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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks
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Pohrebná služba
0907 789 124
0940 568 455

Bernolákova 15
Zlaté Moravce
(oproti nemocnici)
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Ponúkam strojové
     omietky
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prijíma objednávky na pestovateľské pálenie ovocia pre páleničiarsku 
sezónu 2022/2023, ktorá v našej Pálenici začína dňom 04.07.2022. 

Minimálne množstvo kvasu pre začatie pálenia je 180l, maximálne 
množstvo kvasu pre 1 proces pálenia je 350l.

 

"Meníme kvas na pálenku ..."

V prípade záujmu o pálenie sa nahlasujte na tel. čísle 0908 473 010 
alebo prostredníctvom e-mailu na stevojozef@gmail.com alebo 

prostredníctvom kontaktného formulára na mojej stránke 
https://pestovatelskapalenicazm.sk/kontakt/

Teším sa na stretnutie s vami
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PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

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, ohrievače MORA,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia, zapožičanie náradia

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 SLOVENSKÉ 

BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servisservis

Zá
a pozá

AKCIAAKCIA

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

AKCIAAK IAC
soľ tabletová 25 kg

9,90 €0 €

AKCIAAK IAC
na elektrický
ohrievač 80 l 

143,90€

AKCIAAKCIA
Kotle 

na pevné
palivo

na závlahový systém
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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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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

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

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   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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.
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REGIONPRESS, s.r.o.
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Zvykne sa hovoriť, že chybovať je 
ľudské, odpúšťať božské. A ako po-
vedal taliansky psychiater Roberto 
Assagioli: „Bez odpustenia je život 
poháňaný nekonečným cyklom 
hnevu a túžby po odplate.“ Odpúš-
ťať by sme sa však mali naučiť nie-
len iným, ale aj samým sebe. Len 
tak sa môžeme pohnúť ďalej.

Nik z nás nie je neomylný a chyby 
či už väčšie alebo menšie robí každý z 
nás. Nie je dôležité a ani možné, aby 
človek nechyboval a rovnako nie je 
hanbou si chybu priznať. Prešľapom 
však je tváriť sa, že sa nestala, nepo-
učiť sa z nej a opäť ju opakovať. Ak 
sa však z našich chýb vieme poučiť, 
získavame tak nielen dôležité životné 
skúsenosti, vďaka ktorým sa v bu-
dúcnosti budeme vedieť rovnakým 
chybám vyvarovať, ale tieto naše omy-
ly nás dokonca nezriedka posúvajú 
vpred.

Častokrát sa zamýšľam nad tým, 
čo v niektorých ľuďoch vyvoláva to ne-
utíchajúce nutkanie kritizovať iných 
za ich činy, kde pramení tá ich potreba 
súdiť iných bez toho, aby poznali pra-
vú tvár vecí a udalostí. Prečo sú ochot-
ní vytvárať si vlastné závery bez toho, 

aby človeka skutočne poznali, spýtali 
sa ho na dôvody či príčiny jeho zlyha-
nia a súdia ľudí len na základe počuté-
ho, či vlastnej verzie toho, čo sa stalo. 
Prečo si myslia, že práve oni majú to 
právo niekoho odsudzovať?

Cesta životom je mnohokrát kri-
voľaká, namáhavá, náročná, tŕnistá 
a pretkaná mnohými neľahkými pre-
kážkami, ale je aj plná prekvapení, 
dobrodružstva, nových zážitkov a 
príjemných chvíľ. Neraz počas našej 
životnej púte pochybíme a, žiaľ, ne-
jestvuje spôsob, ako vrátiť daný oka-
mih späť a chybe sa vyhnúť. Tak to v 
živote skutočne nefunguje. Jediné, čo 
môžeme urobiť, je prijať fakt, že chyby 
robíme všetci. Jednoducho to patrí k 
životu. Myslím si, že aj vďaka našim 
pochybeniam zistíme, čo je v živote 
skutočne dôležité a že 
práve vďaka chybám, 
ktorých sa dopúšťa-
me, ak sme ochotní 
si ich pripustiť, 
p r e k o n á v a m e 
naše nedostatky 
a postupne sa 
stávame lepšími 
ľuďmi.

Chybovať je ľudské

» Renáta Kopáčová, redaktorka

ležité a že 
a chybám, 

dopúšťa-
ochotní 

ipustiť, ,
v a m e e 
tatky 

sa 
šími 
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! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 
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sekanie písma priamo na cintoríne

• originál zlato - náhrada zlata - strieborná
   čierna - biela
• čistenie umeléha kameňa od machu
• montáž svietnikov a váz
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
Velčice 301

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.

€

€
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www.hindickyhydroizolacie.sk, minohindicky@gmail.com
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0910 851 307, 0910 455 919
 

ZLATOMORAVSKO
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Predstavte si dokonalý večer pri 
krásnej a emotívnej hudbe v oko-
lí prírody a čarovného prostredia. 
Spevák Juraj ,,Ďuri“ Hnilica Vás 
prenesie pomocou svojej hudby do 
magickej krajiny.

 
Slovenský pesničkár a skladateľ            

s prívlastkom „večný optimista“ Juraj 
Hnilica pôsobí na hudobnej scéne už 
cez 20 rokov. Sám o sebe tvrdí: „Mu-
zika je mojím poslaním a najviac si 
cením, keď prostredníctvom nej mô-
žem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie.“

Spoločne s hosťami sa tešia, ako        
si spolu užite bezprostredný zážitok             
a spontánnosť, ktorá je na jeho koncer-
toch viac ako samozrejmosťou.

Hostia ako Mirka Slančíková Miške-
chová a Kaczi, ktorých hudobná tvorba 
je krásnym zážitom sa postarujú a ne-
zabudnuteľnú atmosféru. Spolu s nimi 
sa na pódiu objaví aj autor a poet Ján 
Marton, ktorého tvorba pohne s každou 

emóciou. Krásne a dokonalé stretnutie 
ľudí, ktorý milujú umenie a život. 

Pozývame Vás na magický 
koncert v Martine 22.7.

Prídite si spolu s nami užiť krásny ve-
čer v nezabudnuteľnej atmosére krásnej 
huby v podaní slovenských autorov. 

Jedinečný hudobný a umelecký 
zážitok v podaní hudby a poézie. 
Presunte sa spolu s nami do krásnej 
atmosféry a prídite podporiť Slovenskú 
tvorbu, ktorá si to jednoznačne zaslúži. 
Čaro hudby si Vás jednoznačne zís-
ka.

Tešíme sa na Vás.

Lístky sú v predaji 
na durikes.sk

autor: 
Diana Kotesová

Čarokrásny koncert v Martine 
s Jurajom Hnilicom Hoci ste možno navštívili Piešťany 

viackrát a myslíte si, že vás v známom 
kúpeľnom meste už nemá čo prekva-
piť, môže byť opak pravdou. Až ko-
mentovaná prehliadka mesta so sprie-
vodcom vám ukáže, aké rôzne ďalšie 
poklady Piešťany ešte ukrývajú.

Príležitosť, aká sa neodmieta. Aj tak 
by sme pokojne mohli nazvať možnosť 
absolvovať v Piešťanoch prehliadky mes-
ta spolu so sprievodcom. Vďaka tomu 
spoznáte kúpeľné mesto detailnejšie a 
zároveň sa dozaista oboznámite aj s no-
vými lokalitami, z ktorých si do budúcna 
budete vedieť vybrať svoju obľúbenú. 
Môžete si vybrať hneď z niekoľkých dru-
hov prehliadok – či už bude zameraná na 
všeobecnú históriu mesta Piešťany, alebo 
špecificky, napríklad na históriu miestnej 
elektrárne či Domu umenia. Ak milujete 
prírodu, odporúčame veľmi zaujímavú a 
atraktívnu prezentáciu ornitológa.

Spoznajte mesto Piešťany 
a Kúpeľný ostrov

Počas Prehliadky mesta Piešťany 2022, 
ktorá je pre všetkých účastníkov zdarma, 
navštívite aj Kúpeľný ostrov a s lokalitou 
sa dôkladne zoznámite. Program je vhod-
ný tak pre individuálnych návštevníkov, 
ako aj pre organizované skupiny žiakov, 
študentov či dôchodcov, maximálne do 
počtu 45 ľudí. Zahŕňa v sebe prehliadku 
najdôležitejších historických a archi-
tektonických pamiatok s výkladom a 

rovnako tak profesionálneho miestneho 
sprievodcu, ochutnávku termálnej vody 
a pravých kúpeľných oplátok pri Napo-
leonskych kúpeľoch či rôzne rady a tipy 
od miestnych. Dozviete sa napríklad, čo 
robiť po prehliadke, kam možno zájsť ale-
bo čo by ste mali ešte vidieť. Prehliadka 
sa začína stretnutím pri Fontáne Príbeh 
prameňov v centre mesta a pokračuje 
Mestským parkom, Grand hotelom Ró-
nai/Liečebný dom Slovan/, Kursalonom 
Kúpeľnou dvoranou, Penziónom Zelený 
strom, Hotelom Nárožny, Kolonádovým 
mostom, Sochou Barlolámača, Sochou 
Ľudovíta Wintera, Hotelom Thermia 
Palace, Kúpeľnými domami Napoleon 
I.-III., Kúpeľným parkom, Kúpeľným do-
mom Pro Patria, termálnymi jazierkami, 
Kúpaliskom Eva a voliérami s pávmi.

Termíny prehliadok: piatok, 1. júla 
2022 o 16.30 h, piatok, 15. júla 2022 o 16.30 h.

Miesto stretnutia: Fontána Príbeh 
prameňov, Winterova ulica, Piešťany

Informácie a foto poskytla 
OOCR Rezort Piešťany

Objavujte nepoznané tajomstvá Piešťan

» ren
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Jano Minár 0908 541 400

 

Simon Schmid 0949 121 722

 

jsmaliari.obyce@gmail.com

 

J+S MALIARI, OBYCE 
- KLASICKÉ MALIARSKE PRÁCE
- TAPETOVANIE
- STROJOVÉ MAĽOVANIE
- NÁTERY STRIECH
- MAĽOVANIE VODEODOLNÝMI FARBAMI
  KÚPEĽNÍ A KUCHÝŇ
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Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce

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

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

v sezóne

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

2. júla 1995  
Ján Pavol II. navštívil Prešov a modlil sa Akatist s gréckokatolíc-
kymi veriacimi

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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SOM ZBERATEĽ
Kúpim všetky typy 
starých motoriek 
JAWA ČZ 250, 350, 

Pionier 550, 555, 05, 
20, 21, Mustang, 

Enduro, Elektronic.
Aj nekompletné 

aj diely.
Platím ihneď.
0914 266 722
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»

»Kúpim RD v okolí Nitry 
, Vráblov, Zl. Moraviec , 
0907 147 430
»Kúpim RD v okolí Nitry 
0905 283 550

»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 
0907 715 027  

»Kúpim staré, mechanic-
ké hodinky. Tel. 0905/767 
777  25 a 26 týždeň
»Kupim akordeon, heli-
gonku, husle, saxafón. 
0915876860
»ODKÚPIM STARÉ MINCE A 
BANKOVKY 0903 868 361 
26 a 27 týždeň
»ODKÚPIM ZLATÉ MINCE, 
DÁM RAZ TOĽKO AKO V ZÁ-
LOŽNI 0903 868 361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽUDO-
VÉ KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124

»57r. hľadá priateľku 0917 
049 831 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie 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. 
Upozornenie! Služba nefungu-
je u operátora O2 a 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, ZM zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

V školách by mal od septembra pô-
sobiť Školský zdravotnícky pracov-
ník. Okrem akútnej starostlivosti 
sa bude venovať aj vzdelávaniu 
žiakov v oblasti zdravého životné-
ho štýlu. Podľa informácií Minis-
terstva školstva SR sa to zabezpečí 
cez výzvu, ktorú rezort vyhlásil v 
rámci Plánu obnovy a odolnosti.

Školský zdravotnícky pracovník 
bude v školách poskytovať starostli-
vosť predovšetkým žiakom a žiačkam 
so zdravotným znevýhodnením, vždy 
len so súhlasom zákonných zástup-
cov. Zdravotnícky personál však bude 
mať na starosti aj edukáciu žiakov v 
oblasti zdravého životného štýlu a 
prevencie. „Je pre nás veľmi dôležité, 
aby deti už od skorého veku vnímali 
dôležitosť zdravia, prevencie a zdravé-
ho životného štýlu. Som presvedčená, 
že zážitkovou formou sa deťom môžu 
podať aj náročnejšie témy tak, aby 
pre nich mali pozitívny a dlhodobý 
význam. Zároveň ide o dôležité systé-
mové zmeny z pohľadu reformy obsa-
hu vzdelávania 21. storočia,“ uviedla 
štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre 
inklúziu, národnostné školstvo a celo-
životné vzdelávanie Svetlana Síthová. 
V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR 
ide o pilotné overovanie tejto pozície v 
praxi. Celkovo je na tento účel aloko-

vaných 3 400 000 eur. Možnosť pôso-
benia školských zdravotných pracov-
níkov sa zaviedla novelou školského 
zákona na jeseň 2021.

Začiatok pôsobenia školských 
zdravotných pracovníkov je sprevá-
dzaný aj pilotnými projektami zame-
ranými na prevenciu v oblasti zdravia. 
V gescii ich majú dva rezorty, Minis-
terstvo zdravotníctva SR a Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. „Pilotné projekty na onkologickú 
prevenciu sme spustili na stredných 
školách, pokračujeme na základných 
a materských školách, pričom aktivity 
pre deti, žiakov a žiačky sú zamerané 
na tri hlavné témy:

1. primárnu prevenciu, čiže pre-
venciu rakoviny, obezity, zdravý ži-
votný štýl, správne stravovanie v spo-
lupráci s Národným onkologickým 
inštitútom,

2. starostlivosť o zubné zdravie 
- primárna prevencia zubného kazu 
v spolupráci so Slovenskou komorou 
zubných lekárov,

3. prvá pomoc na školách v spo-
lupráci so Slovenskou komorou zdra-
votníckych záchranárov,“ dodala 
Síthová.

V školách pribudne 
zdravotnícky personál

» ren
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS
LAMA SK
príjme bezpečnostných 
pracovníkov na pozíciu 

Operátor PCO
v Nitre
1050 € brutto/ mesiac 
Nástup ihneď, POS NUTNÝ! 

0948 380 065
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5. júla
Deň Slovákov žijúcich v zahraničí – pamät-
ný deň SR

Výročia a udalosti

Najčítanejšie

regionálne

noviny
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Predaj Vlasového Elixíru Medika Expert 
vo Vašej prevádzke:

0904 552 345

Pestovanie byliniek si už získalo za po-
sledné roky na Slovensku veľa priaz-
nivcov. Miesto si našli na našich bal-
kónoch, terasách i v záhradách. Vieme 
ich však správne zberať, uskladňovať 
a používať? Keďže zber niektorých z 
nich sa už začal, prinášame zopár rád.

Priaznivé účinky byliniek na náš or-
ganizmus poznali už naše staré mamy a 
pri ich správnom používaní dokážeme 
nimi nielen dochutiť a prevoňať pripra-
vované pokrmy či nápoje ale aj posilniť 
naše zdravie.

Zbieranie byliniek - Na zber byliniek 
je vhodný košík, prípadne textilné či pa-
pierové vrecko. Zbierajte ich za suchého 
počasia a dbajte na to, aby ste zbierali len 
zdravé rastliny. Kvety trhajte cez obed a 
vňať ešte pred odkvitnutím rastliny.

Uskladnenie byliniek - Bylinky čo 
najskôr po zbere spracujte, pričom vo-
liť môžete medzi dvoma spôsobmi ich 
uskladnenia – sušením a mrazením. Do 
niektorých jedál sa bez problémov dajú 
použiť sušené bylinky, ale sú i také po-
krmy či nápoje, kde lepšie vyniknú, ak 
nemáme po ruke čerstvé, práve tie mra-
zené, pretože si zachovajú nielen svoju 
prirodzenú farbu a svieži vzhľad, ale aj 
väčšinu zdraviu prospešných látok.

Sušenie byliniek - Bylinky sušte na 
teplom, suchom a dobre vetranom mies-
te. Určite sa vyhnite priamemu slnku. 
Jednotlivé rastliny rozložte na sito alebo 
ich sušte v menších trsoch zavesené. To, 

že je už bylinka suchá a pripravená na 
uskladnenie zistíte tak, že sa jej stonky 
ľahko lámu. V takom prípade bylinky 
vložte do dobre uzatvárateľnej nádoby a 
skladujte na suchom a tmavom mieste. 
Väčšinu z nich môžete potom používať 
počas celého roka, až kým nebudete mať 
novú úrodu.

Mrazenie byliniek - Vhodnými bylin-
kami na mrazenie sú napríklad petržle-
nová vňať, kôpor, mäta, pažítka, šalvia či 
medovka. Bylinky pred mrazením dobre 
umyte a osušte. Ich listy alebo vňať mô-
žete zmraziť vcelku tak, že ich vložíte do 
vreciek určených na mrazenie potravín. 
Ďalšou možnosťou mrazenia byliniek je 
ich zaliatie vodou. Bylinky v takom prí-
pade vložte do plastových téglikov alebo 
nadrobno posekajte a vložte do formičiek 
na ľad.

Náš tip: Do nádobky určenej na výro-
bu kociek ľadu vložte celé lístky mäty či 
medovky, tie vám potom výborne poslú-
žia pri príprave chutných nápojov.

Ako na zber a uskladnenie byliniek

» ren
autor foto congerdesign pixabay
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

���������	
����
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ
Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Voľné termíny:

1. 8. – 6. 8.
8. 8. – 13. 8.

22. 8. – 27. 8.
29.8. - 3.9.

5.9. - 10.9. a neskôr. 

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov
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