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PEZINSKO
Týždenne do 21 000 domácností

O úcte i neúcte

Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte sa
alebo chatu?
Chcete nakúpiť za najnižšie ceny a pritom mať ši- presvedčiť, cieľom tejto predajne je šťastný a spokojný zákazník.
roký výber ako vo veľkých obchodných centrách?
Navštívte špecializovanú diskontnú predajňu Farieb
a lakov a presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo
potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v obchodných centrách. Načo platiť inde viac?
Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie? V
tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až do 10%
pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému nákupu

Úcta je uznanie vážnosti, autority
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je
teda do istej miery aj akceptácia.

Najlepší výber KOTLOV
94-0091-1

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

P
PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
LETNÁ AKCIA
DEMISTAV, Pezinok, Holubyho 28
0903 710 390, demistav@demistav.sk, www.demistav.sk

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
51-0036

Novootvorená reštaurácia

BALKAN GRILL
ne - št 10:30 - 23:00
pia - so 10:30 - 24:00

V ponuke:
čevapčiči, cigánska, klobása,
špíz, kuracie prsia, miešané
mäso, bôčik, grilované kura,
prasiatko, šaláty, prílohy ...

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

Od 11:00 - 15:00

%
-20%
zľavy -20

KUPÓN

OKIEN

Polievka podľa ponuky
+ porcia
grilovaného mäsa

45-0027

Denné menu č. 1

3,90

€

Donáška jedla v Pezinku ZADARMO.

alebo

4,90€

www.lock.sk

« Klampiarstvo
« PokrývaÜstvo
« Izolácie striech

Pljeskavica

+

0903 791 159

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

24-0076

Denné menu č. 2

nad 1500 € zľava -25%

PK19-28

lock@lock.sk

Pezinok Bratislavská 56 ང 0948 754 798
Bratislava Miletičova 67 ང 0910 970 770

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

0903 818 222

1

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

NON - STOP servis 0905 754 798

24-0006
24-0013

ໄ 0951 190 552

aj na splátky

- maĐby (byty, rod.domy, firmy)
- fasády - stierky
Rozpočet
- nátery (okná, dvere) a obhliadka
- špeciálne nástreky
ZDARMA!
- sadrokartón (montáž) možnosť
splátok!
- upratovacie práce

24-0019

(bývalá diskotéka JAMA)

ໄ0904 097 200

0903 430 796, 0908 486 061
Tel./Fax: 033/642 29 87
ee-mail: judiak@stonline.sk
tondo.judiak@gmail.com

maliarske a natieračské práce
www.judiak.sk

51-0057

Pezinok, ul. Farská 14

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ANTON JUDIAK

ག

0903 908 807

າ stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže
າ realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA
າ realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH
າ klampiarske práce, hydroizolácie
າ zatepľovanie striech, fasád
າ jadrové vŕtanie a zelené vegetačné strechy

51-0057

ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

51-0069

(predajňa je presťahovaná na 3. poschodie)

Naopak, neúcta je iba tak nanajvýš
prejavom samoudelenej si nadradenosti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa
nejakými inými záujmami a hodnotami, ako tými vlastnými. Okrem iného
„biznisu“, samozrejme.
V našej spoločnosti nám chýba
schopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju čakať od politikov egoistov a kariéristov,
tí majú tak akurát vzťah k peniazom a
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý
im moc iba prepožičal, určite nie však
bez výhrad daroval. To je totiž princíp
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak
by politici mali úctu k občanom, plnili
by a splnili by svoje predvolebné sľuby
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a
rozdávanie úplatkov zo štátneho rozpočtu, teda, z nášho spoločného majetku. Ale to by museli mať najskôr úctu
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú
iba neúctu – k sebe samým, k sebe navzájom medzi politickými stranami, k
sebe ako opozícia a koalícia a k nám,
občanom štátu, ktorý majú zverený do
rúk – nami, tými spomínanými no pre

nich zjavne nepodstatnými občanmi
štátu.
Jeden z vás, vážení čitatelia, nedávno okrem iného do redakcie napísal, citujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej
reči je poznať na každom z nás denne,
podľa ochoty naučiť sa správne spisovne rozprávať, je možné aj povedaťvtáka poznáš po perí a človeka po reči.
Ľahúčko sa vykrikuje som preslovenský, ale ťažko môže byť niekto preslovenský, ak neovláda alebo si nechráni
spisovnú slovenčinu (samozrejme ak
študoval na slovenských školách) - k
tomu je potrebné viac námahy ako len
slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen
o úrovni poznania jazyka. Platí to o
spoločenskej úrovni ako takej, je to o
úcte a neúcte.
Účet by mal vystaviť volič, lenže
mnohí z voličov už tiež stratili úctu k
sebe samým. Takže, ako z
toho von? Jednoducho –
uznávať vážnosť, niekoho prirodzenú autoritu a
hodnoty čohokoľvek čo
hodnoty má.
Nech sa vám
darí – s úctou

51-0161

Bratislavská 85, PEZINOK, tel.: 033/642 20 27, www.vasdomfarieb.sk

24-0046

Ušetrite až polovicu !!!

ག
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INZERCIA

Lucia Demovičová 0905 593 810
Lenka Ostrá
0905 963 035
Distribúcia:
Lenka Ostrá
0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (21 000 domácností)
Každý týždeň:
v Pezinku, Modre, Svätom Jure,
Slovenskom Grobe, Grinave, Limbachu, Viničnom, Vinosadoch,
Šenkviciach, Harmónii, Kráľovej,
Dubovej, Píle, Častej, Doľanoch,
Štefanovej, Budmericiach, Vištuku, Báhoni a v Jablonci

Modra

Pezinok

ING. KUBAŠKA

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI

75-24

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Minulý týždeň nárnej komisie, podľa ktorej sa dopussa predstaviteľom til podvodného konania a mal by byť
hnutia OBYČAJNÍ zbavený funkcie.
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽAVďaka tlaku tieňového ministra
NO) podarili dva vnútra za OĽANO Gábora Grendela
veľké úspechy.
ministerka Saková nakoniec odvolala
šéfa piešťanských hasičov. ZodpovedPredstavte si, že by niekto pobe- nosť je však aj na pleciach prezidenta
ral státisíce eur zo štátnych dotácií hasičov Alexandra Nejedlého, preto
vďaka tomu, že sfalšuje váš podpis by svoju funkciu mal opustiť aj on. Čím
alebo zneužije vaše osobné údaje. Šéf skôr, tým lepšie.
hasičov z Piešťan založil národný zväz
bobistov len vďaka tomu, že zo 48 nič
Na 400-miliónový pochybný tennetušiacich hasičov urobil členov tohto der ministerstva obrany na vozidlá
zväzu. O ničom takom však títo hasiči 4x4 zase upozornil tieňový minister
nevedeli, a keď sa to dozvedeli, kona- obrany za OĽANO Jaroslav Naď. Podnie ich šéfa nahlásili na polícii a oboz- mienky súťaže, ktoré stanovilo minisnámili s ním aj ministerku vnútra, a terstvo pod vedením SNS, totiž spĺňalo
tiež prezidenta Hasičského a záchran- len vozidlo od jediného výrobcu, ktoré
ného zboru Alexandra Nejedlého.
navyše nebolo overené v bojových misách. Vďaka upozorneniam Jara Naďa
Po dlhých mesiacoch naťaho- Úrad pre verejné obstarávanie pozastavania prezident hasičov A. Nejedlý vil tento pochybný tender a prebieha
nepochopiteľne nepotrestal šéfa pieš- jeho vyšetrovanie.
ťanských hasičov, ale krajského šéfa
v Trnave, pretože vraj nedostatočne
Toto sú výsledky práce hnutia
oboznámil svojich podriadených o OĽANO za posledný týždeň. Strážime
ochrane osobných údajov. Šéf piešťan- vaše peniaze a nebojíme sa poukázať
ských hasičov navyše zostal vo svojej na korupciu.
funkcii napriek rozhodnutiu discipliĎakujeme, že stojíte za nami.

VÝMENA ĒELNÝCH SKIEL
na všetky druhy automobilov
SH auto s.r.o., 0949 826 332, 0903 836 283
OC PLUS, PEZINOK
po-pia: 10.00-18.00
so: 9.00-13.00
0944 444 349, 033/647 74 63
www.laco-odevy.sk

Pánske
obleky
NOVINKA:
Slovenské
obleky
ky
už
od 129,-

- obleky, saká,
nohavice,
- košele,
obleky, viazanky
saká, nohavice,
- triþká,
košele, mikiny
viazanky
-- bezplatná
úprava
triþká, mikiny
zakúpených odevov
- bezplatná úprava
zakúpených odevov
A

OZETA neo

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

(medzi Galantou a Šaľou)

vás pozýva na výstavu

NÁHROBNÝCH KAMEŇOV
najširší výber v širokom okolí
zľava až 500€ na vystavené
náhrobné kamene
otvorené denne od 8°° do 17°°

0948 312 754

24-0035

www.pemont.sk

Nie čumák, ale Slovenčina naša
ňufák.Nie náčelník, ale veliteľ.
VŠETKO

Čistenie kanalizácie

PRE VÁŠ DOM

• Rekonštrukcie kanalizačných
a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Lokalizácia stavu a poruchy
na kanalizácii
www.havarijnapomoc.sk

Pezinská havarijná služba

NON - STOP 0949 177 200

51-0052

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

KAMENÁRSTVO KAJAL

36-0009

Západné Slovensko

0917 373 326
www.kamenarstvokajal.sk

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

0908 437 079

DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina
52-0008-1

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

51-0018
51-0009

stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

• UPRATOVANIE

24-0012

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

REKONŠTRUKCIE
ZATEPĽOVANIE
FASÁDY, OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKOVANIE
MAĽOVANIE
INTERIÉR/EXTERIÉR
STRECHY, KROVY
PLOTY
HRUBÉ STAVBY
STROJOVÉ OMIETKY
VÁPENOCEMENTOVÉ,
SADROVÉ
TOP KVALITA

0907 304 888

Stredné Slovensko

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Východné Slovensko

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

EUROOKNÁ A DVERE

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

(po schodoch nad hodinárstvom HOFI) e-mail: windorpezinok@gmail.com

po - pia: 10.00 - 17.00

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
çDO~]Le DGRSOQN\
*Driçové brány

www.windorpezinok.sk

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE
- kalkulácie
a ea e
- zameranie
- dovoz, odv
odvoz
ZADARMO

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

PK19-28

0905 593 810
0905 593 810

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
AKCIA!
æ$/Ô=,(
7UQDYD6XFKRYVNi
mob.: 0911 39
info@eurRNHSro.sNZZZ.eurRNHSrRVN
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pezinsko@regionpress.sk
16-0029

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

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

51-0004

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

51-0006

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

16-0095
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Záhradkárstvo Dráb, Dukelská 4986, Bernolákovo
Tel.: +421 948 447 001, e-mail: zahradkarstvodrab@gmail.com
/zahradkarstvodrab

PK19-28

/zahradkarstvo-drab
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02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škoda 110R, Garde
al. Rapid aj nepojazdné bez
papierov. 0904 527 918.
»Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel. 0905 218 938.

03 BYTY / predaj
»Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh, posch.
1/8, 52 m2, + pivnica, nová
fasáda (zateplená bytovka). V blízkosti obchody,
škôlka, pošta, zdravotné
stredisko. Cena 75.000 €, k
dispozícii ihneď, s možnosťou vybavenia hypotekárneho úveru. 0948 091 425.

04 BYTY / prenájom
»Súrne hľadám podnájom
v PK, 0903 718 726.
»Prenajmem v centre PK 1
izb. polozariadený byt 30
m2, 340 €/mes. vrátane
energií, 0910 38 23 40.
»V centre PK dám do prenájmu 1 izb. byt, 0908 757 154.
»Hľadám súrne garsónku
alebo 1 izb. byt v Pezinsku,
zariadený, len seriózne,
0902 949 300.
»Dám do prenájmu prerobenú zar. garsónku na Juhu
v PK od 1.8., cena 350 € s
energ./mes., 0905 157 373.

MIND v angličtine znamená myseľ,
myslenie, rozum, intelekt. MIND
je ale aj skratka pre stravu, ktorá
ochraňuje kognitívne funkcie mozgu, chráni pred vznikom Alzheimerovej choroby a pomáha navrátiť činnosť mozgu po mozgovej príhode.
Ide o spojenie výhod stredomorskej a
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť degeneratívne procesy mozgu. Spája najzdravšie diéty.
Potraviny sú rozdelené do dvoch
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa
im vyhnúť:
10 skupín potravín, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie mozgu a
treba ich zaradiť do jedálneho lístka
pravidelne:
Celozrnné obiloviny - 3 a viac porcií
denne
Zelená listová zelenina - 6 porcií týždenne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pridaná k pravidelným porciám zelenej
listovej zeleniny
Orechy - 5 porcií týždenne
Bobuľoviny - 2 alebo viac porcií týždenne
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac porcií týždenne
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
Víno - 1 porcia denne, ale nie je podmienkou
Olivový olej - používaný ako hlavný olej

HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk 0908 698 322

na varenie
5 skupín potravín,
ktoré treba obmedziť:
Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týždenne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u
ľudí s osteoporózou treba konzultovať
u lekára)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má MIND 4. miesto, aj napriek
tomu, že jej princípy boli spísané iba v
roku 2015. Ale trojročné vedecké skúsenosti na veľkom počte potenciálne
rizikových pacientov a pokračovanie
klinického skúšania na renomovaných
pracoviskách sú dôkazom významu takejto stravy. Riziko Alzheimerovej choroby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.
Príklad rozpisu stravy
na jeden deň:
Raňajky: grécky jogurt s ovsenými
vločkami, čučoriedkami a orechmi
Obed: na pare robený plátok
lososa, veľká porcia zelenej listovej zeleniny
Večera: zelená fazuľka
s olivovým olejom, hnedá ryža, pohár bieleho
vína

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

VLHNE VÁM DOM?

• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

- Vývoz, nakládka,
likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu
martinheriban7@gmail.com

0904 527 658

Slovenčina naša

Nie obdržať, ale prijať, dostať.
Nie prehmat, ale prechmat.
Nie pauza, ale prestávka.
Nie ruksak, ale plecniak.

Citáty
o šťastí
» „Skromné šťastie je naj-

05 DOMY / predaj

lepšia forma šťastia.“
T. Fontane, nemecký prozaik a básnik 1819 - 1898

06 POZEMKY / predaj

» „Žiť pre iných nie je len

zákon povinnosti, ale aj zákon šťastia.“
B. Fontenelle francúzsky
spisovateľ, satirik a osvietenský ﬁlozof 1657 - 1757

07 REALITY / iné
»Kúpim garzónku - 1 izb. byt
v PK alebo v Modre 0903
718 726.
»Dám do prenájmu garáž v
PK, Záhradná, 0910 945710.
»Predám vinicu aj s úrodou
(aj bez) odroda SV cca 1200
koreňov v Modre, 0948 118
318.
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606.
»Prenajmem garáž na Malokarpatskej ul. v PK, dlhodobo, bez el. energ., 0903
37 60 11.

» „Je omnoho lepšie byť
bez šťastia ako bez lásky.“
Christian F. Gellert, nemecký básnik 1715 - 1769

»

„Žiarlivec neznesie pomyslenie, že by sa jeho sok
mohol tešiť z rovnakého
šťastia ako on.“
Jean Dutourd, francúzsky
spisovateľ 1920 - 2011

» „Šťastie je bystrozrak pre

08 STAVBA

príležitosti a schopnosť využiť ich.“
S. Goldwyn, americký ﬁlmový producent 1879 - 1974

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ

» „Šťastie zriedka sprevá-

»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33.

dza človeka až po dvere
jeho domu.“
Baltasar Gracián, španielsky jezuita a barokový prozaik a ﬁlozof 1601 - 1658

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
Chcete si podať inzerát?

» redakcia

Návod nájdete na strane 6 dolu.

PK19-28
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45-0119

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám V3S uloženka +
kolesá 12,5 x 18, 0944 04
76 81.

MIND diéta

51-0070
51-0075

Občianska
riadková
inzercia

24-0004

4
zdravie / služby, stavba

5
služby, Firmám, okná-dvere
Správcovská spoločnosť QUALITA, s.r.o.

• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE

so sídlom vo Svätom Juri

hľadá firmu
na realizáciu obnovy bytového domu
v meste Pezinok, Muškátová ul.

• Podlahové kúrenie
• Sanita - montáž
Obhliadky a zameranie
ZADARMO

0904 285 359

24-0066

MATERIÁL so zľavou

Kontakt: konateľ - Mario Kolník,
e-mail: qualita@qualita.sk,  0917 397 303

51-0159

obnova sa týka demontáže starej pôvodnej strechy,
zateplenia vrchného poschodia
a zhotovenia novej sedlovej strechy.
Projektová dokumentácia je vyhotovená, možným
záujemcom bude poskytnutá v elektronickej podobe.

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

16-0233

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

87-0012

Peter Kuna

www.pksanita.sk
peter.kunik@gmail.com 0948 120 013

0

93 81

5
0905

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

KAMENÁRSTVO PEŠKO
ໄ0908 5
588 877

Hlavná 421, Vištuk

kamenarstvo.pesko@gmail.com

PONÚKAME KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY

PK19-28
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24-0024
24-0032

ཐkompletné zhotovenie pomníkov
ཐširoký výber rôznych druhov kameňa
ཐvybetónovanie základov
ཐodstránenie starých pomníkov ...
ཐkrížiky, lampáše, vázy ...

51-150

Montáž - kompletáž vodoinštalačnej sanity
a kúpelňového nábytku
Odborné poradenstvo

6
ACN / služby, stavba

»Kto má záujem o ďatelinu na ploche 60á? 0948
118 318.
»Darujem mačiatka, 0940
890 532.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907
374 235.
»Kúpim hodinky, mince, odznaky, pohľadnice, knihy.
Tel.: 0903 753 758.
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.

16 ZOZNAMKA
»HĽADÁM KAMARÁTKU OD
47-55r. 0907 369 234.

SPOMIENKY
»Dňa 17.7.2019 si pripomenieme 2. výročie úmrtia
Tibora Krasňanského, rodáka z Jablonca. S láskou
spomína rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú
spomienku.

»Dňa 14.7.2019 si pripomíname 3. výročie úmrtia
našej milovanej manželky,
mamičky, babičky Helenky
Scharingerovej. S láskou
spomína celá rodina.
„Stále zostávaš v našich
srdciach, chýbaš nám“. Kto
ste ju poznali venujte jej tichú spomienku.

Bohaté prázdniny

voliery pre psov

nie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú:
nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve
neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď
teda Boh takto oblieka trávu na poli,
ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece,
či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?“ (Mt 6,28-30).
Letné prázdniny sú v plnom prúde. Nezabúdajme ani v zaslúžených časoch voľna
na ľudí, ktorí si ich z rôznych dôvodov užiť
nemôžu či nedokážu. Myslím najmä na
zdravotne trpiacich ľudí. Tiež na tých, prenasledovaných pre svoju vieru.
Pomoc druhým nepozná voľný čas.
Som plný viery, že ľuďom trpiacim či odkázaným budeme každý v rámci našich možností naďalej pomáhať aj cez prázdniny.
Nielen dary, ale tiež modlitba je synonymom pomoci a dobra človeka. A v dobro
ľudí veril aj páter Werenfried van Straaten, zakladateľ pápežskej nadácie ACN.
„Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj
Boh je oveľa lepší, ako si myslíme.“
Slovenská národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje všetkým čitateľom, ktorí vo svojich modlitbách
myslia na našich prenasledovaných a núdznych bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí štedrým srdcom a finančnými
darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.
Prajeme všetkým leto bohaté nielen na
skutočné zážitky, ale aj hĺbku srdca a pomoc druhým.

» Jozef Bednár

ACN Slovensko

0905 20 70 59
www.kupdodomu.sk

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

59-0207

Letné prázdniny sú už v plnom prúde.
Každý z nás, špeciálne to platí u detí,
túži po tom, aby prežil prázdniny bohaté na zážitky.
Čo to ale znamená, prežiť na zážitky
bohaté leto? Určite to môže byť aj o navštívených miestach, a tým nemyslím len na
tie v zahraničí. Naše Slovensko je rovnako
krásna krajina. Možno trošku neznáma, ale
o to viac fascinujúca pre každého, kto sa ju
podujme spoznávať. Bohaté leto môže priniesť aj nové priateľstvá, nové lásky. A má
určite mnoho ďalších podôb.
Jedno však má bohaté leto spoločné s bohatým životom. Ide o najdôležitejšiu prísadu, bez ktorej môžeme mať koľko chceme
peňazí či majetku, ale pravé bohatstvo do
hĺbky nespoznáme. Ide o najdôležitejšiu
prísadu, bez ktorej môžeme navštíviť všetky
štáty sveta či sa hrdiť množstvom priateľov,
ale to pravé bohatstvo života nám napriek
tomu uniká.
Bohatý = Boh a Ty. Naozajstné bohatstvo nám neprinášajú len samotné svetské
peniaze či sláva. Ani zbieranie vlajok z navštívených krajín sveta. Ozajstné bohatstvo nachádzame a spoznávame vtedy,
keď žijeme život naplnený Bohom. Ak sa
o to, aby sme boli úspešní v škole či v profesionálnom živote (lebo aj toto sú dôležité
veci), alebo aby sme prežili naplnený voľný
čas, snažíme ruka v ruke s Ním.
„Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže.“ On
nám pomáha aj vtedy, keď si to neuvedomujeme. Napríklad keď sa bojíme o budúcnosť.
„A prečo ste takí ustarostení o obleče-

PLECHOVÉ GARÁŽE

16-0233

Občianska
riadková
inzercia

0905 593 810

» Janko sa hrá v obývačke
s vláčikom. Hovorí si:
„Somári nastupovať, somári vystupovať.“
Keď ho počuje mamička,
pošle ho do kuchyne. Po
dvoch hodinách jej ho však
príde ľúto a dovolí mu ísť sa
hrať znova. O chvíľu počuť z
obývačky:
„Somári vystupovať, somári nastupovať a pre moju
rodinu bude vlak meškať 2
hodiny.“
» Volá žena mužovi do
práce:
„Rýchlo poď domov! Tvoje
deti bijú moje deti a chystajú sa aj na naše!“
raz svätojánsku mušku a
kričí:
„Mami, mami, pozri elektrická blcha.“

Frézovanie

komínov

Tel./Fax: 033/643 39 11
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

E-mail: cevarom25@gmail.com
po-pia: 1000-1700 h

VZORKOVŇA: HRNČIARSKA 25, PEZINOK
• Okná - plastové, hliníkové a strešné Velux + Fakro
• Dvere - laminát, fólia • Schody • Parkety
• Tieniaca technika - rolety, roletky,
siete
rolety ZipScreen, žalúzie, markízy, siete,
okenné
parapety, kľučky, prahy, prechodové lišty

-12%

ZĽAVA

EREZ

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

PK19-28

» Rozhlas v pionierskom
tábore hlási:
„Obedy sa budú vydávať pri
severnej bráne.“
Všetky deti sa rozbehli k
severnej bráne. Z rozhlasu
sa ozvalo:
„Oprava, obedy sa budú vydávať pri južnej bráne.“
Všetky deti sa rozbehli k
južnej bráne.
Rozhlas hlási:
„Pre pobehovanie po tábore sa dnes výdaj obedov
ruší.“

Tieniaca technika aj pre strešné okná.

w w w. ceva ro m . s k
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akcia platí
do konca
júla

51-0084

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.
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 novinách, PK zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu

» Malá Evka uvidí po prvý

15-0004

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

» Na hodine slovenského
jazyka.
„Deti povedzte mi vetu kde
bude slovo ananás.“
Žiaci rozmýšľajú...
Ako prvá sa prihlási Marienka:
„Ananás je zdravé ovocie.“
Ďalší sa prihlási Janko:
„Ananás mi veľmi chutí.“
O chvíľu sa prihlási Móricko:
„Ocko išiel na dovolenku.“
„Ale Móricko, kde tam máš
slovo ananás?“
„A na nás sa vykašľal!“
» „Ocko, čo je to alternatíva?“
„No, ako by som ti to vysvetlil? Predstav si, že ti
dám 500 korún, ty si za
ne kúpiš 5 sliepok. Sliepky
znášajú vajcia, z nich sa
liahnu ďalšie sliepky a ty
časom vybuduješ slepačiu
farmu... No príde povodeň
a všetky tvoje sliepky sa
utopia. Pochopil si to?“
„Nie, ocko. Čo je teda tá alternatíva?“
„Alternatíva, synček, sú
kačice!“

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

Vtipy
týždňa

» redakcia
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reality, práca
VODIČA - brigádnika

príp. umožníme získať žeriavnícky preukaz

Jazdí sa len pondelok/utorok,
teda len 4-krát v mesiaci.
V prípade záujmu jazda aj piatky.

na TPP

Kontakt: 0902 949 300, 0902 949 305

- pomocná sila v kuchyni

dispecink@staposlovakia.eu

ནČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA

51-0158

nástup možný ihneď

ནCHYŽNÁ

v stráženom a uzavretom areále v Pezinku, Za dráhou 21
- na vozidlo do 3,5t - 20€/mes.*
ໄ0908 979 839
- na vozidlo 3,5t -12t - 25€/mes.*
*(ceny sú bez DPH)
- na vozidlo 12t a viac, 50€/mes.*

pezinsko@regionpress.sk

0905 401 532
0905 245 918

ihneď

obchodné
priestory

24�0079

0905 249 088

51-0075

v centre Pezinka
na Jesenského ul. 23

e-mail:

castapapiernicka@nrsr.sk
tel: 033/649 51 82-83

PRENAJMEM

24-0077

STROJNÍKA pre obsluhu žeriavu

ponúka pracovné pozície

Prenajmeme parkovacie miesta

HĽADÁME

prijme

51-0144

Firma Stapo Slovakia, Pezinok

Účelové zariadenie
Kancelárie NR SR
Častá - Papiernička

Hűadám

brigádniēku
-študentku
0905 401 532
2
5
0905 150 555

24-0078

prevádzka na predaj
zmrzliny vo Viniēnom

Prijmeme do rmy SKOT s.r.o.

prijme do pracovného pomeru na pozíciu:

údržbára, elektrikára

ZÁVOZNÍK na smetiarske vozidlá
Mzda: 4,50 € brutto
Termín nástupu: ihneď
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo e-mail:
turanska.m@mariuspedersen.sk, kontaktná osoba: p. Turanská, 0902 999 489

51-0032

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:

V prípade ®alších informácií
nás môžete kontaktovaë na «ísle 0902 639 923

51-0160

Môže byë aj v dôchodkovom veku, alebo
zru«ného «loveka so skúsenosëami s elektrikou.
Plat od 500 – 1.500 € záleží od odbornosti.

pre lokalitu Pezinok a okolie

Í(567935/(ĵ,7267,
35,+/66$+1(Ï
 (3:(9(!*&$,'%*& 3(&2$4&%)'+$%+4'9-$#-$.'%$ 3'%+$(8&' 7#+ *'1&(!,!' $.
2-.!-$0!%+(($50#-0(!92'%!4#(%')#$)%#!+")%*&%(!,)%+$4("*5+5,%%)$4#&'(%$."%#

?66
$

 '
#) "!!
57'(!*75(+='



 

@-0//+)".% 1-%%(*75(+='!+

 (

& 

#) "!!
57'(!*75(+='



@-0//+)".% 



@-0//+)".% 1-%%(*75(+='

@-0//+)".% 



%
 (
#) "!!
57'(!*75(+='

3H ]LQRNƆ0HL VV ORYD

@-0//+)".% 1-%%(*75(+=' @-0//+)".% 

' 

-1(<,- +1*<,+)"-&*.'-7/"*<;185+'
0&:)19"*"#%/4
 -35:.'/",-%)+0*7.

7./0,%$*">

52-0109

 &'0& +.2% -.* #* &%2") (+%  5+%)%&( $ '(*   ('%  !"(!.      ')("+ #"%# $ ,- %((.'
"%($%'#* ))"%$!,$:0("   "%+&' $  ("$0#(+% %5+%)%&(*+, '* )!%%)!$*).%(%(+% 
("%%$4%'%+%6$4(3"($3:"+2 +$+8).-*.-:%+%8-#()$$&%:('%! !%%)!$*).%(%#.)&'.+%(+% 
(3"(!,!%6+!%+%"9%$)!)$-%&%+$3%(%* +.+*"0!&"%((.' "52$%'#.%%'$%(%$43 %+-0(!)$
222%((.'+:()'/'

PK19-28

7

8
na rovinu / služby

Spoločnosť
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR

"
(&$   

Diaľničná 2, SENEC

%    &
"  $ #'(  

Hľadáme pracovníkov do nášho tímu:

Pracovník na úseku balenia cukroviniek

 $ 
  !  

 

600 000
Stannah

• Balenie cukroviniek
• Stavanie papierových stojanov na cukrovinky
• Kontrola produktov

0800 162 162
www.stannah.sk

od 635 Eur brutto
52-0086

 
 

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

od 935 Eur brutto

MUŽOV AJ ŽENY

Firemné benefity:
• Firemná kultúra rodinného charakteru
• Doprava zabezpečená z vybraných smerov
• Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
• 13. plat
• Školenia
• Práca na 2 zmeny (8 hodín)
• Práca vhodná pre mužov aj ženy

� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)
�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle

prijme do pracovného
pomeru:

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
splátky od 35 €

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

terasy

zimné záhrady
splátky od 149 €

splátky od 98 €

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

rámové
bezrámové

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

ZĽAVY AŽ DO 30%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

PK19-28

63-0106

www.balkona.eu
0948 787 777

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

Možnosť výhry 300 €

8

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0079

balkóny

51-0162

0918 342 807

85-0005

85_0475

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

Vodič VZV
• Vykladanie / nakladanie kamiónov
• Zaskladňovanie paliet do regálov

