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RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad
99-0023-1

 ĚƀĐŚŽĚŬŽǀĠƉŽŝƐƚĞŶŝĞ

›ǀŝĂŶŽēŶĄĂĚŽǀŽůĞŶŬŽǀĄŽĚŵĞŶĂ
›ǌǀǉŚŽĚŶĞŶǉƉƌĞĚĂũĮƌĞŵŶǉĐŚǀǉƌŽďŬŽǀ
›ĮƌĞŵŶĠƐƉŽůŽēĞŶƐŬĠƉŽƐĞĚĞŶŝĂ

ŠUMNÁ
STRECHA

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

MICHAL

0908 337 893
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Tri tipy, ako zmysluplnejšie tráviť
prázdninové dni
Či už sa v tomto roku chystáte stráviť
dovolenku v zahraničí alebo zostať
na Slovensku a objavovať jeho krásy,
v každom prípade máte zrejme naplánované dni, kedy chcete jednoducho
„vypnúť,“ zmeniť prostredie a oddýchnuť si od bežného zhonu a každodenných povinností.

rá vám po výstupe umožní pozrieť sa
na bežné veci s odstupom, z nadhľadu,
a nanovo v nich nájsť zabudnutý zmysel
a krásu. Venujte sa preto počas svojej dovolenky činnostiam, ktoré máte naozaj
radi a ktoré umožnia vašej duši uvoľniť
sa, a nanovo a zhlboka sa nadýchnuť.
Neberte si voľno od konania dobra.
Dovolenka nie je výhovorkou pre naše
Máme pre vás 3 tipy, ako môžete vy- neresti ani pre zbytočnú sústredenosť
užiť tieto dni naozaj naplno a odniesť si na samých seba. Nehodnoťte kvalitu
z nich to najlepšie.
svojich prázdninových zážitkov výškou
Dovoľte samým sebe oddychovať. utratenej sumy, množstvom zakúpených
Chce to od nás aj samotný Boh.
darčekov, alebo vydarenosťou fotiek.
Nemali by sme zabúdať, že prvým Ak chcete byť v závere dovolenky naodňom, ktorý dal podľa príbehu Stvore- zaj spokojní, aktívne venujte svoj čas aj
nia Boh človeku zažiť, bola práve nedeľa. druhým – a možno práve tým, ktorí sú
Aj preto je v niektorých kalendároch až na tom horšie ako vy. Napríklad niekam
doposiaľ práve ona prvým dňom v týžd- pozvite osamelého priateľa či známeni. Nemusíte sa teda cítiť previnilo, keď ho. Prekvapte seniora vo svojom okolí
oddychujete. Ani sa zamestnávať zbytoč- pohľadnicou. Alebo sa zrieknite jednej
nými starosťami. Namiesto toho sa rad- zmrzliny či suveníru, a urobte radosť niešej úplne vedome ponorte do oddychu, s komu, kto potrebuje pomoc.
vďačnosťou spočiňte v Božej prítomnosti www.acnslovensko.sk.
a vychutnávajte si dobrá a krásy, ktoré
pre vás Boh stvoril ako dar.
Venujte sa činnostiam, ktoré občerstvujú a oživujú vašu dušu.
Dovolenka či prázdniny nemajú byť
o prázdnote, ani nemajú byť „zátkou,“
ktorá len na krátky čas zadrží všetky
vaše povinnosti a po návrate ich na vás
opäť všetky vypustí. Práve naopak, voľ» Zdroj: ACN
no má byť niečím ako napr. hora – kto-
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Západné Slovensko

Výživová poradňa

Stredné Slovensko
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

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
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

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
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15 €

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392
79-096

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

8

 funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
 povahu a príčinu Vášho ochorenia
bolestí, alergií, skrytých chorôb
 prítomnosť cudzorodých organizmov
 okamžite rieši zdravotné problémy,
 bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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
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ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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BIO meranie celého tela

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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Čínska medicína MING

99-0003

SPIŠSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

redakčné slovo, hlavu hore / služby

sPIšsko

Nádej

Diktát zloby

Už dlhšie podliehame na Slovensku
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj
nechám politikov s ich politikami, často
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení.
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.
Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto
diktátorom. Nemám chuť argumentovať
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumenty na nich neplatia a hádkami si akurát
človek robí zo života každodenný hnus.
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie –
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiadna diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to
viac, o čo menej je druhými akceptované.
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravidiel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako
obmedzení. Dokonale obmedzení.
Nerád komunikujem s obmedzenými, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne,
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát.
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja
mu proste hovorím. Tak isto mu nič nezakazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od
niečoho odhovoriť treba.
Prestali sme sa rozprávať, mať radi,
pekné chvíle spomedzi nás vytratila nenávisť iba pre to, že neprijímame diktát.
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto,
lebo JA!
Nechali sme si zničiť medziľudské
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo
my máme svoje JA a nič iné na svete neexistuje. Páchame zločin na ľudskosti a
ešte sme na to hrdí.
Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z našich životov, nech si diktujú sami sebe
čo len chcú. Život v nenávisti
sa často končí nenávisťou
voči sebe samému. A to je
začiatok umierania. Cintorín človečenstva.
Nech sa vám darí
uhýbať z tejto cesty
pútnikov – diktátorov!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

deji. Sú to tri sestry a piliere nášho života.
„Pane, urob ma nástrojom tvojho
pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech
prinášam lásku; tam, kde je urážka,
nech prinášam odpustenie; tam, kde je
Má nás inšpirovať a ochraňovať od pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo,
opustenosti, a malomyseľnosti. Niekto nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde
hovorí, že nádej je darom pre optimistov. je smútok, radosť. Takto sa modlieval sv.
Myslím si, že nádej môže byť aj prejavom František z Assisi. Takto by sme sa dnes
viery. Ak verím iba sebe tak dávam náde- mali modliť na Slovensku a premieňať
ji svoje vlastné limity. Nádej však nemá slová modlitby na skutky. Šíriť pokoj,
prejavovať si lásku, odpúšťať, posilňovať
hranice, ak sa otvoríme Bohu.
Stretol som nedávno muža. Vyža- vieru a prinášať nádej.
roval pokoj a nádej. Rozprával, že chodí
Ten Dávid, o ktorom hovorím sa v skupo krajine, stretáva sa s ľuďmi a pokúša točnosti volá Edo. Má v sebe vieru, lásku
sa v nich zapaľovať nádej. Nehrá sa na aj nádej. A bude silnejší, ak mu pomôžemesiáša, zatiaľ je skôr v pozícii Dávida. me aj my. Našou modlitbou a prácou. Aj
Má proti sebe Goliáša zla, pochybností, on mohol sedieť doma so svojou manžellží, intríg, pretvárok, zlodejstva, pasivity kou a deťmi. Obetuje seba a svoj čas a poa hlúposti. On sa nevzdáva. Verí v zmenu kúša sa zmeniť veci k lepšiemu. Nadávak lepšiemu a každý deň sa učí. Poznáva jú mu a hovoria, že to
problémy obyčajných ľudí a snaží sa ich nedokáže. Dajme mu
premeniť na príležitosti. Vie, že je to zme- šancu a pomôžme
na obrovského a zotrvačného kolosu. mu s krížom, ktorý si
Buď trpezlivý, povedal mi. Dal mi nádej zobral na seba. Naša
a uveril som mu. Niekedy sa mi zdá, že krajina potrebuje viežijeme vo svete, kde nikto neverí nikomu ru, lásku a nádej
a ničomu. Hovoríme, že čas sú peniaze viac ako rast
a naháňame sa za nimi. Namiesto toho, HDP.
aby sme náš vymedzený čas premenili na
lásku. Viera a láska nás privádzajú k ná» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
skončila sa prvá Tour de France, víťazom
sa stal Maurice Garin

19. júla 1903

ČISTENIE HROBOV
Cena
ĀLVWHQLD]DKōłD
DMSUHEU~VHQLH
KUREX

99-0147

0904 121 559 | www.tulis.sk

KL P

s.r.o.

Výročia a udalosti

20. júla 2007

KLAMPIARS T VO

DOPRAVA A IMPREGNÁCIA ZDARMA

v Hurbanove padol absolútny teplotný
rekord na Slovensku +40,3°C (14:58); v Dudinciach namerali +40°C (14:13), a tak pôvodný rekord z 18. júla 2007 nevydržal ani
2 dni

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71
9 139

spissko.sk
79-122

0910 281 674

Keď ľudia dúfajú v lepšiu budúcnosť
hovoríme o nádeji. Veriaci definujú
nádej ako túžbu po šťastí, ktorú nám
Boh vložil do srdca.

66-0018

Diktát, okrem toho, ktorý si pamätáme zo školy, je predriekanie tvrdení,
ktoré má niekto prijať za svoje myslenie, vnútenie niečoho niekomu.

JEDNOHROB 65 €
DVOJHROB 100 €
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Lekárnička na voľný čas a turistiku

Deti do 12 rokov sa do webovej apli- cíny, hľadí sa na ne ako na zaočkovakácie eHranica registrovať nemu- né osoby a po príchode na Slovensko
sia. Pripomína to Úrad verejného nemusia ísť do karantény,“ podotýka
zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Račková.
Ak osoby od 12 do 18 rokov nie
Platí to aj v prípade detí v sprievode sú zaočkované a prechádzajú hranipendlerov či zahraničných Slovákov ce s členmi spoločnej domácnosti, z
do 100 km, pričom v takomto prípade ktorých jeden je zaočkovaný a druhý
nemusia mať ani negatívny test. Osoby nezaočkovaný, osoby zostávajú v kaod 12 do 18 rokov sa registrovať musia. ranténe s nezaočkovanými osobami.
Stačí tak však spraviť jedenkrát, regis- Ak prechádzajú cez hranice deti do 18
trácia im platí do 9. augusta. Negatív- rokov bez sprievodu členov spoločnej
ny výsledok PCR testu nie je potrebný. domácnosti (napríklad rodičov), nie je
TASR o tom informovala hovorkyňa pre ne povinná domáca karanténa. KaÚVZ Daša Račková.
ranténa nie je povinná ani pre členov
Ak osoby do 18 rokov prechádzajú spoločnej domácnosti.
cez hranice výlučne so zaočkovanými
Ak deti do 12 rokov prichádzajú na
členmi spoločnej domácnosti (alebo územie SR letecky z krajín, ktoré nie
členmi spoločnej domácnosti na kto- sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od
rých sa vzťahuje iná výnimka z karan- starších spolucestujúcich sa nemusia
tény), povinnosť karantény sa na ne preukazovať negatívnym výsledkom
nevzťahuje.
PCR testu.
Ak deti do 12 rokov prechádzajú
hranice s nezaočkovanými členmi
spoločnej domácnosti, nemusia sa dať
po príchode na územie SR testovať na
ochorenie COVID-19. Karanténa im
skončí vtedy, keď ostatným členom
spoločnej domácnosti. V prípade, ak
deti do 12 rokov prechádzajú hranice
s členmi spoločnej domácnosti, z ktorých jeden je napríklad zaočkovaný a
ďalší nezaočkovaný, deti zostávajú v
karanténe s nezaočkovanými osobami.
„Ak sú osoby od 12 do 18 rokov
zaočkované aspoň prvou dávkou vak» red

Poznáte základné vybavenie lekár- prenosnými chorobami.
Trojcípa šatka. Slúži na fixáciu poničky pre poskytnutie prvej pomoci
ranenej ruky.
v prírode aždo príchodu lekára?
Resuscitačné rúško. Odporúča sa
Takáto lekárnička by mala obsa- ho použíť pri umelom dýchaní, zvlášť
hovať obväzový materiál, kompresy pri poskytovaní pomoci cudzím osoz gázy, cievkové náplaste, náplasť s bám.
vankúšikom, ovínadlo, obväzy, mastSpínací špendlík. Slúži na rôzne
ný tyl, trojcípu šatku, gumové škrtiace prichytenie obväzov, apod.
ovínadlo, resuscitačné rúško, gumové
Ostatné lieky odporúčame vybrať
rukavice, pinzetu, nožnice, lekársky po porade s lekárom alebo lekárnikom.
teplomer a izotermickou fóliu.
Alergici a diabetici by nemali zabudNáplasť. Na určité zranenia sa hodí núť na svoju špecializovanú výbavu na
skôr vankúšiková. Ale niekedy si vysta- výlety a pravidelné dávky napríklad
číme aj s klasickou bez vankúšika.
inzulínu.
Obväz. Skontrolujte si či nemá
Ak idete vo väčšej skupine, je dobuplyntú lehotu použiteľnosti, ak áno, ré, aby každý mal svoju malú lekárničnie je to už sterilný obväz ale iba klasic- ku s najdôležitejším materiálom a jeden
ký obväz.
človek zo skupiny, najlepšie ten dobre
Škrtidlo. Používa sa pri poranení ovládajúci prvú pomoc, niesol veľkú leciev a pod. treba si však vo voľnom čase kárničku s materiálom, ktorý nie je zas
preventívne naštudovať odborné rady až tak často potrebný.
na jeho aplikáciu, laické použitie totiž
môže spôsobiť neraz viac škody ako
účinku.
Nožnice. Slúžia na odstrihnutie
obväzu, kusu oblečenia ak je to nutné, aby sme sa dostali k rane, alebo
potrebujeme chcete zastaviť krvácanie
či urobiť šatku na podperu poranenej
ruky. Pinzetu použijeme určite na vyťahovanie kliešťov či nečistôt z rany.
Sterilné rukavice. V prípade snahy
pomôcť človeku s krvácajúcim poranením je dobré ich použiť, aby ste sami
seba chránili pred prípadnými krvou
» red

79-053

Rada pre dovolenkárov s deťmi
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79-117

sPIšsko
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ƐƋƋ¸

od pondelka 19. 7.

ÿ àïǿ¨¤ÏĒ

500 g

U nás si nemusíte
vyberať medzi

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

balenie

49

3

Càï À¨
ìïóÙ©ï¨ėÙ¨
• v celku

(1 kg = 6,98)

Vï¨ÙÀ
• údená/
neúdená

cena za 1 kg

Supercena

-23%
ƑıƏƔ

120 g

99

89

4

0

(100 g = 0,74)

ÙÀÙ

 


Supercena





 !

110 g

69

0

    
  
 
 

(100 g = 0,63)

200 g

Supercena
0,55 l

39

0
àï¸àÜ

(1 l = 0,71)

• výčapné svetlé pivo

-25%

2l

-40%

ƌıƌƔ

89

0

(100 g = 0,45)

]Ēï
ÒÏÙóÏ¨½à
úĒìÿ

ƌıƍƐľ

75

0

(1 l = 0,38)

Supercena
1,5 l

39

0

(1 l = 0,26)

CúúàÙÀØÀÙ¨ïÒÙĊà¤
• jemne perlivá
• v ponuke aj Mattoni minerálna
voda cit�ón 1,5 l za 0,49 €

;à³àÒ

• rôzne druhy

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƤıƢı¤àƝƠıƢıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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od pondelka

7

ƜƤıÌĀÒ
200 g

-43%

ƌÏÿó
ÀƋİƓƐŝ

ƋıƑƔ

39

0

VÀÒóÙ¨ï
iïîÿ¨ÒÒ

(100 g = 0,20)

• svetlý ležiak

CÒÀ¨ ÙïĒę

4 x 0,5 l

• rôzne druhy

2l

39

3

(1 l = 1,70)

Supercena
160 g

YÀàCï¨.ÙóÒúǿóóÀØ¨
• rôzne druhy
• v ponuke aj Rio Mare Tuniak,
rôzne druhy 160 g za 1,99 €

99

1

(100 g = 1,24)

Supercena

ìãĊà¤Ù
ï¨¨ìúĀï

Supercena
250 g

69

400 g

-28%

VÀõÏáúĒ

0

(1 kg = 2,76)

190 g

39

0

(100 g = 0,21)

¨úóÏĊēęÀĊ
• rôzne druhy

ƌıƎƔ
CàïƖ¤¨ÒÒ

• zmes na špagety
• rôzne druhy

99

0

(1 kg = 2,48)

Supercena

Supercena

15 kusov

50 g

19

39

CÀÒ

0

(100 g = 0,78)

tÌÀőCŒ

1

ƌƜÏÿóŽƛİƛƣƍ
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... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƤıƢı¤àƝƠıƢıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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POTULKY SLOVENSKOM

Obdivujte majestátne hrady Pohronskej
hradnej cesty

Ako sa tam dostať...

Svoju výpravu k hradu Revište začnite v obci Revištské Podzámčie. Cesta k
zrúcanine vedie nenáročným terénom,
trvá asi 15 minút od vrchného parkoviska a bez problémov ju zvládnu aj menšie
deti. Povedie vás náučným chodníkom
pod názvom Majitelia hradu Revište, na
ktorom je osadených osem informačných tabúľ. Z delovej bašty hradu a zo
severnej veže hradu sú v prípade priaznivého počasia vždy cez víkend od 10.00
h do 16.00 h. pre záujemcov sprístupnené vyhliadky ponúkajúce pôsobivé
výhľady na rieku Hron a jej údolie, na
okolité kopce a tiež na Štiavnické vrchy.

Hrad Šášov

Ak sa dostatočne nabažíte výhľadov
z hradu Revište, ale svoju cestu za krásami slovenských hradov ešte nechcete
ukončiť, vydajte sa na len približne 15
kilometrov vzdialený hrad Šášov, vypínajúci sa na strmom, ľavobrežnom brale
priamo nad dolinou rieky Hron. Z hradu
sa zachovala pomerne veľká a rozľahlá
časť, plná zaujímavých architektonických detailov. Ak budete mať šťastie,
ako prvé vás na mieste privítajú kozy,
ktoré tam našli svoj domov.

Ako sa tam dostať...

Na Šášovský hrad môžete vyraziť
priamo z obce Šášovské Podhradie,
odkiaľ vás k zrúcanine privedie zeleno
značená turistická trasa. Počítajte s tým,
že výstup k hradu je o čosi náročnejší,

foto poskytla OOCR Región Gron, autor foto Pavel Ovsík

Hrad Revište.

no nepotrvá viac ako 20 minút. Na začiatku turistického chodníka je osadená informačná tabuľa, ktorá informuje
o histórií hradu. Pri vstupnej ceste na
hrad Šášov zároveň nájdete informačnú turistickú kanceláriu, ktorú tam v
jednom z domov zriadilo Združenie na
záchranu hradu Šášov. „Návštevníci
hradu si môžu v našej expozícii pod
hradom prezrieť 3D model hradu Šášov
z čias, keď bol ešte zastrešený a nájdu u
nás aj knihy s hradnou tematikou, či pamätnú izbu,“ hovorí Rastislav Uhrovič
zo Združenie na záchranu hradu Šášov.

12

Turistická kancelária býva v prípade
priaznivého počasia otvorená počas víkendov.

Hrad kedysi...

Podľa dávnej povesti dal hrad svojmu
Šašovi z vďačnosti postaviť Zvolenský
hradný pán, pretože mu vraj dvorný
blázon počas poľovačky na medvede
zachránil život.
zdroj informácií OOCR Región Gron,
hrady-zamky.sk, Oz Združenie
na záchranu hradu Šášov
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

EURODIAG SPIŠKÁ NOVÁ VES, Odborárov 12
obj. tel.: 0907 922 021

99-0050

Hrad Revište

Hrad Revište sa vypína na skalnatom
brale na pravom brehu Hrona a postavili ho začiatkom 14. storočia ako súčasť
ochrany stredoslovenských banských
miest.

Hrad kedysi...

Hrad Revište postavili začiatkom 14.
storočia a jeho podobu určoval úzky
skalný hrebeň, ktorý v najužšom mieste
z obranných dôvodov prerušili mohutnou priekopou. Nad ňou sa nachádzala hranolová obytná veža. Z juhu sa na
vežu napájal hradbový múr vymedzujúci úzke pozdĺžne nádvorie. Zrejme už od
začiatku bola súčasťou nádvoria cisterna, ktorá sa zachovala dodnes.

OBNOVA STRIECH

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
álna záruka
OBHLIADKA ZDARMA Re12 rokov

0949 765 613
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CIA
LETNÁ AK

34-0086-6

Vydajte sa na potulky do prekrásneho prostredia stredného Pohronia
a preskúmajte pozostatky hradov
Revište a Šášov. Oba sú súčasťou
Pohronskej hradnej cesty, na ktorej
môžete obdivovať množstvo ďalších
hradov, hrádkov, strážnych veží,
opevnených miest či kláštorov.

služby, gastro, oPlatIsa.sk

sPIšsko

9

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 290€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma
Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

75-15

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

61_0060

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

34-0005-1

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

LETANOVCE
Predaj denne od 8.00-16.00 h.

SN21-28 strana-
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DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

Výročia a udalosti
Holokaust: začala deportácia Židov z varšavského geta

21. júla 1940

22. júla 1942

Ponúkame prácu
MOBàWSȚO>ȵLSàALà+BJB@H>
ͽàHJàLAà*Kȝ@ELS>

LIKVIDÁCIA
AZBESTU
zo striech

0918 623 064

Ubytovanie a doprava hradené
IÐBGQNMXęAGGÐ˿PCKLhÐ?SRM
-I>QàLAàͽͽͽàÒJBP
+ǳ012-à&%+ßȶ
.MBKGCLI?Ð
>HQȝSK>àȇFSKLPʉ àȵȝQ>KFBàSȢHOBPLS à
?BWàWK>ILPQFàG>WVH>

www.strechym.sk

IFȇȆFBàFKCLàK>àQBI ȵȝPIBà
0908 390 800

85_0514

Výročia a udalosti
Edvard Beneš v Londýne vydal prvý dekrét
z tzv. Benešových dekrétov

www.promontglass.sk

87-0011

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

ZATEPĽOVANIE
PODKROVIA
    

STRIEKANÁ
   
PUR PENA
 
 FÚKANÁ CELULÓZA
 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu

M

0951 636 225

 +48602521334

99-0083

STRECHY
M
STRECHY

66-0186

0908 082 634



PRÁCA v ČR

PRE KAŽDÉHO

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

CALL CENTRUM:

0915 971 823

PRÁCA v DE

Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk

Zdravotná sestra

Zvárač MAG, zámočník

61_0144

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

SN21-28 strana-
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85_0503

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

zamestnanIe
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08-0 TT27

sPIšsko

Pomocné práce
v sadoch.
Obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok
je 45 €/deň a viac. Celkovo si tak môžete
zarobiť 1.170 € / mesiac a viac. Výplata
v hotovosti, zálohy každý týždeň. Pracuje sa
na úkol. Ubytovanie a cestovné zdarma. Poskytujeme diéty. Nástupy od 22.7. alebo dohodou.
Práca nie je ťažká, ale hľadáme prednostne ľudí
zvyknutých na fyzickú prácu. Pomôžeme vám
zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov.
Každý, kto s nami chodí, vie, že držíme sľuby.
Viac na 0948 719 530 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees.
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Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

www.hotbuilding.sk

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.
Realizujeme:

85_0509

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

87-0012

94-0062

0908 914 180

85_0342

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

61_0142
42

presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu
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