítal v pondelok, v
deň letného slnovratu. Poznajúc autora a jeho myslenie, vzal som to s
nadhľadom.

PLOŠNÁ

62-0034

INZERCIA
................................

KLIMATIZÁCIE
TEPELNÉ ÈERPADLÁ
REKUPERÁCIE

PÔĿIÎKY
od 18 do 80 rokov

 

20 000€

0907 234 408
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INFOLINKA NONSTOP (VYBAVTE SI PÔêI"KU AJ CEZ MOBIL)

R

Nové, lepšie pôǗiĎky

Výročia a udalosti
Podkarpatská Rus bola anektovaná Sovietskym zväzom

29. jún 1945

66-0147

0948 954 369

ahoj

PREPICHY
POD CESTY

záruka 7 rokov
62-0030

sūǄïƎūċūĎŒîȠ

od 300€ do

NA.SK
I
N
S
A
M
I
L
K

Výročia a udalosti
odštartoval prvý ročník cyklistických pretekov Tour de France

1. júla 1903
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62-0001

Drevo dĺžka od 31 do 33cm

87-0039

0908 979 512

hlavu hore / služby
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Dokážeš to!

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159
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» Ján Košturiak
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PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0908 979 512

Výročia a udalosti
Albert Einstein publikoval článok „Zur Elektrodynamik bewegter
Körper“, v ktorom predstavil špeciálnu teóriu relativity

30. júna 1905

87-0017

Výročia a udalosti
Gavrilo Princip spáchal v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, následníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I.

28. jún 1914
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62-0018

On sám toho dokázal veľa. Poznám
podnikateľa, ktorý z nuly a z kravína v Želevčiciach za 30 rokov vybudoval svetovú
firmu. Stretol som ľudí, ktorí padli na dno
a vrátili sa späť, športovcov bez nôh. Spolupracujem s kňazom, ktorý s ľuďmi na
okraji spoločnosti robí veľké dielo. Môj
kamarát sa v škole nevedel sústrediť,
mal problémy s čítaním a zajakával sa od
trémy. Dnes prednáša stovkám ľudí a napísal dve knihy. Poznám chlapca, ktorý
padol na dno a prišiel o obe nohy. Vo väzení stretol Boha, postavil sa na „nohy“
a študuje Tomáša Akvinského. Niekedy
radia deťom učitelia alebo rodičia, že niečo nemajú robiť, lebo na to nemajú alebo
to nemusí dobre dopadnúť. Berú im takto
odvahu na objavovanie svojich talentov
a prekonávanie prekážok.
Poznám veľa ľudí, ktorí mali nejaké
obmedzenia, nevynikali a nakoniec dokázali veľké veci. Motivovali ich prekážky
a túžba niečo dokázať. A poznám aj ľudí
s obrovským talentom, ktorí ho zahrabali.
Podľahli lenivosti, pýche a zľakli sa konfrontácie s prekážkami a problémami.
Priatelia. Naše hlavy a telá majú oveľa

vyššiu výkonnosť, ako si myslíme. Každý
z nás má neuveriteľný potenciál. Objavíme ho, ak nájdeme odvahu – vystúpiť do
nekomfortnej zóny, prekonať pohodlnosť
a bolesť pri tréningu, tvrdo na sebe pracovať.
Učitelia, namiesto hľadania toho, čo
vaši žiaci nevedia, pomáhajte im objavovať ich talenty. Rodičia, posilnite odvahu vašich detí pri hľadaní ich vlastnej
cesty. Neposudzujme ľudí podľa prvých
dojmov a predsudkov, ale povzbudzujme ich v rozvíjaní dobra, ktoré je skryté
v každom človeku. Je užitočné hľadať
chyby a nedostatky na sebe a dobré veci
na druhých. Ak prejavíme ľuďom dôveru
a lásku, rozmnožíme ich. Keď pomôžeme
druhým urobiť dobrú vec, opravíme svet.
Pochvala a povzbudenie sú užitočnejšie
ako kritika. Povedať slabým, že to dokážu, je lepšie, ako ich
presviedčať o opaku.
Sme Božie deti a dokážeme viac, ako
si vieme predstaviť.
Len musíme prekonať
strach a niektoré
zlozvyky.

62-0033

„Či už si myslíš, že to dokážeš – máš
pravdu. Ak si myslíš, že to nedokážeš,
tiež máš pravdu,“ povedal Henry Ford.
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POTULKY SLOVENSKOM

RU BR IK A

Objavte zrúcaninu Uhrovského hradu
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 ocenia skôr druhú, síce o čosi dlhšiu, no zároveň pohodlnejšiu trasu, po ktorej cesta k zrúcanine potrvá približne hodinu.
Odmenou vám bude úžasná atmosféra
Uhrovského hradu, ktorého počiatky
siahajú do druhej polovice 13. storočia. Má zachovanú neskororománsku
kaplnku a veže, rozsiahly renesančný
palác s mnohými architektonickými detailami, 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 prenocovať.

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 neskororománska kaplnka s emporou, ktorá
vďaka úplnej zachovalosti patrí k unikátom 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 rozšíreniu hradu o rozsiahle predhradie. Prístup do podhradia zabezpečoval most
cez priekopu a brána bola chránená
oválnou delovou baštou. Obranyschopnosť hradu zvyšovala obranná pavlač.
Hrad bol spoľahlivým útočiskom v časoch tureckého nebezpečenstva, no zničil ho požiar v 18.storočí.

Prebieha postupná
obnova hradu

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

% 

Uhrovec, ktoré tu výnimočným spôsobom 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-
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ceho sa v potoku a trafila ho veľmi presným zásahom. „Číra voda potoka zmútnela tureckou krvou. Turci stŕpli nad
účinkom babskej strely a hneď si predstavili, čo sa asi bude diať, keď po nich
začnú strieľať muži. Nečakali ani minútu 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
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TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

5
DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
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ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA
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Výročia a udalosti

bol patentovaný bicykel
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www.promontglass.sk

87-0011

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

6
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riadková inzercia / práca
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riadková inzercia / kultúra, práca

Rizikové tábory?

Jednou z možností sú pobytové tábory. Sú dobré aj na to, aby si rodičia
aspoň na krátky čas oddýchli od výchovy detí. Pobytová aktivita je ideálna. A
hlavne, dobre pripravený tábor môže
dať deťom veľmi veľa. Ako to však v
dnešnej dobe býva, každý dobrý zámer
má riziká, ľudia ho dokážu zneužiť a
môžu napáchať trvalé škody.
Verím, že väčšina táborov je kvalitná, profesionálna a drží sa pedagogických zásad. Avšak pravidelne počúvame to, že sa objavujú zneužívania detí,
príp. sú v tábore umožnené prejavy
správania, ktoré sú neprípustné (napr.
pohlavný styk medzi deťmi). Momentálne máme kauzu s ústavným činiteľom. Ale o koľkých priestupkoch voči
detstvu sa mlčí? Nemusí ísť iba o porušovanie sexuálnych tabu. V táboroch
máme aj šikanovanie, násilie, vulgárne správanie, sexizmus, vandalizmus
a pod. Čím slabší program tábora, tým
väčšia šanca, že sa udeje niečo patopsychologické. A pri množstve detí to môže
mať obludné rozmery.
Ak sa v škole deje podobné, sú možnosti, ako to riešiť. A hlavne máme na

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
to odborné spôsobilosti. Ale v táboroch,
ktoré majú na starosti mnoho detí (!)
v rôznom veku nie je podmienka mať
pedagogické alebo náležité vzdelanie,
ktoré by malo byť povinné pri akejkoľvek práci s deťmi. Tábor môže vytvoriť
aj skupina iba so vzdelaním zo základnej školy, teda bez odborného profilu.
To by sa v škole nemohlo stať. Navyše
sa neraz zamestnávajú veľmi mladí
ľudia s malým vekovým odstupom od
táborových detí, čo vnímam tiež ako
riziko, keďže sami sú ešte vo vývine.
Niektoré tábory sa prezentujú tým, že
realizujú pre animátorov školenia, ale
zase je možnosť, že ich školí človek bez
náležitého vzdelania. Vedomie, že odovzdávam dieťa ľuďom bez odborných
kompetencií, mi nedáva príliš veľkú
dôveru. Lebo práve ich absencia môže
spôsobiť to, že sa bude necitlivo či škodlivo pristupovať k deťom. Dieťa zväčša
dieťa nevychová. A absencia odborného vzdelania môže vyvolať rizikové situácie. Nehovoriac o tom, že niektorým
táborom ide o komerčný zisk alebo o
podsúvanie informácií, ktoré si ani školy nedovolia šíriť.
Riešenie situácie je jednoduché: nariadiť povinnosť náležitého vzdelania.
Tábor musí byť bezpečným miestom,
kde nejde iba o bezbrehú zábavu, ale o
profesionálne vedenie detí k zmysluplnému využívaniu voľného času.
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko

Lom Skrabské

Rodičia sa snažia deťom naplniť čas
letných prázdnin zážitkami a zmysluplnými činnosťami, keďže nuda
pri tínedžeroch podnecuje rizikové
správanie. Zároveň však nemajú toľko dovolenky, tak sa musia spoliehať na iných, ktorí sa venujú deťom.
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

8

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

politická inzercia / spomíname, služby
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85_0269

humensko
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relax / práca

humensko
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+ príplatky a 0%ME/Y

79-115

7,recepcia@aii.sk

94-0059

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

t36Ǝ/Å13"$07/¶,o ûIPECSVUUP PTPCOÏ
PIPEOPUFOJFEPWâÝLZ ûIPECSVUUP

Základná zložka mzdy
-FUOáúESžCacJFTUaLPNVOJLÈcJíWBSaUJTlaWF

PRÁCA v ČR

FIRMA LEGATUS EU
PRIJME

PRE KAŽDÉHO

VHODNÉ
PRE MUŽOV, VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
ŽENY aj PÁRY UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:

väčší počet zamestnancov na

PRÁCU
V POTRAVINÁRSKOM
PRIEMYSLE
DO RÔZNYCH POZÍCIÍ.

0915 971 823

PRÁCA v DE

Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk

Zdravotná sestra

Zvárač MAG, zámočník

2/
, Drážďany/ Dortmund
- práca v hale, ubytovanie zabezpečené

85_0464

75-59

1/
s nemeckým uznaním
vzdelania Anerkennung/ Urkunde - ubytovanie, stravovanie, doprava zdarma

Od výroby, balenia až po konečne skladovanie
tovaru. PRÁCA JE V NEMECKU
v okolí mesta Erfurt a je na TPP.
TÁTO PRÁCA JE VHODNÁ AJ PRE ŽENY
AKO AJ PRE MUŽOV A MOMENTÁLNE
VÝHODNÁ PRE ŠTUDENTOV POČAS
PRAZDNINOVÉHO OBDOBIA.
Znalosť NJ je vítaná ako aj chuť pracovať v mladom
kolektíve. Ubytovanie ako aj cesta je plne hradená.
Ďalšie informácie len pri osobnom pohovore.

PLAT OD 1500 EUR NETTO.
V prípade že Vás naša ponuka
zaujala neváhajte nás kontaktovať
na uvedenom tel. čísle:

0907 103 695 -0908 851 494
0944 175 628
alebo m.frantova.lager@gmail. com

TIP na výlet

STARINA

HU21-25 strana-
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85_0467

mailom na : v.balaz.lager@gmail.com,

zdravie / služby

12

Najčítanejšie regionálne noviny

Halama Holding - Píla Senec s.r.o.
KROVY, STRECHY
Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 3392, 0903 476 666
Prijmeme do pracovného
pomeru pracovníkov:

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

KŠX-DELTA, s.r.o. prijme
������������������
�����������

t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Výroba káblov
na autobatérie

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

Návrat k zdraviu
po ľahkej forme COVID-19

Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou
penziou a bohatým programom iba
za 195.- EUR/ 1 osoba a pobyt

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci,
ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

HĽADÁME

SADROKARTONISTOV
- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA
A FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO
NA ŽIVNOSŤ

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

Voľné termíny: 28.6 -3.7., 19.7 – 24.7.,
23.8 – 28.8., 30.8 – 4.9.21 , a neskôr.
Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár,
0918 591 942, 0918 494 494,
recepcia@oravskahoraren.sk

TEL.: +421 950 301 301

87-0012

0908 914 180

85_0196

94-0062

37-0096

Oravský Podzámok č. 396,
www.oravskahoraren.sk

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

85_0444

61_0133 85_0458

Základná mzda:
20.000 - 25.000 �������������
Miesto práce: ������������
Ubytovanie ZDARMA
Kontakt: 0911 478 509
Mail:info.idelta@gmail.com

32-001-4

ubytovanie vieme zabezpečiť
mzda: od 1000 € / netto mes. + prémie

06-0070

 strojníka pásovej píly - mebor
 strojníka rámovej píly - gáter
 pilčík s motorovou pílou
 pomocný robotník
 brigádnik, absolvent
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