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Máte chuť spoznávať krásy našej vlasti 
a rozhodli ste sa preto stráviť tohtoroč-
nú dovolenku doma? Isto neoľutuje-
te. Objavili sme pre vás veľa pekných 
miest, ktoré stojí za to navštíviť.

Orava je región jedinečný nádhernou 
prírodou a návštevníkom ponúka pre-
krásne prírodné zákutia ako stvorené pre 
horskú turistiku. Vyraziť môžete naprí-
klad na Babiu horu, ktorá je najsevernejší 
vyhliadkový bod Slovenska a tiež najvyš-
ší vrch Oravských Beskýd.

Ak mierite na východ Slovenska, 
nechajte sa zlákať návštevou najväčšie-
ho travertínového územia na Slovensku, 
ktoré právom patrí medzi unikátne kleno-
ty slovenskej prírody. Obdivovať môžete 
skalné útvary, puklinové jaskyne, rokliny 
či priepasti a to všetko na jednom mieste, 
v skalnom meste Dreveník.

Gemer rovnako ponúka veľa pútavých 
zážitkov. Podniknite napríklad výpravu 
vedúcu z Muránskej Huty na tretí najvyš-
šie položený hrad na Slovensku. Zrúcani-
na kedysi mohutného hradu Muráň sa týči 
na skalnom brale Cigánka a poskytuje 
prekrásne výhľady na Muránsku planinu, 
ale aj na majestátnu Kráľovu hoľu.

V Národnom parku Nízke Tatry v 
Ľupčianskej doline, vás isto nesklame 
výlet na Magurský zlatý chodník. Do-
zviete sa nielen množstvo zaujímavostí o 
baníctve v tejto lokalite, ale aj o krásach 
prírody a jej ochrane.

Aj lesy Malých Karpát skrývajú mno-

ho obdivuhodných miest. Takým je aj 
Kostol a Kláštor svätej Kataríny Alexan-
drijskej nachádzajúci sa približne 20 km 
severne od Trnavy neďaleko obcí Dechti-
ce a Naháč. Navštívte tento tajomný kláš-
tor a objavte jeho magickú atmosféru.

Urobte si výlet do rozária v Dolnej 
Krupej, kde vás čaká nevšedný zážitok. 
Príjemná vychádzka po chodníčkoch le-
movaných tisíckou ruží.

Vydajte sa na potulky do prekrás-
neho prostredia stredného Pohronia 
a preskúmajte pozostatky hradov Reviš-
te a Šášov. Oba sú súčasťou Pohronskej 
hradnej cesty, na ktorej môžete obdivovať 
množstvo ďalších hradov, hrádkov, stráž-
nych veží, opevnených miest či kláštorov.

V pohorí Považský Inovec severne 
od obce Nitrianska Blatnica sa týči vrch 
Marhát. Na jeho vrchole sa nachádza 17 
metrov vysoká rozhľadňa ponúkajúca 
prekrásne výhľady na široké okolie. Ces-
tou vás pod úbočím Kozieho chrbta očarí 
útulný kostolík s vežou a pustovňou.

Ak vás vaše cesty zavedú do Rajec-
kej kotliny, odporúča-
me urobiť si zastávku v 
dedinke Stránske. Nad 
obcou priamo v areáli 
miestneho cintorína 
vás upúta zrúcanina 
gotického Kostola 
sv. Heleny pochá-
dzajúca zo 14. sto-
ročia.

Všade dobre, doma najlepšie

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV

Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné
»Kúpim auto do 200€ aj 
bez STK. Tel: 0944707491
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA. Tel: 0908205521
»Kúpim SIMSON, STELU, PI-
ONIER, Babetu aj diely. Tel: 
0949505827

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom
»Poskytnem ubytovanie v 
súkromnom dome, 9 poste-
lí. Tel: 0905165409
»Prenájom pekného 2-izb.
bytu vo Zvolene-Môťová, 
po komplet. rekonštrukcii, 
čiastočne zariadený. Tel: 
+420776233187, vlade-
na111@seznam.cz

5. Domy predaj
»Predám dom v Hronskej 
Dúbrave. Tel: 0907278175

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné
»Hľadám nájomníka, alebo 
pomocníka - môže byť aj 
dáma, na dedinu-krupin-
sko. Bývanie-samostatná 
garsónka. Tel: 0905571584
»Kúpim byt v hotovosti ZV a 
okolie. Aj pôvodný stav. Tel: 
0948068938

8. Stavba
»Kúpim haki lešenie. Tel: 
0908532682 

9. Domácnosť
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495
»Obťahujem gombíky do 
látky a kože, čalúnické a 
odevné. Tel: 0905292743

10. Záhrada a zverinec
»Predám zajace. Tel. č.: 
0910349829

11. Hobby a šport
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky. Tel: 0905767777

12. Deťom

13. Rôzne/predaj
»Predám cirkulár s kosom 
s 5,5 kw motorom a s kotú-
čom na pílenie priemer 70 
cm. Tel: 0940875828
»Predám Japonskú moto-
rovú pílu Profi Hitachi CS 40 
EM, nová nepoužitá, nákup 
640€, predaj 380€. Tel: 
0907186291
»Predám dvojlôžkový ple-
tací stroj DOPLETA. Je výbor-
ný. Tel: 0907610920

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera ZV medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad: RP ZV 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 operátorov 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, ZV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

14. Rôzne/iné
»Seniorka hľadá partner-
ku na letnú dovolenku do 
Talianska. Termín-posled-
ný augustový týždeň. Tel: 
0907412836
»Kúpim staré zváračky aj 
pokazené. Tel: 0944707491
»Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, suk-
ne, šatky, starožitnosti ako 
hodiny, obrazy, maľované 
truhlice. Tel: 0909117320

15. Hľadám prácu
»Hľadám prácu v potravi-
nárstve, pom. kuchárka, 
mám potravinárske mini-
mum, zdravotný preukaz. 
Tel: 0908618202

16. Zoznamka
»Seriózny vzdelaný muž 
hľadá priateľku nad 60r. 
SMS: 0903404189
»Sympatická 56 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0907277466
»Hľadám veselého kama-
ráta, som seniorka, vek 
neriešim. Ostatné pri kon-
takte. Tel: 0907610920
»62 ročná hľadá kamaráta 
na kávu, kontakt v redakcii.

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks
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Slovenský pesničkár a večný opti-
mista Juraj Hnilica pôsobí na hudobnej 
scéne už viac ako 20 rokov. Ako sám 
tvrdí, „muzika je mojím poslaním a naj-
viac si cením, keď prostredníctvom nej 
môžem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie“.

Počas letných prázdnin jeho kro-
ky povedú aj do Nitry, kde pár rokmi 
vystúpil ako hosť v rámci turné Pavla 
Haberu a skupiny Team. Koncert, ktorý 
Juraj Hnilica pred príchodom hlavnej 
hviezdy večera odohral v už zaplne-
nom nitrianskom amfiteátri, bol plný 
energie, emócií a skvelej hudby. 

Juraj začal spievať ešte ako malý, 
keď mal deväť rokov, a už na základnej 
škole sa úspešne zúčastňoval rôznych 
speváckych súťaží. Ešte popri pôsobení 
v rockovej kapele Bačova Fujara nahral 
ako predzvesť sólového albumu akus-
tickú verziu pesničky Aká si krásna. 
Na tvorbe videoklipu spolupracoval                
s organizáciou Greenpeace, ktorá mu 
poskytla unikátne zábery.

V roku 2014 uzrelo svetlo sveta päť-
skladbové EP s názvom Dovoľte mi 
predstaviť sa Vám, ktoré sa stalo od-
razovým mostíkom jeho terajšieho pô-
sobenia. Pozornosť širokého publika si 
však pesnička Aká si krásna a ďalšie 
jeho piesne získali až v roku 2015 vďaka 
jeho úspešnému účinkovaniu v televíz-
nej šou Česko Slovensko má talent. Od-
vtedy vydal tri albumy a jeho najnovším 
hudobným počinom je nová, akustická 
a emotívna verzia piesne Se skrývam, 
ktorú zverejnil ku Dňu matiek. 

Talentovaný hudobník, ktorému ne-
chýba pokora a svojský prístup k živo-
tu a hudobnej kariére, nepatrí medzi 
hviezdy rádiových playlistov či bulvá-
ru, no vďaka svojej tvorbe má pevnú 
základňu fanúšikov, ktorá sa neustále 
rozširuje. V Nitre sa v sobotu 30. júla 
predstaví v obľúbenom podniku Music 
a Cafe, kde si okrem samotného kon-
certu môžete vychutnať aj dobrú kávu 
alebo čaj.

Vstupenky
na koncert 

sú v predaji v sieti 
Predpredaj.sk.

autor: 
Diana Kotesová

Juraj Hnilica s kapelou Galantný jeleň 
vystúpia uprostred prázdnin v Nitre
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Obľúbená zbery v Česku s priemerným zárobkom 1100€/mes. čistého. 
Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň. Dlžka prác podľa závislosti 
od strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 10 hod. Hľadáme 
prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu, pracuje sa na úkol! 
Strava za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné. Nástupy od 
cca 20.8.2022. Istota aj celoročnej práce na HPP
• Viac na 0948 944 782 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť)
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- tradičné zárobky u tradičných partnerov.
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Operátor/ka výroby
KRIVÁŇ

Nepretržitá prevádzka, 12-hod. zmeny
(ranna, nočná).

Mzda: od  1000 €/brutto + nástupný
bonus 50 eur.

Ponuka práce

Pre viac info: e-mail: nitra@mahax.sk, tel.: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.

4
3
-0
0
6
5

Stavebná firma RD Stav Olomouc
hľadá

+421 905 882 441, info@rdstav-olomouc.cz

• Mzda: 1000 - 1500 €
• Ubytovanie v byte zabezpečené

zamestnancov na prácu
v Olomouci
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24. júla 1847  
po 17 mesiacoch cesty dorazila skupina 148 mormónov do údolia 
Veľkého soľného jazera a založili tam Salt Lake City

Výročia a udalosti

25. júla 1897  
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zla-
tej horúčke; tu napísal svoje prvé úspešné príbehy

Výročia a udalosti
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za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28
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Vďaka schodiskovému 
výťahu Stannah, 
môžete naďalej
žiť vo svojom dome

Domov je miesto, kde si vytvárame spomienky, a kde radi 
zostávame. Nedovoľte, aby vám schody bránili zostať vo vašom 
domove. So schodiskovým výťahom Stannah sa môžete vyhnúť 
problémom so sťahovaním a bezpečne používať svoje schody.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

CHE1

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

SMARTFÓN
ALEBO TABLET?
Vyberte si svojho 
favorita!

Ahoj leto! Kúpte si schodiskový výťah a my 
vám ponúkneme tablet alebo smartfón.*

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 8. 2022 a nie je platná s inými kampanami alebo ponukami.

Zn
ačka číslo 
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a ce lo m svete

nač čís
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1º
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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:

8. 8. – 13. 8.
22. 8. – 27. 8.
29.8. - 3.9.
5.9. - 10.9. 

12.9. - 17.9. a neskôr. 

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač


