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PEZINSKO
Týždenne do 21 000 domácností

Nehaňte ľud môj

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

Alebo aktuálna spomienka na Andreja Sládkoviča. Básnika, literárneho kritika a prekladateľa, predstaviteľa slovenskej romantickej
generácie. Treba pripomenúť tej časti spoločnosti, pre ktorú existujú iba
playmate, gigolovia, modely a modelky, zopár urehotaných (samých
na sebe) takzvaných humoristov a
plastikami neustále prerábané kreatúry.
V časoch Sládkoviča u nás ešte žil
ľud. Možno aj teraz, akurát ho nevidno
a nepočuť. Básnik stál na jeho strane,
bránil ho pred uhorskými nabobmi,
samozvanými veľmožmi s bizarnými
nápadmi.
„Nehaňte ľud môj“, volal Sládkovič
na „klebetárskych posmievačov“. Apeloval na nich - …. „nehaňte ľud môj, slepí sudcovia! Že ľud môj je len ľud sprostý, často sú múdri hlúpi ľudkovia dľa
súdu svetskej (nie vašej – pozn. red.)
múdrosti.“
Tak teda, „nehaňte ľud môj, ústa
nečisté“! Samozvaná dokonalosť, vás,
ľudí vidieka a regiónov nazýva najnovšie „tradične zaostalou a pokryteckou pobúrenou slovenskou krčmou“.
Iba preto, že krútite hlavami nad tým,
ako môže niekto diskutovať s deťmi o

Najlepší výber KOTLOV
94-0091-1

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

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

0908 437 079

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE

aj na splátky

24-0080

ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

51-0036

ໄ0904 097 200

0903 740 740

0903 908 807

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ANTON JUDIAK

VÝVOZ ŽUMPY

51-0057

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

16-0254

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

52-0008-1

• UPRATOVANIE

drogách a vlastných skúsenostiach s
nimi, akoby diskutoval o zážitkoch z
nejakého prázdninového výletu na bicykloch.
Nie, takto nie! Tak, ako som za neprijateľné zo strany hlupákov považoval
označenie „bratislavská kaviareň“ na
ľudí pracujúcich hlavou, tak odmietam
„pomenovanie pokrytecká slovenská
krčma“, ktorým sú najnovšie častovaní
poctiví pracujúci občania na vidieku,
odsudzujúci právom amorálnosť (ak nie
páchanie trestného činu) kýmkoľvek,
hoc aj z tej „bratislavskej kaviarne“.
Andrej Braxatoris Sládkovič si vo
svoje dobe povzdychol: „Ach, zlé sú
časy! Na všetky strany svet žertvuje
bohom zlatým. Ale nechaj mi národ bez
hany; národ patrí k veciam svätým!“
Odvtedy uplynulo už takmer 150 rokov! A ja spolu s ním a zrejme aj spolu s
mnohými z vás zvolávam to
Sládkovičovo - „nehaňte
ľud môj“. Dôrazne, nástojčivo a áno, aj pobúrene,
hoci som abstinent!
Všetko dobré, ľud
môj, prácu, obživu a
zdravie!

www.topkrby.sk

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

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

nad 1500 € zľava -25%

%
-20%
zľavy -20

ག
45-0027

KUPÓN

51-0172

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

24-0046

Ušetrite až polovicu !!!

ག

Najčítanejšie regionálne noviny

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

www.lock.sk
lock@lock.sk

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

PK19-33

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO
ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

NON - STOP servis 0905 754 798

1

24-0006
24-0013

MONTÁŽ A PREDAJ
KRBOV

51-0165

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, Myslenická 21
Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610
E-mail: info@topkrby.sk
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politická inzercia / gastro, Služby

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

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

Vláda dlho odkladala svoj
hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný
rozpočet. Miliardová diera v rozpočte naznačuje, že tento cieľ ani
po rokoch zbytočného odkladania
nebude splnený. Preto sme opakovane vyzvali ministra financií, aby
zabránil ďalšiemu rozvratu verejných financií a pokutám za zlé hospodárenie od Európskej komisie.

spomaľuje výraznejšie, ako v iných
štátoch. Jedným z dôvodov je, že
vláda opakovane zlyháva pri čerpaní eurofondov, vrátane výstavby
diaľnic. Je to vidieť aj pri posledných číslach stavebníctva, ktoré v
júni zaznamenalo takmer 4-percentný prepad. A pritom prepad nie
je väčší len vďaka hypotekárnemu
boomu a výstavbe bývania. Samotné práce na inžinierskych stavbách
poklesli o vyše 16%.
Preto odkazujeme tejto vláde,
aby skončila štvorročné dovolenkové obdobie, kedy prejedala
príjmy a premrhala dobré časy, a
aby konečne začala pracovať.

Slovensko sa prepadlo v kvalite podnikateľského prostredia.
Chýbajú nové súkromné investície
a vláda ekonomiku
Namiesto zvyšovania daní by naďalej drží len pri
mal minister financií predstaviť ro- manuálnej výrobe,
zumnejšie hospodárenie v súlade s ktorá ponúka níztým, čo mu navrhuje útvar Hodno- ke mzdy. Preto treta za peniaze. Plnenie týchto odpo- ba zásadne zmeniť
rúčaní je totiž zatiaľ katastrofálne. smerovanie Slovenska v najbližších
Aj keď spomalenie ekonomic- voľbách.
kého rastu prebieha vo väčšine
ďalších európskych štátov, práve
» Eduard Heger
na Slovensku sa ekonomický rast
tieňový minister financií a hospodárstva

HODINOVÝ MANŽEL
www.momentum.sk 0908 698 322
Novootvorená reštaurácia

BALKAN GRILL
Pezinok, ul. Farská 14

ໄ 0951 190 552

ne - št 10:30 - 23:00
pia - so 10:30 - 24:00
Od 11:00 - 15:00

Denné menu č. 1

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

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

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

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

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

PK19-33
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4,90€

Polievka podľa ponuky
+ porcia grilovaného mäsa

Denné menu č. 2 Pljeskavica
ica

+

alebo

Donáška jedla v Pezinku ZADARMO.

4,90€

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
51-0018
51-0009

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

finančného leasingu však nebezpečenstvo škody na prenajatej veci prechádza na nájomcu momentom začatia
leasingového vzťahu. Za udržiavanie
predmetu leasingu zodpovedá tiež
nájomca. Nájomca sa teda musí starať
o predmet prenájmu tak, ako keby bol
jeho vlastníkom. Práva a povinnosti
zmluvných strán spravidla vymedzuje
zmluva o finančnom leasingu a doplnkovo aj všeobecné obchodné podmienky leasingovej spoločnosti.
Rovnako ako zmluva aj tieto podmienky by mali byť predmetom rokovaní zmluvných strán pred podpisom
zmluvy o finančnom leasingu. Výhodou finančného leasingu pre nájomcu
je najmä skutočnosť, že nemusí vynaložiť peňažné prostriedky na jednorazovú kúpu potrebnej veci, pretože
predmet finančného leasingu uhrádza
vo forme pravidelných splátok. Nájomcovi nevzniká ani povinnosť na kúpu
predmetu nájmu po uhradení poslednej splátky leasingu. Nevýhodou finančného leasingu však môže byť vysoké nájomné, ktorého súčasťou býva
spravidla zisk leasingovej spoločnosti
a všetky náklady s leasingom spojené.

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

(bývalá diskotéka JAMA)

Zmluva o finančnom leasingu
Podstatou finančného leasingu
je dlhodobé prenechanie predmetu
nájmu do užívania lízingovému nájomcovi za odplatu, pričom nájomca
je oprávnený po uplynutí dohodnutej
doby nájmu odkúpiť predmet nájmu
za vopred dojednanú kúpnu cenu.
Ide teda o finančný prenájom, po
ukončení ktorého po zaplatení poslednej splátky a kúpnej ceny dochádza
k prevodu vlastníckeho práva z prenajímateľa na nájomcu. Zmluva o finančnom leasingu, resp. leasingová zmluva
neexistuje ako samostatný zmluvný
typ ani v občianskom, ani v obchodnom zákonníku. Spravidla je uzatváraná vo forme nepomenovanej zmluvy, a preto všetky náležitosti zmluvy
upravujú zmluvné strany samostatne
na základe vzájomnej dohody. Zmluva však musí dostatočne určiť záväzky
poskytovateľa i príjemcu finančného
leasingu. Podstatné náležitosti, ktoré
by mala zmluva o finančnom leasingu obsahovať sú určenie zmluvných
strán, vymedzenie predmetu nájmu
a podmienok jeho užívania, určenie
doby trvania nájmu a zmluvy, platobné
podmienky, t. j. výška splátok a výška
kúpnej ceny.
Predmetom leasingovej zmluvy
môže byť tak hnuteľná ako aj nehnuteľná vec. Vlastníkom predmetu nájmu je
až do uhradenia všetkých záväzkov zo
strany nájomcu leasingová spoločnosť,
čiže poskytovateľ leasingu. V prípade

24-0004

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Dobré časy sa
končia,
potvrdzujú to najnovšie čísla z
ekonom i k y.
Koniec nadštandardných časov
dáva dobrý dôvod na vystavenie vysvedčenia,
ako vláda Smeru využila toto obdobie.

24-0076

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

0917 373 326

www.pemont.sk

24-0035

Redakcia:

Vláda prejedla dobré časy
a Slovensko nepripravila na budúcnosť
031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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ACN / Služby, domácnosť

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim auto pokazené
alebo havarované, zabezpečím zošrotovanie, 0903
517 742.
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908 205 521.

03 BYTY / predaj
»Predám 1 izb. byt v PK Svätoplukova ul., po kompl.
rekonštr., 65.000 €, 0907
093 386.

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu prerobenú zariadenú garsonku
na juhu v PK, 1 osobe 350 /
mes. s energ. 0905 157 373.
»Hľadám spolubýbajúcu do
RD v Modre, 0905 581 601.
»Hľadám podnájom rd v
pk okolie do 600eur 0940
108 177.

Dum spiro, spero. Pokiaľ dýcham,
dúfam. Alebo aj naopak - pokiaľ dúfam, dýcham. Jedno z najznámejších
latinských mott, pripisované Cicerovi.
Pokiaľ dýcham, dúfam, verím
a mám nádej. Takto som si spomenuté motto pred rokmi upravil pre cestu
moju i mojej rodiny. Dúfam, verím,
mám nádej. Všetko synonymá nesúce
pre človeka jeden odkaz. Kým žiješ,
cesta tvoja i tvojej rodiny, hocako
ťažká, má zmysel. Kríž, ktorý si na
svoju cestu dostal do opatery, ten často
neznesiteľne ťažký kríž, pod ktorým
padáš, dokážeš uniesť. Len si zachovaj svoju vieru. Bojuj dobrý boj.
Neúnavne kráčaj s modlitbou na perách na svojej ceste.
Už predtým, ako som sa so spomenutým mottom prvýkrát stretol, sme
sa ním v rodine riadili. Čo iné človeku
zostáva v stretnutí sa s celoživotnou
chorobu u svojho dieťaťa? Čo iné ako
viera, nádej a láska? Ale predsa je tam
ešte Niekto, kto nás ochraňuje a je pri
nás vždy, kým dýchame. Myslím na

Ježiša. A na Cirkev. (Mt 16, 18: A ja Ti
hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné
brány ju nepremôžu.).
Čo však v situáciách, kedy sú veriaci
a samotná Cirkev prenasledovaní a trpia za svoju vieru? Vtedy nám tiež zostáva pevná viera a modlitba. „Pán mi
vždy pomohol a dal mi to, o čo som
ho prosil pre trpiacich kresťanov,“
vyjadril sa zakladateľ nadácie ACN –
Pomoc trpiace Cirkvi páter Werenfried
van Straaten.
Slovenská národná kancelária
ACN Slovensko – Pomoc trpiacej
Cirkvi ďakuje všetkým ľuďom, ktorí
vo svojich modlitbách myslia na našich prenasledovaných a núdznych
bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým
dobrodincom, ktorí štedrým srdcom
a finančnými darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.

Vtipy
týždňa
» Balzaca raz navštívil
jeden z jeho mnohých veriteľov.
-Veľmi potrebujem svoje
peniaze, – vysvetľuje hosť,
–lebo i ja musím vrátiť dlh !
-Ale to je vrchol ! – Odpovedá Balzac. – vy si robíte
dlhy a chcete, aby som ja
ich platil ?!

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

» Jozef Bednár

16-0254

01 AUTO-MOTO / predaj

Pokiaľ dýcham, dúfam a verím

68-06

Občianska
riadková
inzercia

ACN Slovensko

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

07 REALITY / iné

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

www.windorpezinok.sk

po - pia: 10.00 - 17.00

»Prenajmem garáž na Bernolákovej ul. v PK, 0903 37
60 11.
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku a
okolí 0918 479 756.
»Predám chatu Smolenice,
0908 479 693.

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

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

Chcete si
podať
inzerát?

51-0004

08 STAVBA

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
51-0006

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

» Francúzsky maliar Paul
Cézanne rád v kruhu priateľov rozprával, že už v útlom veku bol považovaný
za zázračné dieťa .
-Ako tomu máme rozumieť?
– Pýtajú sa ho priatelia .
-Nuž tak, že všetci moji vychovávatelia už od detstva
o mne hovorili, že to bude
zázrak, ak zo mňa niečo
bude !
» Marlene Dietrichová po
návrate do Európy vyčíta
fotografovi v Paríži :
-Kedysi ste mi robili lepšie
fotograﬁe!
Fotograf skromne a taktne
poznamenal :
-Madam, nezabúdajte, že
vtedy som bol o tridsať rokov mladší …
» Francúzsky komik, ﬁlmový herec Fernandel sa raz
zveril svojim známym :
-Tá prekliata móda žien nosiť nohavice a krátke vlasy
zapríčinila, že často neviem, či mám pred sebou
ženu, ktorá ide k holičovi,
alebo muža, ktorý sa vracia
od holiča .
» Jean Gabin bol známy aj

tým, že žil vo veľmi šťastnom manželstve. Raz sa ho
priatelia pýtali, ako to robí,
že je v manželstve šťastný.
Tajuplne sa usmial a povedal:
-Pohodu vo svojej rodine
udržiavam tak, že manželke nikdy neodporujem.
Radšej chvíľu počkám a potom si odporuje ona sama.

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.

» Prezidenta Lincolna raz
pristihol cudzí diplomat,
ako si čistí topánky.
-Čože, pán prezident, vy si
čistíte vlastné topánky ?
-Áno, – povedal pokojne
Lincoln. – Čie topánky by
som podľa vás mal čistiť ?

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
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

»

Keď pôsobil rakúsky
kancelár Metternich v Paríži, podal o ňom Napoleon
túto charakteristiku:
-Pán Metternich je na najlepšej ceste k tomu, aby sa
stal veľkým štátnikom. Klame už takmer dokonale !

» redakcia

PK19-33

4

24-0085

5
deťom, zdravie

Rádiodiagnostické centrum
Mestská poliklinika Pezinok, Hollého 2
vykonáva vyšetrenia:

klasické RTG – skiagrafia
grafia

ultrazvukové vyšetrenia
Od júla 2019 sú všetky rádiologické vyšetrenia vrátane
denzitometrie hradené zo zdravotného poistenia
u všetkých poistencov zdravotných poisťovní

celotelová denzitometria

Naše pracovisko patrí k najmodernejším na Slovensku.
Je kompletne digitalizované a používa prístroje spĺňajúce nové, prísne normy Európskej únie.
Objednávanie pacientov na tel. č.: 0904 013 977, 0905 600 314 alebo na presný termín cez www.TOPDOKTOR.sk

PK19-33
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51-0163

mamografia

6
farmári / služby, stavba
Občianska
riadková
inzercia
»Kúpime trubkové lešenie,
80 - 200m2, 0905 425 929.

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám Technics zostavu,
0902 083 000.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám hrozno Iršaj, Muller, Silván, Veltlín, 0903 856
536.
»Predám hrozno Dolfender
červené, 0905 293 605.
»Predám hrozno Sauvignon
(0,70€/kg), Chardonnay,
Rulandské biele (0,60€/
kg), Modra, 0904 883 330.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.
»Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené. 0903 753
758.

12 DEŤOM
SPOMIENKY
»Dňa 12.8.2019 sme si pripomenuli 16. výročie úmrtia
nášho drahého manžela,
otca a dedka Stanislava
Daniela. Kto ste ho poznali
venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú
manželka Mária, dcéra
Monika a syn Stanko s rodinou.

Kto má nárok na odškodné

Citáty
o humore

(po likvidácii chovov úžitkových zvie- siace,
ɧNµSLXGRNODGXRQDULDGHQ¯RSDWUHQ¯
rat)
ktorý vystavila príslušná regionálna
Ministerstvo pôdohospodárstva veterinárna a potravinová správa,
a rozvoja vidieka SR ma v pláne ɧ NµSLX GRNODGX R ]UXģHQ¯ RSDWUHQ¯
odškodniť chovateľov ošípaných, ktorý vystavila príslušná regionálna
ktorým boli nariadené veterinárne veterinárna a potravinová správa,
opatrenia na likvidáciu ošípaných ɧ NµSLX GRNODGX SUHXND]XM¼FHKR
množstvo dodaných mŕtvych tiel zviekvôli africkému moru ošípaných.
rat do prevádzkarne
Chovatelia ošípaných, budú môcť po- ɧ QD VSUDFRYDQLH ŀLYRÏ¯ģQ\FK YHGĀDMžiadať o odškodnenie prostredníctvom ších produktov.
výzvy pre nepodnikateľov – chovateľov
zvierat – všetky informácie nájdu na Požiadať o odškodnenie
stránke ministerstva, tu: http://www. môžu do 13. septembra 2019.
Predovšetkým musia byť ukončené
mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&veterinárne opatrenia v danej oblasti.
navID2=1344&sID=17&id=14407
Odškodnenie sa vzťahuje len na registrovaných chovateľov, ktorý si splniVýška kompenzácie
li legislatívne požiadavky. Nahlásenie
bude predstavuje:
Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 infikovaných zvierat štátnemu alebo
kg (vrátane odstavčiat) – 3,00 eurá/ kg súkromnému veterinárnemu lekárovi
Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí
kg – 1,40 eura/kg
Slovenska! Ak držiteľ zvierat doposiaľ
nenahlásili chov ošípaných miestnej
Chovatelia musia doložiť:
ɧY\SOQHQ¼ĿLDGRVħRSRVN\WQXWLHGRW£- Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, je nevyhnutné, aby tak bezcie (príloha č. 1) a
ɧY\KO£VHQLH SU¯ORKDÏ SRGĀDY]RUX odkladne urobil!
ktoré sú súčasťou tejto výzvy,
ɧ GRNODG R ]ULDGHQ¯ EDQNRY«KR ¼ÏWX
žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,
ɧ Y¿SLV ] FHQWU£OQHKR UHJLVWUD KRVSR» Zdroj: MP a RV SR
dárskych zvierat, nie starší ako tri me-

» Do blankytne modrulin-

kého celofánu humoru sa
dajú zabaliť utrápené a
krvavé súčiastky denných
starostí.
Bohumil Hrabal

» Humor a satira sú ako
milenec a milenka - kde
jedno chýba, druhému je
smutno.
Jan Neruda

» Humor by mal bojovať

proti všetkým hlúpostiam v
akejkoľvek podobe.
Rastislav Piško

» Humor je jedným z prvkov génia.
J. Wolfgang von Goethe

» Humor je najdôstojnejší
prejav smútku.
Miloš Kopecký

» Humor je ochranný štít
múdrych.

Erich Kästner

» Humor je podstatne ľud-

ský fenomén a umožňuje
ako taký človeku, aby sa
od všetkého a každého, a
teda tiež od seba samého
dištancoval, aby tak dostal
seba samého do rúk.
Viktor Frankl

»

Humor je soľou zeme.
Kto je ním dobre presolený,
vydrží dlho čerstvý.
Karel Čapek

EUROOKNÁ A DVERE

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

Chcete si
podať
inzerát?

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
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE

0904 527 658

S
U

9
8 2 1
8 3
5 7
2

dosti, svoj humor a zvyky.
Nicolas Boileau

» Sotva existuje v ľudskom

bytí niečo, čo by umožňovalo človeku získať viac
odstupu než humor.
Viktor Frankl

» Svätý, ktorý sa nedokáže
smiať, nie je žiadny svätý.
František Saleský

»

Zmysel pre humor je
znakom serióznosti.
Pavel Kosorin

D

5
4
O1
2
Nie sáčok, ale vrecko, vrecúško.
K 3 9 5 4
Nie kúpelka, ale kúpeľňa.
2
Nie alergológ, ale alergiológ. U
2
Nie aloe, ale aloa.
Slovenčina naša

PK19-33

» Každý vek má svoje ra-

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
æ$/Ô=,(

7UQDYD6XFKRYVNi
mob.: 0911 39
info@eurRNHSro.sNZZZ.eurRNHSrRVN

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

menia, pretože ho pomáha
chápať a znášať. Humor
nám pomáha nezblázniť sa
z neho.
Jan Werich

16-0029

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

AKCIA!

51-0070
51-0075

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

» Humor žije z nedorozu-
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1

2
4
5

» redakcia

pezinsko@regionpress.sk
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služby, domácnosť
ໄ0951 262 028

5a7m

0905 20 70 59
www.kupdodomu.sk

59-0259

bio • komunálny • stavebný

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

3
24-0081

ODVOZ ODPADU kontajnermi

Kamenárstvo GRANIT
0905 618 949
RajÊek Pavol
0905 618 949

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
STAVEBNOKAMENÁRSKE PRÁCE

Holubyho 73
902 01 Pezinok

PORADÍME
NAVRHNEME
ZREALIZUJEME

87-0012

rajcek.pavol@gmail.com
www.kamenarstvo-granit.sk

51-0060

VÝROBA - hrobových základov
- náhrobných pomníkov
- hrobových rámov
- krycích a epitafných dosiek
z prírodného i umelého kameĖa

Už dnes myslite na letné horúĀavy ...

... schlaüte sa s klimatizáciou

VITOCLIMA 200-S
- už aj s ovládaním
VITOCLIMA
200�S cez WIFI

za su
per
ceny

VITOCLIMAVITOCLIMA
300-S - už aj s300�S
ovládaním cez WIFI

PEZINOK,
Šenkvická
14/U
tel./fax:
033/645ul.
31 61,
0918 620 835,
e-mail: absol@absol.sk

ང 0918 620 835, e-mail: absol@absol.sk, www.absol.sk
www.absol.sk

PK19-33
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PREDAJGA
PREDAJGA
MATERIÁLOM
SSINŠTALANÝM
INŠTALANÝM MATERIÁLOM

51-0128
51-0128
51-0231

PEZINOK, Silvanová 2/A

8
právnik
SPOLOČNOSŤ
radí / služby

Ľudí oslovuje radikalizmus, je hlučný a vyžaruje energiu

Kto z koho – slepá ulica

Na druhej strane, radikáli sú aj veľmi
zraniteľní zo strany ich opozície. Ľahko
možno zosmiešniť ich postoje, ktoré pôsobia viac silácky než racionálne, viac
„manipulatívne“ ako presvedčivo. Situáciu veľmi zjednodušujú, na dôsledné
rozlišovanie im neostáva energia, ba ani
čas. Sú netrpezliví v čakaní na dlhodobé
výsledky, vidia ohrozenia aj tam, kde
ich niet, a cítia sa povolaní „konať“ tu a
teraz. Strhnutí vlastnou prozreteľnosťou
a pridaním sa okolia mylne vydávajú
svoju cestu za jedinú správnu.

Dvojitý monológ

Keď však príde na rozmenenie ich ak-

Kalkul a opatrnosť

Popri tomto doteraz málo úspešnom
radikálnom postupe existuje však aj
druhý neúspešný projekt. Tzv. prekombinovaná diplomacia, úsilie skryť vyznávané postoje a v mene „spoločného
jazyka“ sa snažiť prepašovať drobné
kozmetické legislatívne zmeny v spoločnosti. Také nenápadné, až sú nehodné
postavenia určitej politickej sily. Tešiť sa
z týchto ultra kozmetických zmien vybojovaných za celé desaťročia demokracie,
chce naozaj riadnu dávku optimizmu. A
tak trochu privrieť oči aj pred falošnosťou presadzovateľov, ktorí sa bránia
ukázať svoju pravú tvár. Vzniká potom
dojem, že pracujú veľmi osamotene a
nemajú za sebou žiadne širšie zázemie.

Čistenie kanalizácie

U

Nemiešajme roly

Úprimne povedané, práve tieto dve
línie sa v našom konzeravtívnom spoločensko-politickom priestore vzájomne
pretláčajú a vybíjajú jedni na druhých.
Ale sú to naozaj také vzájomne sa vylučujúce prúdy? Nestačilo by, aby si lepšie ujasnili svoje postoje vo verejnom
pôsobení a pracovali mierne povedané
„koordinovane“? Aby si jedni vytvárali

4

S

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

Pochody mladých ľudí sú čoraz väčšou vášňou v celom svete.

9

6

Slovenčina naša

Nie „háj“, ale ahoj.

možnosť zakúpenia aj na splátky,
max. 40€/ mesiac

51-0052

1
O
Pezinská havarijná služba
4 9
NON - STOP 0949 177 200 K 7 2 3
1
9
8
U
4
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Slovenčina naša
Nie
po vzore, ale podľa vzoru.
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7 3
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najväčšia VÝSTAVA

NÁHROBNÝCH KAMEŇOV

výrazné zľavy na
vystavené kamene
Čistenie starých hrobov
0903 033 602 * 0908 658 527
otvorené denne od 8°° do 17°°

0948 312 754

Nie môžme, ale môžeme. Slovenčina naša
Nie pracná drina, ale prácna drina.

PK19-33

pezinsko@regionpress.sk

8

6

5
7,
2
8 5 3
4 5
7 1
4
6
8
1
4

Frézovanie

KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

Mária Raučinová, Fórum života
Foto: CBC (reprofoto)

S 3 7 8
U2

2
1

a posúvali kvalitne vypracované argumenty a druhí ich vedeli dotiahnuť v
rovine atraktívnosti? Tieto roly sú totiž
nezameniteľné. Ak si ich vzájomne vymenia, zosmiešnia sa obe strany. Prirodzene, zvádza to, ale práve o túto vyváženosť je potrebné stáť.

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

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

15-0004

Cesta omylov

www.kamenarstvokajal.sk

Fascinuje ma však ich zanietenosť,
silná motivácia a schopnosť zachvátiť
široké skupiny. Uvažujem, čo je tou devízou, ktorou oslovujú. Jasnosť a zrozumiteľnosť cieľov? Jednoduchosť prevedenia? Rozhodnosť v reči?

tivít na drobné, na dotiahnutie pravdy
do dôsledkov, na skutočný stret argumentov v seberovnom dialógu, málokedy obstoja v teste prirodzenej mysliteľskej autority. Pravdepodobne sa im
v snahe obrániť vlastné postoje nedarí
vcítiť sa dosť do kože protivníka, alebo
aspoň si jeho argumenty vypočuť bez
vopred daných predsudkov. Taký dialóg
je tragické sledovať, pretože ide vlastne
o dvojitý monológ. Spoločná platforma
či východisková poloha neexistuje, a
nie je možné ani vystriehnuť presný
uzol nezhody.

36-0009

Nie som zástancom radikálnych
ciest riešenia. Som viac-menej
presvedčená, že u radikalistov (radikálnych aktivistov) ani tak nejde
o zásadovosť a principiálnosť, ako
skôr o povahovú črtu riešiť veci
rázne, pričom sa neraz ukáže, že
ich pohľad býva čierno-biely.

9
služby, domácnosť
Tel./Fax: 033/643 39 11
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

Vzorko
Vzorkovňa:
Pezinok, Hrnčiarska 25
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088
Mobi
EE-mail: cevarom25@gmail.com
Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h
O

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

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE

-12%

ROLETY
ZipScreen

Priznať sa
V médiách vidíme často klamárov,
ktorí sa nikdy nepriznajú. Hovorí
sa, že lož je nástrojom politikov a
mnohí sa tak skutočne správajú.
Majstrami klamstva vždy boli sovietski a ruskí politici. Aj americkí politici
klamú a nepriznajú sa. Vymyslia si
problém a začnú na cudzom území vojnu. Aj vo firmách sa klame – šéfovia zatĺkajú svoje chyby, aj keď sa sťahujú ich
výrobky z trhu a firme hrozia obrovské
pokuty. Často klamú aj tí dole – keď neurobia svoju prácu tak, ako bolo treba.
Najväčšie riziko je nepriznať chybu.
Vo výrobe to znamená, že sa zlý kus dostane ďalej a spôsobená škoda sa zvyšuje. Pri vedomom predaji nekvalitného výrobku poškodzujeme stále väčší
počet zákazníkov, ale v konečnom dôsledku ohrozujeme aj existenciu vlastnej firmy. Sú rôzne motívy, prečo ľudia
nepriznajú chybu – chamtivosť, strach
alebo psychické nastavenie, pri ktorom
človek vidí iba chyby na druhých a sám
seba považuje za dokonalého (diktátori, psychopati, narcisovia).
Nedávno som videl video, kde Mišo
Truban rozprával hlúposti o drogách.
Urobil hneď tri chyby – bral drogy,
zľahčoval to pred študentmi a napádal
tých, ktorí ho za to kritizovali. Možno

94-0121

51-0084

w w w. ceva ro m . s k

akcia platí
do konca
augusta

Z-90, Z-70, C-80
T-80, F-80

51-0084

Tieniaca technika aj pre strešné okná.

www.cevarom.sk
w

Dobré správy z prírody
si uvedomil chybu, alebo mu to niekto
poradil, ale spamätal sa a priznal si tieto chyby. Priznanie so sebou prináša
veľa dobrého. Najskôr prichádza úľava
a svedomie si vydýchne. Už nepotrebujeme míňať energiu na klamstvo a
pretvárku. Priznanie chyby je prvým
krokom k poučeniu a náprave. Ten, kto
hľadá chyby iba na druhých, niekedy
pôsobí ako slon v porceláne. Porozbíja
všetko okolo a nakoniec zničí aj sám
seba. Každé klamstvo sa raz prezradí,
veď Pán nad nami pozná aj naše myšlienky a má spočítané aj naše vlasy na
hlave. Klamár často vyzerá pred ľuďmi
ako zbabelec, odvaha priznať sa vyžaduje statočnosť a charakter. Priznaním
sa oslobodzujeme a získavame rešpekt, klamstvo človeka dusí a vedie k
opovrhnutiu druhých.
Treba podporovať
ľudí, ktorí sa priznajú k chybám
a odpúšťať im. A
treba aj odhaľovať
zločiny tých, ktorí sa
nikdy nepriznajú,
trestať ich a
odpúšťať.

» Ján Košturiak

Slovenčina naša
Nie rohlík,
ale rožok. Nie lízatko, ale lízanka.

PK19-33

Malá vlčia svorka, ktorá sa na česko-slovenskom pomedzí v Javorníkoch usadila v roku 2018, priviedla
túto jar na svet vĺčatá. Ide vôbec o
prvé potvrdené rozmnožovanie
vlkov v tejto oblasti od ich návratu
v 90. rokoch minulého storočia.
Podľa hovorcu Národného lesníckeho centra vo Zvolene Jána Lichého,
informácie sa podarilo získať vďaka
monitoringu olomouckého Hnutí
DUHA a ďalších spolupracovníkov
zo Štátnej ochrany prírody SR. Pár
momentov zo skrytého života vlčej
rodiny zdokumentovali zoológovia
priamo v teréne.
Okrem rozmnožovania vlkov sa
podarilo v Beskydách a Javorníkoch
potvrdiť aj narodenie rysích mláďat.
Po šiesty raz za sebou sa matkou stala
deväťročná rysica Draža a prvýkrát aj
rysica zoológmi označovaná ako Lucka. Ďalšie mláďatá má aj deväťročná
rysica Hermína, aktuálne sledovaná pomocou GPS telemetrie v rámci
cezhraničného projektu Interreg.
Chránená krajinná oblasť Beskydy je
tak jediným miestom v Českej republike, kde sa trvale vyskytujú všetky tri

druhy veľkých šeliem.
Peter Drengubiak zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Kysuce
informoval, že ochrana vlka dravého
je jednou z priorít CHKO, čomu nasvedčuje aj jeho celoročná ochrana
takmer na celom území správy. Reprodukcia a vlčie prírastky v Javorníkoch naznačujú, že potenciál pre
život vlka v tomto pohorí nepochybne
existuje.
„Správa CHKO Kysuce listom
oslovila príslušné lesné úrady, ktoré
majú kompetenciu usmerňovať činnosť obhospodarovateľov poľovných
revírov v Javorníkoch. Cieľom je na
jednej strane zabezpečiť ochranu
vlka v Javorníkoch nielen na papieri, ale aj priamo v teréne. Na strane
druhej, v prípade vzniknutých škôd
na ovciach, ponúknuť chovateľom
pomocnú ruku pri riešení škôd spôsobených vlkom. Podmienkou na
schválenie požiadavky náhrady škôd
je potrebné mať registrovaný chov a
zároveň zabezpečené stáda,“ povedal
pre agentúru Peter Drengubiak.

» Zdroj: TASR

Slovenčina naša
Nie buď
na mňa milý, ale buď ku mne milý.
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Hlavu
ZAUJALO
hore
za život
/NÁS
práca

Zistite ako mlyn pracoval aj ako sa mlelo obilie

Objavte čaro
Vodného kolového mlyna Jelka
Medzi Galantou a Bratislavou na
brehu Malého Dunaja leží obec
Jelka, ktorá sa pýši unikátnou
pamiatkou. V malebnom prírodnom prostredí ukrýva vodný
kolový mlyn, ktorý je po rekonštrukcii opäť otvorený a pripravený vítať svojich návštevníkov.
Najstaršie písomné doklady o mlyne
pochádzajú z roku 1894 a predstavujú
plány lodného mlyna Jozefa Németha,
ktoré vyhotovil diplomovaný merník
a stavebný podnikateľ z Budapešti
Sándor Visnovsky. Z nich sú známe
konštrukcia a technický popis lodného mlyna, polohopisný plán úseku
Malého Dunaja v chotári Jelka a plán
využitia vody mlyna. Po roku 1899 sa
však uskutočnila prestavba lodného
mlyna na mlyn kolový. Časom prešiel
mlyn viacerými zmenami a prestavbami. Jednopodlažná budova mlyna sa
zmenila na viacpodlažnú pred rokom
1916.

prípade potreby pozastaví. Druhá remenica poháňa vodorovný skrutkový
transportér, pomocou ktorého sa melivo dostane do násypného koša. Ďalšia remenica je napojená na lúpačku.
Vedľa nej umiestnená remenica slúži
na poháňanie skrutkových transportérov a výťahového systému v hornom podlaží mlyna. Koleso chránené
drevenou kazetou slúži na prácu s
valcovou stolicou. Posledná remenica
poháňa šrotovník. Na mlynskom lešení stojí šrotovník a valcová stolica. Šrot
pre zvieratá spracovávali v šrotovníku,
v ktorom sa nachádzajú dva mlynské
kamene, dolný stacionárny a horný
otáčajúci sa,“ prezrádza etnologička.

Ako mleli obilie

Z násypného koša sa obilie na
zomletie dostalo medzi kamene a potom pomocou skrutkového transportéra sa cez otvor sypalo do vreca. Obilie na múku, pred tým ako ho zomleli Vodný kolový mlyn Jelka.
na valcovej stolici, očistili v trieri na
čistenie obilia, olúpali v lúpačke, a triediče na preosievanie a dávkovanie pečenie objektu, vrátenie strechy do
potom cez výťahový systém sa dosta- do vriec podľa druhov. Trier – čistič pôvodného tvaru, vybudovanie bezZistite ako mlyn fungoval
bariérového vstupu, očistenie, zakon„Technologické zariadenie mlyna
pozostáva zo sústavy hnacej, prevozervovanie a ošetrenie drevených častí
dovej a mlecej. Hnaciu sústavu tvoria
budovy, rekonštrukcia sústavy mechahať a veľké vodné koleso, pod ktorým
nizmu mlyna. Tiež bolo zakúpené aj
na štyroch reťaziach visela doštená
nové vnútorné vybavenie mlyna pre
plošina zabezpečujúca prívod vody
vystavené exponáty. Elektroinštalačné
na lopaty kolesa,“ objasňuje funpráce zahŕňali inštaláciu osvetlenia,
bleskozvodu, kamerového systému,
govanie mlyna Izabela Danterová,
etnologička Vlastivedného múzea v
elektronického zabezpečovacieho sysGalante. „Prevodová sústava mlyna je
tému a elektronickej požiarnej signaliviacstupňová. Prvý stupeň pozostáva
zácie. V rámci revitalizácie areálu bola
z hlavného ozubeného kolesa a z jedobnovená budova strážnej služby – infocentra, boli vytvorené nové priestoného menšieho ozubeného kolesa.
Druhý prevodový stupeň tvorí dvojica
ry pre exponáty skanzenu, upravili sa
ďalších ozubených kolies. A nakoniec
chodníky.
cez kužeľový pastorok na hriadeli s
remenicami rôznych rozmerov sa roPrechádzka skanzenom
V areáli vodného mlyna tak nájdete
tačný pohyb pomocou remeňov preaj skanzen, čiže expozíciu miestneho
náša podľa individuálnych otáčok na
jednotlivé stroje pracovnej sústavy. Areál v okolí mlyna.
poľnohospodárstva v 20. storočí. V noPrvá remenica na hriadeli je brzda, lo medzi valce na mletie. Triedenie obilia používali aj na čistenie obilia na vom objekte môžete obdivovať tradičpomocou ktorej sa činnosť mlyna v múky, krupice a otrúb vykonávali siatie. Počas zabíjačiek a žatvy podľa né nástroje obrábania pôdy a chovu
požiadavky v mlyne mleli aj kukuricu. dobytka. Sú to pluhy a plúžence, vozy
„Denný výkon mlyna bol 10 q chlebo- a sane, ale aj menšie artefakty, ktoré
vého obilia a podobné množstvo obi- predstavujú prácu miestnych remesellia na šrot. Za mletie platili takzavné níkov, napríklad kováčov, tesárov, stomýto, čo činilo 10 percent z meliva. lárov či kolárov. Nachádza sa tam tiež
Némethov mlyn, ako sa vodnému ko- včelín a holubník, ktoré pripomínajú
lovému mlynu tiež hovorí, bol známy hospodársky dvor miestnych gazdov v
tým, že v mlyne mleli prevažne raž, a prvej polovici 20. storočia.
to vynikajúco,“ dodáva I. Danterová.

Mlyn prešiel nedávno
rozsiahlou rekonštrukciou

Slávnostné otvorenie mlyna po rekonštrukcii v roku 2019.

PK19-33

Zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, Obce Jelka a Vlastivedného múzea v Galante po rozsiahlej rekonštrukcii spoločne sprístupnili
v máji tohto roka Vodný kolový mlyn
v Jelke širokej verejnosti. Rekonštrukčné práce sa vzťahovali na všetky dôležité časti mlyna, ako je statické zabez-
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Kedy je mlyn a skanzen
otvorený pre verejnosť

Počas letnej sezóny, teda od 1.apríla
do 31.októbra môžete mlyn navštíviť
od pondelka do nedele vždy od 9.00
do 20.00 h. Počas zimnej sezóny, teda
od 1. novembra do 31. marca tam máte
príležitosť zavítať od pondelka do nedele vždy v čase od 9.00 do 16.00 h.
Zdroj foto: Trnavský samosprávny kraj
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Spomienka / práca
prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

príjme do pracovného pomeru

OŠETROVATEĽA HYDINY

garancia platu 1000 €/mes.

na farmu ČASTÁ

NÁPLŇ PRÁCE: kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY:
- samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
- svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
- práca v prosperujúcej spoločnosti
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- výhodné platové podmienky
- odmeny za neabsenciu
- vernostné odmeny
- príspevok na stravovanie
- odmena za ukončený turnus
- odmena za podostielku
TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE: ihneď
PRACOVNO � PRÁVNY VZŤAH: hlavný pracovný pomer
PLAT: 550 € + odmeny*

Účelové zariadenie
Kancelárie NR SR
Častá - Papiernička
ponúka
pracovnú pozíciu

ÍČKA

ČAŠNÍK / ČAŠN
autoservis, pneuservis, autobazár?

PREDÁVATE

autá, motorky, náhradné diely?
DAJTE o sebe vedieť!
inzercia: 0905 963 035, 0905 593 810

Bolo to najhoršie
banské nešťastie u nás

prijme do TPP

AUTOMECHANIKA

HĽADÁME

s nástupom ihneď
spoľahlivého, samostatného

ZÁHRADNÍKA
do prevádzky
na Zochovej chate

0948 88 30 40

51-0173

asi 500 m od šachty nachádzali ďalší
deviati baníci, ktorí pomáhali záchranárom a deväť ďalších bolo v chodbe
mimo miesta požiaru. Približne po hodine sa prerušilo telefonické spojenie a
snímače koncentrácii banských plynov
prestali fungovať. Podľa výpovedí baníkov, ktorí sa tiež nachádzali v chodbe, najprv začuli detonáciu a potom
ich tlaková vlna zrazila k zemi. Zranení
muži sa následne dostali na povrch a
boli ošetrení v nemocnici v Bojniciach,
nikto z nich nebol hospitalizovaný.
V chodbe sa po výbuchu nachádzali podmienky nezlučiteľné so životom. Jedenásť záchranárov a deväť
baníkov podieľajúcich sa na hasení
požiaru zahynulo zrejme priamo po výbuchu alebo sa zadusilo krátko potom.
Slovensko sa zaradilo medzi krajiny ako Čína s najväčšou úmrtnosťou
baníkov na milión vyťažených ton uhlia. I bez nešťastia v Handlovej 10. augusta 2009 dosahuje pomer úmrtnosti
baníkov približne 1 život baníka pri
vyťažení menej ako milióna ton uhlia
ročne.
Na ich životy spomína redakcia
REGIONPRESS spolu s pozostalýmí a
priateľmi s úctou.

pezinsko@regionpress.sk

Výkon práce: Bratislava. Nástup: ihneď.
Požiadavky: samostatnosť, spoľahlivosť,
zodpovednosť, VP sk. C vítaný,
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 7 €/h + pohyblivá zložka mzdy do výšky 1 €/ h
(po skúšobnej dobe) + príplatky v zmysle platnej
legislatívy + 1350 € jednorázový stabilizačný
príspevok + ročné odmeny podľa dosiahnutých
výsledkov.
Ubytovanie zabezpečíme.

pers@slovaklines.sk • 0905 203 990

16-0267

51-0087

*(so špecifikáciou hodnotiacich kritérií bude záujemca oboznámený pri pracovnom pohovore)

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV
Mzda od 800 € - 1 100 €

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

Bližšie informácie:

» red

PK19-33

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk
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52-0126

Bolesť, ktorá nikdy neopustí náš
banícky región, trvá už desať rokov.
Vtedy, 10. augusta 2009 približne o
pol desiatej v šachte Východ uhoľnej bane v meste Handlová nastal
výbuch. Explózia usmrtila 20 ľudí
- 11 banských záchranárov a deväť
baníkov spoločne hasiacich požiar,
ktorý vznikol necelé tri hodiny pred
výbuchom. Deväť ďalších pracovníkov bane, ktorí sa v šachte nachádzali, bolo zranených. Stalo sa
najväčšie banské nešťastie v novodobej histórii Slovenska.
Drobné požiare vznikali v bani už
skôr. O šiestej ráno sfárala nová zmena. Okolo 7:00 vznikol v chodbe Šachty východ otvorený požiar, ktorý bol
zistený snímačmi plynov v banskom
ovzduší. Počas pol hodiny boli na pomoc privolaní záchranári banskej záchrannej služby z Prievidze. Na miesto
okolo 8:30 dorazili dve čaty banských
záchranárov po piatich mužov a ich veliteľ. Ich úlohou bolo pomocou ochladzovania dusíkom znížiť teplotu požiariska ako aj koncentráciu kyslíka, ktorý
napomáhal horeniu a zvyšoval celkové
nebezpečenstvo v bani. Spolu s nimi
sa na pracovisku 330 m pod zemou a

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

24�0084

e-mail:

MÁTE

(priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
e-mail: kurtisova@machhydina.sk

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
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Škola / stavba, práca

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

splátky od 98 €

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

PRÁCA IHNED
VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

Facebook: aiwsk

• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

34-0154

personal

www.aiw.sk

Personálna & pracovná agentúra

E U RO

63-0131

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777
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BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

prijme
do pracovného pomeru:

85_0550

Mzda B: 5,50 € / hod.
Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: kvalifikačná karta vodiča, psychotesty

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

ŽIADOSTI SO ŽIVOTOPISOM
ZASIELAJTE NA ADRESU:

Marius Pedersen, a. s.

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
51-0174

Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01
alebo e-mail: glova.i@mariuspedersen.sk,
tel.: Mgr. Glova, 0903 230 333

PK19-33

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com
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34-0153

Personálna & pracovná agentúra

Možnosť výhry 300 €

32-0077

ZĽAVY AŽ DO 30%

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

