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PEZINSKO
Týždenne do 18 210 domácností

Nebudeš mať iných bohov

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

Podľa knihy Exodus (Druhá kniha Mojžišova) a knihy Deuteronómium (Piata
kniha Mojžišova) bolo predchodcom
dnes známeho Desatora o niečo viac
prikázaní. Aktuálne znenie podľa Katechizmu katolíckej cirkvi, tzv. katechetická formula, má však desať bodov.
Toľko stručná štatistika.
Podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa k
Rímskokatolíkom hlásia 3 347 277 (62 percent) obyvateľov, k evanjelikom sa hlási
316 250 (5,9 percenta), a ku gréckokatolíkom – 206 871 (3,8 percenta) obyvateľov
. Takéto sú počty príslušníkov troch najväčších náboženských vyznaní na Slovensku. Výsledky spracoval Štatistický
úrad SR. Toľko ďalšia štatistika.
Či už Exodus, alebo Deuteronómium,
ako súčasť Biblie a tak isto aj Desatoro
majú hneď na začiatku súpisu prikázaní
nasledujúce slová: „Nebudeš mať iných
bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani
nijakú podobu toho, čo je hore na nebi,
dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo
ja som Hospodin, tvoj Boh. Ja som Pán,
Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov
okrem mňa, aby si sa im klaňal.“
Nahliadnime však aj do iného „desatora“ - do Morálneho kódexu budovateľa komunizmu. Tento dokument mal

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

NEVÁHAJTE OBJEDNÁVAŤ, MNOŽSTVO JE OBMEDZENÉ.
Nájdete nás: Budmerice, námestie R.Fábryho
...tešíme sa na vašu návštevu
Bližšie info na tel.: 0948 256 789

20 ročná prax
individuálny kurz 8€/45 min.
skupinový kurz: 3€/45 min.

anglický a nemecký jazyk pre dospelých
organizuje Mgr. Viola Nováková na ZŠ Fándlyho Pezinok
2 hodiny týždenne celý šk. rok 2019 - 2020 (76 hodín),
poplatok za kurz: 130,-€ (1,70 € na hod.)

Zápis: 10.9.2019 od 16.00 - 19.00 h. na ZŠ Fándlyho

17.9.2019 od 16.00 - 19.00 h. na ZŠ Fándlyho

ໄ0905 662 504, www.jazykovekurzyvn.sk

59-0286

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI

www.lock.sk

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

lock@lock.sk

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

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

OKIEN

DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina
45-0027

24-0006
24-0013

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

0917 373 326
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0910 736 722

martin.juras35@gmail.com

VN - JAZYKOVÉ KURZY

« Klampiarstvo
« PokrývaÜstvo
« Izolácie striech

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

kurzy nemeckého jazyka
pre deti, mládež a dospelých
individuálne a skupinové

farby: hnedá, sussex, jarabatá, čierna, modrá a leghorn.
V ponuke: aj obľúbené Green Shell a Dark Shell, sliepočky,,
ktoré znášajú vajíčka zelenej a hnedej škrupiny. Toto je
posledný termín predaja kuričiek v tomto roku 4.10.2019
19

0903 818 222

NON - STOP servis 0905 754 798

Jazyková škola SIDDHIS

prijíma objednávky na 16 týždňové nosnice Dominant

1

www.pemont.sk

24-0035

aj na splátky

0911 990 463

51-0057

ໄ0904 097 200

www.plechovegarazesk.sk

PALIVOVÉ DREVO

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
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

0905 20 70 59

16-0282

0903 908 807

51-0036

bleskozvody, prípojky, revízie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PredajĖa KĚmnych zmesí v Budmericiach

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

51-0057

ELEKTROINŠTALÁCIE

Pekný septembrový
týždeň vám želá

51-0183

94-0091-1

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

51-0176

Najlepší výber KOTLOV

dvanásť bodov. Hneď na prvom mieste
stálo: „Oddanosť veci komunizmu, láska
k socialistickej vlasti.“ A na jedenástom
zas - „nezmieriteľnosť voči nepriateľom
komunizmu“.
Zaoberajúc sa dianím i verejným
myslením na Slovensku, v krajine, kde zo
štyroch občanov sa takmer traja hlásia
k viere, ktorá učí hore uvedené princípy,
je smutné zistenie, že mnohí z nich ešte
stále zároveň prejavujú oddanosť moci
podľa komunistického kódexu. Nejak sa to
vzájomne bije. A niečo z toho musí byť falošné. Desatoro cirkvi a morálny kódex budovateľa komunizmu nemožno vyznávať a
dodržiavať zároveň. A ak už aj ten morálny
kódex, tak prečo nie práve body sedem až
deväť? „Poctivosť a pravdivosť, mravná
čistota, prostota a skromnosť vo verejnom
i súkromnom živote. Vzájomná úcta v rodine, starostlivosť o výchovu detí. Nezmieriteľnosť voči nespravodlivosti,
príživníctvu, nestatočnosti,
karierizmu.“ To sa akosi
nehodí? To sú iba „drísty“?
Tak ako je to u nás s tým
uctievaním bohov?

24-0092

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

24-0046

Ušetrite až polovicu !!!

0903 791 159

24-0019
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POLITICKÁ INZERCIA / 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 (18.210 domácností)
Každý týždeň:
Myslenice, Pezinok, Báhoň,
Častá, Doľany, Dubová, Jablonec,
Modra, Svätý Jur, Viničné, Budmerice, Častá, Slovenský Grob,
Viničné, Budmerice, Doľany

Modra

Pezinok

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Odstúpenie Moniky Jankovskej
pripomínalo zvíjanie odseknutého chápadla chobotnice, ktoré sa
snaží z posledných síl z niečoho
vyviniť. Jankovská svoje odstúpenie
z funkcie zahrala na typického usvedčeného smeráka - vždy, keď boli smeráci z niečoho usvedčení, zbabelo
sa skrývali za údajné útoky na ich
rodinu. Nikto z nášho hnutia, ani z
novinárov, nezaútočil ani jediným
slovom na nikoho z jej rodiny. Z jej
strany je to len ďalšia hlúpa výhovorka, ktorá je dôkazom toho, že
klamala od začiatku až po samý
koniec.
Koniec Jankovskej v druhej najvyššej funkcii na ministerstve spravodlivosti je úspech, ktorý sa podaril vďaka
ľuďom a novinárom, ktorí 7 dní podporovali naše protesty pred minister-

• UPRATOVANIE

stvom spravodlivosti.
Na druhej strane sa však odseknuté
chápadlo mafiánskej chobotnice sťahuje na krajský súd v Bratislave, kde
chce vykonávať funkciu ctihodnej a
čestnej sudkyne. Ďakujeme, ale naše
hnutie si takúto sudkyňu nepraje.
Budeme robiť všetko preto, aby mafiánska spojka Jankovská čoskoro
skončila na krajskom súde v Bratislave, rovnako, ako skončila na ministerstve spravodlivosti.
Podľa tejto Kočnerovej opičky je
totiž „svinstvo“, že jej prokuratúra
zobrala mobil. Čiže nie jej nadŕžanie vrahom, ale to, že jej na to prišli.
Typické smerácke „svinstvo“.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste
priamo podporovali
naše protesty pred
ministerst vom
spr avo d l ivo s t i ,
alebo ste ich sledovali cez internet.
Koniec Kočnerovej
opičky je dôkazom
toho, že odvážny boj
za dobro sa oplatí
bojovať.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Zmluva
o zriadení vecného bremena
Vecné bremená predstavujú veľmi významný zásah do súkromných práv, a to
napríklad do vlastníckeho práva iných
subjektov. Vecné bremeno môže vzniknúť len vo vzťahu k nehnuteľnej veci.
Vecné bremeno obmedzuje vlastníka
nehnuteľnosti v prospech niekoho iného
tak, že je povinný niečo strpieť, niečoho
sa zdržať alebo niečo konať. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môže byť spojené s určitou vecou, ako napríklad právo
prechodu cez susediaci pozemok. V tomto
prípade toto právo z vecného bremena prechádza s vlastníctvom veci na ďalšie osoby,
ktoré sa stanú vlastníkmi a teda povinnými
z vecného bremena. V uvedenom prípade
ide o časovo neobmedzené právo oprávneného z vecného bremena. Rozdielna situácia nastáva, ak je vecné bremeno spojené
s určitou osobou, napríklad v prípade práva
doživotného užívania bytu, pretože toto
právo patrí vždy len konkrétnej osobe.
V tomto prípade ide o časovo obmedzené právo a neprechádza na právneho
nástupcu osoby oprávnenej z vecného
bremena. Vecné bremená môžu vzniknúť
písomnou zmluvou, na základe závetu
v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.
Pre zmluvu o zriadení vecného bremena je
zákonom stanovená písomná forma, a to
z dôvodu závažnosti obsahu a aj právnej
istoty oboch zmluvných strán vzhľadom

0908 437 079

Zajac zastane v strede
lesa a zakričí:
- Kto sa chce so mnou biť?
Okamžite sa zbehnú všetky
zvieratká a medveď podíde
k nemu. Zajac sa naňho pozrie a zakričí:
- Výborne. A kto sa chce biť
so mnou a s medveďom?

• VODA
• ODPAD
• KÚRENIE
(aj podlahové)

• Sanita - montáž
• PRERÁBKY

» Slon stúpi do mravenis-

KÚPELNÍ

MATERIÁL so zľavou

0904 285 359

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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» Hádajú sa tri sliepky česká, slovenská a nemecká - ktorá z nich znesie viac
vajec.
- Ja znesiem denne päť vajec - chváli sa česká sliepka.
- Ja znesiem denne desať
vajec - chváli sa nemecká
sliepka.
Slovenská vraví:
- Cha! Načo by som sa namáhala, keď sa dajú kúpiť
v obchode!
»

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

k požiadavkám vyplývajúcim z evidencie
vzťahov k nehnuteľnostiam. V zmluve musia byť vymedzené zmluvné strany, kto je
povinným a kto oprávneným z vecného
bremena, taktiež obsah vecného bremena,
predmet vecného bremena, pri ktorom je
potrebné podrobne špecifikovať nehnuteľnosť, na ktorú sa vzťahujú práva zodpovedajúce vecnému bremenu.
V zmluve je tiež potrebné uviesť či ide
o vecné bremeno vzťahujúce sa k nehnuteľnosti alebo ku konkrétnej fyzickej alebo
právnickej osobe. Zmluva by mala ďalej
obsahovať aj údaj o dobe trvania vecného
bremena. Zmluvu o zriadení vecného bremena môže z pozície povinného z vecného
bremena uzatvoriť len vlastník nehnuteľnosti, ku ktorej sa vecné bremeno viaže.
Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho
vecnému bremenu je potrebný vklad do
katastra nehnuteľností. Až na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu
vydaného okresným úradom, katastrálnym
odborom, nastávajú vecnoprávne účinky
zmluvy, a teda vznikne právny vzťah založený zmluvou.
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• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK
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Odchod mafiánskej spojky Moniky
Jankovskej z postu
štátnej tajomníčky
ministerstva spravodlivosti prišiel
neskoro. Z funkcie
štátnej tajomníčky mala byť už dávno
odvolaná ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) a premiérom
Petrom Pellegrinim (SMER-SD).

Vtipy
týždňa

24-0012

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

ING. KUBAŠKA

16-0282

Redakcia:

Odsekli sme ďalšie chápadlo
mafiánskej chobotnici

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM

ka a mravce po ňom začnú
liezť. Slon sa otrazie ale
jeden mravec mu ostane
visieť na krku.
Ostatní po ňom z dola kričia:
- Zaškrť ho zaškrť ho !!!

» Mladý komár hovorí
matke:
- Mami, chcem ísť dnes do
opery. Pusť ma.
- V žiadnom prípade.
- Ale ja chcem! Ináč ujdem
z domu!
- No dobre, ty nešťastník,
len ťa prosím dávaj si veľký
pozor pri potlesku!
» Visia tri netopiere na
strome. Zrazu sa jeden z
nich postaví a druhý sa
pýta tretieho:
- Čo sa mu stalo?
A on mu na to odpovedá:
- Neviem, asi odpadol.
» Letí vrana po lese a kráka si:
- Krá, krá, krá.
Zrazu vrazí do stromu:
- Čvirik, hrkú, Bože ako to
bolo?

VOLAJTE
0950/894340
INFO LINKA

0950/894339
Kancelárie:
Bratislava, Malacky

59-0042

PEZINSKO
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» Idú dva ľadové medvede
po púšti a jeden hovorí:
- Tu muselo riadne snežiť,
keď to tak posypali.
» Príde prasiatko k elektrickej zásuvke a povie:
- A teba tu zamurovali?
» Slon a slonica sa prechádzajú. Majú zamilovane
stočené choboty. Odrazu
slonica zastane a povie:
- Počuj, dúfam, že ma nevodíš za nos!
» redakcia

reality, záhrada

3

24-0091

PEZINSKO

VSTUPNÁ BRÁNA
DO VAŠEJ ZÁHRADY

Privítajte jeseú s V4-kou

KUPÓN

ག

po predložení zľava

-10%

PEZINOK, ViniĀianska cesta, kontakt: 0902 405 535
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(platí do 30. septembra 2019)

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel. 0905 218 938.
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915 215 406.

03 BYTY / predaj
»Predám 2 izb. byt, tehlový,
v PK centrum v pôvodnom
stave, 0904 617 865, 0907
549 479.
»Predám 1 izb. byt v PK Svätoplukova ul., po kompl.
rekonštr., 65.000 €, 0907
093 386.
»Predám 2 izb. byt v obci
Častá, komplet prorobený,
60m2, 82.000 €, 0911 382
290.

04 BYTY / prenájom
»V centre PK dám do prenájmu 1 izb. byt, 0908 757 154.
»Hľadám podnájom rd v
pk okolie do 600 eur 0940
108 177.

05 DOMY / predaj
»Predám RD v PK blízko
centra, Fándlyho ul., 5x
izba, cena 200.000 €, 0907
093 386.

06 POZEMKY / predaj
»Predám ornú pôdu v Budmericiach 0902 192 512.

07 REALITY / iné
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku a
okolí 0918 479 756.
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606.
»Predám garáž v PK na Malokarpatskej ul., 0904 617
865, 0907 549 479.
»Dám do prenájmu na Píle
zariadený romantický 3 izb.
domček priamo pod hradom s veľkou záhradou a
potokom, od 1.10.2019, 0903
717 087.
»Predám chatu v PK Stupy,
0907 093 386.
»Prenajmem
pivničné
priestory v Modre, 0918 124
794, 647 43 02.
»Kúpim malý domček v PK a
v okolí 0903 300 051
»Kúpim rodinný dom v
Pezinku, Svätom Jure,
Šenkviciach, cena 200 tis.,
nie som RK, 0950 726 257.

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

Najčítanejšie regionálne noviny

Top 10 diét pre diabetikov
Postupne opísané diéty v predchádzajúcich číslach a ich zoradenie
podľa zdravotnej prospešnosti sú
určené pre ľudí, ktorí sa chcú zdravo
stravovať, sledujú si svoje laboratórne parametre, chcú byť zdraví.
Efekt takto nastaveného správneho stravovania možno overiť vyšetreniami. Všetky dôležité spadajú pod
preventívnu prehliadku, ktorú by mal
každý vo vlastnom záujme pravidelne absolvovať u svojho všeobecného
lekára. Vždy je lepšie včas zachytiť
zdravotný problém, navyše väčšina
takzvaných civilizačných ochorení,
ako je vysoká hladina tukov, cukrov,
obezita, vysoký krvný tlak, sú dobre
riešiteľné práve úpravou stravovacích
návykov a vhodným výberom jedla.
Existujú však aj cielené rebríčky top
diét pre niektoré ochorenia: napríklad
špeciálne pre ľudí s cukrovkou, ochorením srdca alebo obezitou a tie sa rozlišujú na diéty s rýchlym efektom a diéty
s pomalším, ale trvalejším účinkom.
Mnohé sa samozrejme opakujú,
ako sú v základnom rebríčku, ale môže
sa meniť ich poradie a niektoré sú aj

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

nové. Rebríček diét, ktorý zostavuje
skupina odborníkov na výživu a lekárov špecializujúcich sa na cukrovku,
zdravie srdca a chudnutie v USA sa pre
svoje ich sa využíva celosvetovo.
Poradie pre diabetikov:
1. Stredomorská diéta
2. – 5. DASH diéta
2. – 5. Flexiteriánska diéta
2. – 5. Diéta Mayo kliniky
2. – 5. Volumetrická diéta
6. – 9. Diéta podľa Jenny Craigovej
6. – 9. Ornishova diéta
6. – 9. Vegánska diéta
6. – 9. WW diéta, alebo Strážcovia
hmotnosti
10. Diéta Engine 2 na podporu metabolizmu

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

Občianska
riadková
inzercia

spravodajstvo / služby

Pozn.:REGIONPRESS:
Týmto diétam, stavaným konkrétne pre
diabetikov, sa budeme
podrobne venovať v
našich nasledujúcich
vydaniach.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Aká cenná je (nám) naša viera?
Zakladateľ nadácie ACN – Pomoc
trpiacej Cirkvi páter Werenfried
van Straaten raz rozprával o stretnutí
s istým českým kňazom, ktorého po
Pražskej jari pozval na dvojmesačnú
návštevu na Západ, aby spoznal život
Cirkvi v slobodnom svete.
Pri rozlúčke tento kňaz vyslovil
zarážajúce slová: „Dvanásť rokov
som bol vo väzení, pretože som bol verný Rímskokatolíckej cirkvi. Mučili ma,
pretože som nechcel zaprieť pápeža.
Dnes mám pre svoju vieru podlomené
zdravie. No táto viera mi vždy poskytovala pokoj a istotu a vďaka tomu boli
roky žalára najšťastnejšie v mojom živote. Vy ste však stratili pokoj v Bohu,
lebo ste podkopali svoju vieru, takže
vám už viac neposkytuje istotu a bezpečie. Vo svojej slobode vyhadzujete
na smetisko to, za čo sme my znášali
represálie. Západ ma sklamal. Radšej
chcem stráviť ďalších dvanásť rokov
môjho života v komunistickom väzení, než tu s vami zostať dlhšie.“
Tento pálčivý úsudok svedka prenasledovanej Cirkvi sa stal aj pre nás na
Slovensku po 30 rokoch od pádu komunizmu veľmi aktuálny a apeluje na
našu slobodu a svedomie. Dnes nám
v našej krajine nehrozí nebezpečenstvo, že budeme uväznení alebo zabití
pre svoje vierovyznanie. Avšak každý
deň je naša viera skúšaná. Žiť svoju
vieru v tomto čase úprimne a autenticky, to znamená byť pripravený

znášať ironické, v lepšom prípade
„súcitné“ posmešky „modernej
spoločnosti“. Tiež patrí k všeobecnému koloritu mnohých súčasných
masovokomunikačných prostriedkov
relativizovať a sarkasticky podkopávať
hodnoty a pravdy viery, ktoré donedávna boli piliermi spoločnosti. Praktizujúci veriaci má často nálepku spiatočníka a reakcionára, ktorý už nemá miesto
vo verejnom živote a v novodobej
spoločnosti. Čoraz ťažšie je verejne
sa priznať k svojej viere, modliť sa,
spovedať sa, chodiť na svätú omšu,
brániť manželskú vernosť a rodinu,
nebáť sa mať viac detí.
Ale čím ťažšia je situácia, tým viac
sa ukáže, aká cenná je nám naša viera, či sme pripravení za ňu dokonca
i trpieť. Svedectvo dnešných prenasledovaných kresťanov a mučeníkov nám
má pomôcť, aby sme nezatrpkli voči
okoliu a neušli zbabelo z boja, ale aby
sme boli stále pripravení odvážne sa
obhájiť pred každým, kto nás vyzýva
zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (1 Pt 3,
15). Nech dedičstvo našich vyznávačov
a mučeníkov, ktorí položili život za našu
vieru a slobodu, nevyjde naprázdno.
Viac o nadácii ACN, o aktuálnych
projektoch pre trpiacich a prenasledovaných kresťanov a o možnostiach ich podpory sa dozviete na
www.acn-slovensko.org.

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

Frézovanie

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
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Slovenčina naša
9 5
Nie dopad, ale vplyv,
U
8
dosah, účinok. Nie doprovod, ale sprievod.
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služby, zdravie
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www.momentum.sk 0908 698 322

VÝVOZ ŽUMPY
0903 740 740

24-0080

HODINOVÝ MANŽEL

24-0004

PEZINSKO

VÝVOZ ODPADU
KONTAJNERMI

0905 593 810

0911 938 839

Čistenie kanalizácie

0905 618 949
RajÊek Pavol
0905 618 949

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

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

Holubyho 73
902 01 Pezinok

PORADÍME
NAVRHNEME
ZREALIZUJEME

Pezinská havarijná služba

NON - STOP 0949 177 200

51-0052

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

51-0077

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
STAVEBNOKAMENÁRSKE PRÁCE

VŠETKO

PRE VÁŠ DOM

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

0907 304 888

16-0095

Kamenárstvo GRANIT

24-0090

PREDAJ � ŠTRK
PIESOK � MAKADAM

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
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Občianska
riadková
inzercia
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám Rizling rínsky,
0918 124 790.
»Predám väčšie množstvo
hrozna VZ a LS odber sept.
Grinava 0902 136 517
»Predám zelené škopky na
hrozno 5 kusov 2 eurá kus
Dubová 0908 583 104.
»Predám červené hrozno
Svätovavrinecké, asi 250
kg, 0904 284 115.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907
374 235.
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Si senior (ka), pod s nami
na pohodovú cyklistiku,
0940 323 210.

HĽADÁM
»Hľadám pani na upratovanie, Slovensky Grob,
kontaktovať cez sms 0918
836 429.

SPOMIENKY
BLAHOŽELANIA
OZNAMY

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

Najčítanejšie regionálne noviny

Percentová rétorika
Inšpekcia upozorňuje na implementáciu kritického myslenia do
vyučovania. Dá sa súhlasiť. Trpíme tým, ako ďaleko je spoločnosti
vzdialený kritický prístup k informáciám. Najmä tými, ktorí školstvo
nepoznajú.
Ministerka sa marketingovo chváli
zvýšením platov, najmä začínajúcim
pedagógom. Niet pochybnosti, že ide o
symbolické navýšenie, ktoré sa pekne
vyníma, keď ho premeníme na percentá. Aká priehľadná manipulácia! Verejnosť má tak pravidelne pocit, že učitelia sú dávno za vodou. Bez zamyslenia.
Médiami opakovane znie, že sa najvýraznejšie zvyšujú platy, že sa motivujú
učitelia. Vynikajúci spôsob budovania
užitočného antagonizmu k učiteľom.
Čo my učitelia vlastne chceme?
Aj podľa skúseností riaditeľov vieme, že symbolické zvýšenie platov motivácii pracovať v školstve nepomohlo.
Najmä nie absolventom, ktorí z dôvodu
nedostatku práce migrujú do bratislavských škôl, no často v hlavnom meste
„neprežijú“. A ak by si kompetentní
uvedomili, že plat nemá byť len na prežitie, ale dôstojné žitie, tak ich mediálne výkriky o zvyšovaní by sa hanbili
prezentovať. Možno.
Peniaze však sú! Aj na dôstojné
oceňovanie učiteľov. Ale to by ministerstvo nemohlo mrhať prostriedky
na úplne zbytočné viac politické ako
odborné aktivity. Najnovšie na vytvo-

Citáty
o viere

renie portálu za takmer 20 miliónov
eur. Portálu, rozumej webovej stránky,
s učebnými témami v storočí, keď sa dá
všetko vygúgliť. V situácii, keď sa už
predtým mrhalo na podobné projekty.
Keby sa táto suma rozdala učiteľom,
keby sa nastavili kritériá odmeňovania
aktivít učiteľov, ako to robí nové vedenie bratislavskej župy, vyučovanie by
sa skvalitnilo viac ako zbytočnou investíciou do ďalšieho webu. Na jedného učitelia by zostalo cca 357 €. Riaditeľ
školy s cca 25 pedagogickými zamestnancami by tak mal na odmeňovanie
8925 eur, ktoré by využil rozumnejšie
a motivujúcejšie. Takto by sme mohli
počítať rôzne premrhané prostriedky,
ktoré minimálne pozdvihli kvalitu
vzdelávania. Efektivita ministerských
rozhodnutí je však dlhodobo nízka.
Nie je to len o peniazoch. Veľa
kvalitných ľudí pracuje v školstve aj
bez dôstojného platu. Vyšší plat nezachráni nechuť pracovať v oblasti, ktorá
neraz súvisí s učením minimálne. Na
prvom mieste sú druhoradé, no povinné a množiace sa činnosti, ktoré vlády
položili na piedestál, hoci sú retardérom učiteľstva. A to učiteľstvo sa tak
nejako vníma ako poslanie byť so žiakmi, dávať im svoje skúsenosti a plniť
pradávne humanistické ciele školy. Nie
ukájať potreby úradníkov, pre ktorých
sme percentá.

» „Viera nás robí v slabostiach silnými, v chudobe
bohatými, v smrti živými.“
Charles Spurgeon, britský kazateľ, autor, pastor,
evanjelik 1834 – 1892.

»

„Aby sa človek mohol
stať slobodný, musí najskôr
nájsť vieru v seba samého.“
Federico Fellini, taliansky
ﬁlmár 1920 – 1993.

» „V zúfalstve a v nebez-

pečenstve sa naučí človek
veriť v zázrak, inak by to
neprežil.“
Erich M. Remarque, nemecký spisovateľ 1898 – 1970.

»

„Prijímať ťažkosti, neúspechy a smutné chvíle
života ako výzvu, ktorej
prekonanie nás posilňuje,
a nie ako trest, ktorý by nemal stihnúť nás, vyžaduje
vieru a odvahu.“
Erich Fromm, nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 – 1980.

»

„Clonu, ktorá zahaľuje
Božie skutky, nazývame
vierou, popud na sebarealizáciu nádejou a silu,
ktorá ju usmerňuje, Božou
láskou.“
Carlo Carretto, taliansky
katolícky spisovateľ 1910 –
1988.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

Stratil sa váš psík?

Stalo sa aj vám, že sa stratil váš psík? Márne ste ho doteraz hľadali? Možno bol odchytený
príslušníkmi mestskej polície a umiestnený do karanténnej a odchytovej stanice. Prinášame vám
preto zoznam a fotograﬁe psíkov, ktoré v tejto stanici sú u miestnené. V prípade že by si niekto
spoznal svojho psa alebo by si chcel psa adoptovať,
môže kontaktovať Mestskú Políciu Pezinok – Karanténnu a odchytovú stanicu. Kontakt: 0911 831 528,
e-mail: karantenna.stanica@msupezinok.sk.

Dňa 20.08.2019 o 08,20 hod. odchytený pes
hliadkou MsP Pezinok na ul. Malacká cesta
v Pezinku, bez identiﬁkačných známok.
Rasa: kríženec, Pohlavie: samec
Farba: hnedo-čierna (biely znak na hrudi)
Výška: cca 30cm, Váha: cca 15kg, Vek: cca 3r.
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nás učí veriť.“
Pavel Kosorin, český humorista 1964.

» „Milovať znamená veriť

Slovenčina naša
Nie ješitný,
ale márnomyseľný, samoľúby.

S

» „Viera nás učí žiť a život

6 3

Nie kľud, ale Slovenčina naša
pokoj, mier, ticho, rozvaha.
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tomu druhému a mať k
nemu dôveru. Veriť v jeho
skryté sily, v život, ktorý má
v sebe. Znamená človekovo
rozumné rozhodnutie ísť
odvážne cestou bez ohľadu na čas, nie iba sto dní,
ani tisíc, ba ani desaťtisíc,
ale s vidinou, že tá púť
bude trvať navždy.“
Kurt Cobain, americký hudobník a umelec 1967 –
1994.

» „Viera znamená spraviť
prvý krok, aj keď nevidíte
celé schodisko.“
Martin Luther King, americký duchovný, aktivista a
vodca v hnutií občianskych
práv 1929 - 1968.

» „Viera, že bezpečnosť národa sa dá dosiahnuť zbrojením, je osudnou iróniou.“
Albert Einstein, nemeckoamerický fyzik a zakladateľ
teórie relativity 1879 – 1955.

» redakcia

stavba, auto-moto

PEZINSKO

7

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

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

zimné záhrady

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

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

w w w. ceva ro m . s k

akcia platí
do konca
septembra

ZĽAVY AŽ DO 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

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

www.windorpezinok.sk

po - pia: 10.00 - 17.00

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

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

51-0004

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
51-0006

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

EUROOKNÁ A DVERE

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

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
æ$/Ô=,(

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

16-0029

AKCIA!

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE

0904 527 658

51-0070
51-0075

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

Možnosť výhry 250 €

MÁTE

autoservis, pneuservis, autobazár?

PREDÁVATE

autá, motorky, náhradné diely?
DAJTE o sebe vedieť!
inzercia: 0905 963 035, 0905 593 810
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63-0054

Tieniaca technika aj pre strešné okná.

51-0084

-12%
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Zbierka školských pomôcok vrcholí
Máte doma síce možno aj použité,
ale ešte stále použiteľné školské
pomôcky? Alebo vám čosi zostalo
z prípravných nákupov? Poznáme
veľmi dobrý spôsob, ako to využiť.

Slováci vedia byť dobrí

Približne 70 000 školských pomôcok darovali Slováci deťom zo sociálne
Čo darovať
Pomôcky nemusia byť nové, ale
držte sa malej rady. Predstavte si, že
peračník či sadu farbičiek viete sami
ďalej použivať. Teda, deťom chceme
posunúť veci, ktoré naozaj využijú a
neostanú na charite v koši.
ceruzky, farbičky, perá, nožnice, zošity, peračníky, kružidlá, fixky, pravítka, školské tašky, pastelky, strúhadlá, gumy, kalkulačky a iné
slabších pomerov takmer za desaťročie
fungovania Zbierky školských pomôcok

SKCH. S výzvou nevyhadzovať používa- celom Slovensku a zasiahnuť aj mladšiu z RECtrl.
né, no stále funkčné školské pomôcky
Komu pomáhame
prichádza Charita aj tento rok – darcoTvorivým deťom, ktoré túžia spoznávať svet. Chcú sa naučiť nové písmenká, rozlúšvia ich môžu odovzdať do vyše 40-tich
tiť nové hlavolamy a unášať sa svetom fantázie. Aj keď nemajú na školskú tašku s
zberných miest na celom Slovensku až
Elzou, trojposchodový peračník alebo značkový úbor na telesnú, chceme rozvíjať
do 15. septembra 2019.
ich talenty a dary. Nech všetky deti majú rovnakú šancu na vzdelávanie.
deťom z detských charitných domov a centier
Zoznam zberných miest nájdete
Dom Charitas Sv. Jozefa (Spišská Nová Ves)
na adrese www.charita.sk
Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho (Považská Bystrica)
Zbierku školských pomôcok koorDetský charitný dom sv. Lujzy (Nitra)
dinuje Slovenská katolícka charita na
Centrum pre deti a rodiny sv. Kláry (Liptovský Mikuláš)
Slovensku cez arci/diecézne charity,
Centrum pomoci človeku (Piešťany)
ktoré poznajú konkrétne potreby ľudí v
deťom z rodín, do ktorých rozvážame potravinovú pomoc
obciach či mestách z rôznych regiónov
deťom z neúplných rodín, ktorým pomáhame materiálne
Slovenska.
deťom rodičov, ktorí bývajú v našich krízových zariadeniach
deťom z farských charít
Novinka kampane
Tento rok je ňou aj motivačné video,
ktorého ústrednou myšlienkou je motto: vekovú kategóriu.
Ak zvážite...
Každému z náš niečo chýba. Charita sa
Do zbierky sa dá prispieť aj finančne,
snaží poukázať na to, že aj bežná chý- Deti patria všetkým
na účet SK37 0900 0000 0001 7687 5345,
bajúca školská pomôcka, môže znížiť
Hoci nie každý z nás je rodičom, všet- variabilný symbol 2211.
šance dieťaťa na vzdelávanie. Prostred- ci sme boli niekedy dieťaťom, a preto
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.
níctvom sociálnych sietí ako aj partne- sa vieme sami vžiť do nie vždy ľahkej
SKCH a REGIONPRESS
rov, chce SKCH túto myšlienku šíriť po situácie. Autorom videa je Milan Kulifaj
Foto: Zdroj: SKCH

Novela zákona o pohrebníctve
Vláda Slovenskej republiky schválila
návrh novely zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve. Novela právnej normy bude predložená na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky.

skutočnosti), v akej je možné požiadať
o vydanie potrateného ľudského plodu
alebo predčasne odňatého ľudského
plodu. Časové obmedzenie tohto práva
by malo zabrániť vzniku sporov medzi
rodičmi a poskytovateľmi zdravotnej
Po novom by si obce mohli na svo- starostlivosti vznikajúcich vtedy, keď
jom území všeobecne záväzným na- rodičia požiadajú o vydanie plodu až v
riadením samy určiť šírku ochranného čase, keď ním poskytovatelia zdravotpásma pohrebiska s prihliadnutím na nej starostlivosti naložili už iným spômiestne zvyklosti a špecifické podmien- sobom.
ky. Uvedenú zmenu sa predkladatelia
Návrh zákona tiež rozširuje zákaz
rozhodli predložiť na základe skúsenos- propagácie pohrebných služieb, upratí z praxe i po dôsledných konzultáciách vuje povinnosti pri zaobchádzaní s
so zainteresovanými subjektmi.
ľudskými pozostatkami osôb kontamiOchranné pásmo pohrebiska, v novaných rádionuklidmi či presne vyktorom sa nemôžu umiestňovať budo- medzuje, za akých podmienok je možné
vy s výnimkou domu smútku a budov, vystavovať ľudské pozostatky. Rovnako
ktoré súvisia s prevádzkou pohrebiska, obmedzuje možnosť vykonávať činnosti
je totiž aktuálne v šírke 50 metrov, čo sa súvisiace s poskytovaním pohrebných
miestami ukazuje ako problematické, služieb výhradne na zamestnancov
najmä pri existujúcich pohrebiskách si- týchto pohrebných služieb a dopĺňa
tuovaných v obytných zónach.
nové správne delikty na úseku pohrebObec si vo všeobecne záväznom níctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť
nariadení bude môcť určiť šírku ochran- zákona (nové správne delikty sa týkajú
ného pásma, pravidlá povoľovania a napr. nezabezpečenia hrobového miesumiestňovania budov a stavieb so zre- ta tak, aby neohrozovalo bezpečnosť
teľom na pietny charakter pohrebiska a návštevníkov pohrebiska; nedôstojnéustanoviť činnosti, ktoré budú v ochran- ho zaobchádzania s ľudskými pozostatnom pásme počas pohrebu zakázané.
kami a pod.)
Aktuálne platný zákon o pohrebÚčinnosť by novela zákona mala
níctve umožňuje rodičom potrateného predbežne nadobudnúť k 1. 1. 2020, priľudského plodu alebo predčasne odňa- čom existujúce ochranné pásma pohtého ľudského plodu, aby ho pochovali. rebísk ustanovené priamo zákonom o
Novela zákona toto ustanovenie dopĺňa pohrebníctve zaniknú dňom 31. 3. 2020.
o určenie lehoty (4 dni od vzniku tejto
» Zdroj: ÚVZ SR

STRECHY predávame
montujeme
IE tinu
y
AKC
% na krnu,
-50

kryti
až do platia na bere
d
o
i
r
p
stvom
lušen
s prís

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

tel.: 0905 577 222, 0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk

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 !

PK19-36 strana-
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45-0067

S príchodom nového školského roka
tradične vrcholí aj celonárodná Zbierka
školských pomôcok. Slovenská katolícka charita (SKCH) ju na Slovensku
organizuje už 10-ty krát. SKCH darcom
pripomína, že deťom zo znevýhodneného prostredia sa dá pomôcť nielen materiálne – opotrebovanými či novými
školskými pomôckami, ale aj finančne.

služby, práca

PEZINSKO
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REŠTAURÁCIA KVAK V BUDMERICIACH
príjme na posilnenie tímu samostatného

na TPP s nástupom ihneď. Práca na smeny.
Bližšie info: osobne v reštaurácii, alebo na
t.č. 0950 465 373, 033/644 8530,
e-mail: kvakrestaurant@hotmail.com

0905 593 810

51-0182

ČAŠNÍKA / ČAŠNÍČKU
KUCHÁRA / KUCHÁRKU

0905 593 810

CRH Betonáreň Pezinok
Výroba, doprava a čerpanie
kvalitných betónových zmesí

0903 554 630

51-0181

CRH (Slovensko) a.s., Senecká cesta, Pezinok
www.crhslovakia.com

Parkety a podlahy pre každého

www.bozin.sk
• Podlahy

(drevené, laminátové, korkové, linoleové, vinylové)

• Terasy a obklady
• Príslušenstvo k terasám
• Renovácia parkiet
• Obklady schodov
• Dvere
• Príslušenstvo

BOZIN, spol. s.r.o., Radničné námestie 9, 902 01 Pezinok
e-mail: parkett@bozin.sk, ང 0903 641 744, 0903 771 615

PK19-36 strana-
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51-0185
51-0341
51-0118

(lišty, lepidlá, laky, oleje, čistiace a ošetrovacie prostriedky)
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Na slovensko-českom pomedzí pribudla vzácnosť

Nová vlčia rodina v Javorníkoch
Ochranári prišli pred pár dňami s
veľmi potešujúcou správou. V pohorí na česko-slovenskej hranici v
Javorníkoch sa im podarilo zdokumentovať veľkú vzácnosť. Pribudla
tam vlčia rodina.

Podľa ochranárov sa vlčia svorka
usadila na česko-slovenskom pomedzí
ešte v roku 2018. Počas tohtoročnej jari
priviedla na svet vĺčatá. Ide pritom o
prvé potvrdené rozmnožovanie vlkov
v tejto oblasti od deväťdesiatych rokov.
„Ochrana vlka obyčajného je jednou
z priorít v Chránenej krajinnej oblasti
Kysuce, čomu nasvedčuje aj jeho celoročná ochrana na takmer celom území
správy,“ hovorí zoológ Peter Drengubiak zo Štátnej ochrany prírody SR,
Správy CHKO Kysuce. Reprodukcia a vlčie prírastky v Javorníkoch podľa neho
naznačujú, že potenciál pre život vlka v
tomto pohorí nepochybne existuje. „Je
však na nás, ako sa k tejto situácii postavíme. Aj preto Správa CHKO Kysuce
listom oslovila príslušné lesné úrady,
ktoré majú kompetenciu usmerňovať Vĺčatá spoznávajú svoje okolie.
činnosť užívateľov poľovných revírov
v Javorníkoch. Cieľom je zabezpečiť tomu neveril, že ešte niečo podobné v
ochranu vlka v Javorníkoch nielen na živote zažijem a predsa, stalo sa,“ nepapieri, ale aj priamo v teréne,“ dodáva skrýva ochranár radosť.
P. Drengubiak.

Vlčiu rodinku pozorovali
priamo v teréne

Vďaka intenzívnemu monitoringu sa
ochranárom z CHKO Kysuce podarilo
spoločne s českými kolegami z Hnutia DUHA a ďalšími spolupracovníkmi
rozmnoženie vlčej svorky dokonca aj
odpozorovať a zdokumentovať priamo v
teréne. „Nízka početnosť, veľké domovské okrsky, plachosť a opatrnosť nám
neumožňujú stretnúť vlka, alebo rysa
každý deň. Preto keď k takejto situácii
dôjde, máme ten pocit malého dieťaťa,
ktoré dostalo pod stromček vytúženú
hračku,“ rozrozpráva sa P. Drengubiak.
„Sú to silné a vzácne okamihy, preto
nemusím veľmi rozmýšľať, aby som si
spomenul na predposledné takéto pozorovanie. Bolo to v roku 2012, kedy sme
spolu s kolegyňou mali to šťastie natrafiť na vlčiu rodinu so štyrmi mláďatami.
Zážitok to bol neopísateľný. Veľmi som

tak raňajky zleteli z kolien a vrhol som
sa po ďalekohľad. Nemýlil som sa. Už s
ďalekohľadom v ruke sme ten istý zvuk
začuli ešte raz a prichádzal od šteniat,
ktoré sa rýchlym krokom presúvali ako
Pozorovať správanie vlčej
vláčik, jedno za druhým do blízkeho
rodiny berie dych
Peter Drengubiak priznáva, že mož- lesa. Bolo zjavné, že sa v lese objavil
nosť opäť pozorovať vlčiu rodinu a jej jeden z dospelákov, toho sme však
správanie bolo preňho veľmi silným nevideli. Mali sme tak konečne možzážitkom. Prezrádza, že mláďatá vlkov
si vedia pospať a preto bola ich aktiviOchranárom sa podarilo nakrútiť aj
krátke video vlčej rodinky a všetci
záujemcovia si ho môžu pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=l1nObgxd6p4
ta zväčša pozorovateľná približne od
ôsmej hodiny rannej. Jedného dňa, však
tomu bolo inak. „Ani o deviatej ba ani
o desiatej nič. Tak sme sa aj s kolegom
Michalom rozhodli, že sa naraňajkujeme. Sediac na pňoch vnímajúc v lete už
vzácne spevy vtáctva a vôňu rána, sme
zaregistrovali zvláštny zvuk. V hlave
som ho nevyhodnotil ako známy zvuk a

Vlčiu rodinu budú ochranári chrániť.
nosť vidieť naraz všetky mláďatá, lebo
zvyčajne sa mimo ležovisko objavili
len niektoré jedince, ktoré sa oddávali
vlčím hrám. Tomu, že posledné mláďa
zaostávalo za ostatnými asi tak dva metre som neprikladal žiadnu váhu. Čas na
hodinkách 10.15,“ popisuje ochranár
sled udalostí.

Bežalo za svojou rodinou

Pozorovanie správania vlčej rodiny.

lesa. Radosť z neho zrovna nesálala,
„sám doma“, bez súrodencov a rodičov. Čas plynul a v podmienkach, kedy
už bol naozaj problém niečo cez ďalekohľad vidieť ,osamotené vĺča som stále pozoroval, sa z blízkeho lesa ozvalo
vytie. Bolo úplné bezvetrie, a zo záveru
doliny, kde sa zvuk dobre šíril sa ku mne
dostali hlasy dospelých vlkov a vzápätí i

„Od chvíle, ako sa presunuli mláďatá
do lesa sa neudialo dlho nič. Až o 13.35 z
lesa vybehlo jedno z nich. Čakali sme aj
ostatné, ale nič. Zrejme išlo o to posledné, zaostávajúce mláďa, ktoré nestíhalo
za svojimi rovesníkmi. Až do večera sa
opäť pokoj. Osamotené mláďa sa striedavo prechádzalo a ležalo na okraji
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mláďat. Posledné okamihy svetla mi dopriali vidieť siluetu osamelého vĺčaťa,
ako sa ženie smerom do lesa, za hlasmi
svojej rodiny,“ netají Peter Drengubiak
nadšenie.

Rodinu budú chrániť

V najbližšom období sa budú ochranári snažiť zabezpečiť v čo najväčšej
možnej miere to, aby rodina zostala rodinou. „Prirodzenú úmrtnosť neovplyvníme, no pokúsime sa ovplyvniť aspoň
tú prípadnú neprirodzenú. Držte rodine
palce, nech ich obchádzajú choroby,
pytliaci a majú vždy dostatok potravy,“
odkazuje zanietený ochranár.
Foto autor: Peter Drengubiak
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

práca, služby

PEZINSKO
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HĽADÁME

s nástupom ihneď

prijme do TPP aj živnostníkov

spoľahlivého, samostatného

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

ZÁHRADNÍKA

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

Spoločnosť zo TT

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

0904 996 772

32-0134

BEZ UBYTOVANIA

SBS RAVI s.r.o.

Prijmeme

predavačku
do predajne odevov
v Bratislave (Obchodná ul.)
(aj dôchodkyňu)
mzda 750 € brutto + prémie

prijme do TPP pracovníkov
do strážnej služby pre
objekt v Senci

0908 120 859
pezinsko@regionpress.sk

87-0012

52-0130

Nástup : ihneď
Hodinová mzda : 3,00 € netto/ hodina

KONTAKT : 0908 986 420

83-0328

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

51-0173

0948 88 30 40

32-0135

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

garancia platu 1000 €/mes.

do prevádzky
na Zochovej chate

PRÁCA - ponuka ZAMESTNANIA

Pezinok - Grinava (pod servisom ŠKODA) inzerát aj na profesii
Skladník s rozvozom 1000-1200 € brutto

prijme do pracovného pomeru:

VODIČOV na nákladné vozidlá

obsadzujeme 3 nové miesta

Práca na HPP, 7:00 - 15:30, fyzický príjem materiálu, výdaj materiálu do výroby, vychystávanie
objednávok a naskladnenie, výdaj objednávok a nakládka, rozvoz objednávok do 200 km s
vozidlom do 3,5 t, náklup a dovoz drobného materiálu, dokončenie práce vo výrobe, práca s VZV,
účasť na inventúrach, v zastúpení hl. skladníka jednoduchá práca s PC, starostlivosť o poriadok

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo
e-mail: glova.i@mariuspedersen.sk, Mgr. Glova, 0903 230 333

51-0032

24-0016

VÝROBA VZDUCHOTECHNIKY
tel.: 0903 301 186
e-mail: kariera@tinron.sk • web: www.tinron.sk

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

Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.
Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme:

Nie krb, ale kozub.
Nie nakoľko, ale pretože.
Nie nerez, ale antikor,
nehrdzavejúca oceľ.

OPERÁTOROV CNC strojov a ZVÁRAČOV
Základná mzda od 650,-EUR
Hrubá mzda od 1.000,-EUR

Slovenčina naša

Nie bakšiš, ale sprepitné,
obslužné, prepitné, úplatok.
Nie behom, ale cez,
počas, v priebehu, za.

INFORMÁCIE O PRÁCI

0905 44 81 83

v.berkovic@pongratz.sk

PONGRATZ s.r.o., Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK

PK19-36 strana-
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51-0038

Slovenčina naša

zdravie / služby
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600 000
Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0086

 
 

 $ 
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HĽADÁTE
ĽUDÍ?

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

zamestnanco
v
alebo živnostn
íkov?

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

Inzerujte v ru

brike

PRACUJ
U NÁS

Kontaktujte:
distribucia.pk@regionpress.sk

0905 593
810,963
0905
963 035
0905
035

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0918 726 754

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
34-0145

Vás!

Kontaktujte nás:

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

85_0005

Zamestnáme

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

grily,

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

4
429,-

pece TUMA 362
362,-€

PK19-36 strana-

tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

distribucia.pk@regionpress.sk

0905 963 035

www.krby-tuma.sk
k

12

40-0050

Kontaktujte nás:

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

