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Nebuďme otrokmi slobody
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j.putifar@centrum.sk•0903

479 777

96-0029 TT42

Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď

031190175

Využ
bezkonkurenčné
ceny!

TEPOVANIE A
UPRATOVANIE RD
sedačky, koberce,
autá, okná...
dezinfekcia ozónom, autá, byty

One Výroba a predaj palivového dreva
Trade
s.r.o. Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

0907 652 710

www.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané
-paletované
-preprava dreva
-REZIVO Agát/Dub

45-0027

96-0007 TT46

0905 434 826

a PREDAJ KRMÍV
96-003 TT02

36-0172

0915 445 364

PREDAJ
MLÁDOK
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
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GARÁŽOVÉ BRÁNY

0903 573 031
0903 275 337
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OKNÁ - DVERE - BRÁNY

www.hanza.sk

96-0005 TT02

96-0003 TT42

0905 502 672

>%(2

ŽULOVÉ
Y
POMNiteÍK
še
na

blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)

Advent a jeho začiatok teda určite
nie je iba nedeľa, strávená niekde vo
veľkom nákupnom centre. Nie sú to
tašky plné tovaru a vzdychajúce gazdiné, ktoré lamentujú, kam s ním doma.
Dokonca to nie sú ani štyri sviečky, kúpené v akciovej zľave, no aj tak predraIde o morálku, spravodlivosť, ide o žené a postavené do radu za seba ako
antagonizmus dobra a zla. Stále je tu nejaká bezduchá priamka. Advent je
pred očami ten prastarý biblický prí- kruh. Aj preto veniec v tvare kruhu. Je
beh o tom, ako sa zlo snažilo zlikvido- to koniec starého a začiatok nového.
vať prichádzajúce dobro, o chudobnej Večne sa opakujúci.
maštali a vyhnanstve a o zlatom lesku
„Dávajte si pozor, aby vaše srdpalácov moci, ktorá sa v určitý čas
rozsýpa ako chatrč pri závane jarného cia neoťaželi...“ (Lk 21,34) Chcete vevetríka. Lebo je neudržateľná a lebo aj dieť čím? Lukáš to jasne vymenúva
tak nie je najvyššia, hoci sama je o tom - „obžerstvom, opilstvom, starosťou
o pôžitky. Patrón maliarov, lekárov a
presvedčená.
liečiteľov o tom písal pred dvadsiatimi
V tejto súvislosti vám ponúkam storočiami, no v inej podobe
obraz zo starozákonnej knihy proroka je to platné aj dnes.
Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba
Začína sa
Advent
prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred – áno, Advent sa píše s
veľkým písmenom. Doneho.“
kážete si nájsť čas
Pán Ježiš hovorí o citlivosti na zna- na ticho...? Je to
menia čias: „Keď sa toto začne diať, pozvanie...
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VÝKUP
PALIET

46)Ï8%.8)7-

85_0792

Nastáva čas zamyslenia, očakávania, čas príchodu. Rok stiekol ako
prívalová voda z kopcov a čím je človek starší, tým je ten rok akýsi kratší.
Ako dni v tomto období. Vážení čitatelia, začína sa nám veľmi zvláštne,
miestami krásne obdobie, v inej podobe zas čas hádok, bojov o moc.

KAMENÁRSTVO Ján Putifár

96-0179 TT30
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ŠTRKOVÒA ŠÚROVCE

Vtipy

PREDAJ TRIEDENÝCH ŠTRKOV

» Lord hovorí svojmu sluhovi:
- Kopni do steny!
- A prečo?, pýta sa šokovaný
sluha.
- Som nahnevaný!

022 = 6 €/tona
NAJNIŽŠIE
CENY!
0/4 = 10 €/tona
Netriedený zásypový štrk = 4,50 €/tona
do prívesn
Zásypový piesok = 5 €/tona
vozíkov nep ých
redávame
Kameň 22-100 = 6 €/tona
PH
Ornica = 6 €/tona
Ceny sú uvedené bez D
Pracovná doba: utorok - piatok: 8.00 - 16.00 hod., sobota, nedeľa, pondelok: ZATVORENÉ.

t

»- Jean!
- Áno pane?
- Čo robia deti?
- Skáču do bazéna, pane!
- A neutopia sa, Jean?
- Nie pane, vodu som predtým vypustil!

96-0133 TT47

SEREĎSKO

PALIVOVÉ
DREVO
POLIENKA aj GUĽATINA

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

     

Sereï

» Lady prijíma novú slúžku.
Úvodný prejav končí slovami:
- ... a raňajkovať sme zvyknutí v osem hodín.
- Výborne! Ale keby som náhodou zaspala, tak na mňa
nečakajte...

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
27.920
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
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» Lord hovorí sluhovi:
James, dnes mám chuť
pracovať. Vajíčko si olúpem
sám.
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»- James, čo nového píšu v
novinách?
- Píšu, pane, že v Amerike sa
stal prezidentom černoch...
- Ach, James, tak to musí
mať jeho pán naozaj veľkú
radosť!
»- James, kúp mi papagája!
- Pane, mám kúpiť zeleného
alebo červeného?
- Červeného James, zelený
ešte nedozrel.

Stredné Slovensko
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
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»- Jean, koľko je tu stupňov?
- Šestnásť, pane.
- Jean, a koľko stupňov je
vonku?
- Štyri, pane.
- Tak otvor okná, nech je tu
dvadsať!
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»- Pane, v jedálni horí!
- Nevadí, James, obedovať
budem v poľovníckom salóniku.
52-0163

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

»- Jean, dnes je vonku ale
hustá hmla, že?
- Nie, pane, to nám horí
dom.
- To je hrozné, Jean, a práve v
takej hmle.

» Jedného rána po preflámovanej noci sa pýta lord
svojho sluhu:
- James, má náš záchod
dvojkrídlové dvere?
- Nie, pane.
- Tak som potom včera bol
v skrini.

Leopoldov

Hlohovec

» Lord Stanley a jeho sluha
idú na parnom aute ulicami
Londýna. Keď tu sa lord pozrie na sluhu a hovorí:
- James, prihoď uhlie, pozrieme sa smrti do očí!

»- Jean, prší vonku?
- Áno pane, prší ako z krhly.
- Tak choď vyvenčiť rybičky.

16-0361

HLOHOVECKO

Najčítanejšie regionálne noviny

HlOHOvECKO

služby, sTavba

3

KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE

VÝKOPOVÉ
A BÚRACIE PRÁCE
tTUBWBOJFQMPUPW
tCFUØOPWBOJFDIPEOÓLPW
tQPLMÈELB[ÈNLPWFKEMBäCZ
tLBNFOOâLPCFSFD
tLSPWZ
tEFCOJBDFBCFUPOÈSTLFQSÈDF
tWâNFOBBNPOUÈä
WÝFULâDIESVIPWPLJFO
tWâNFOBTUSFÝOâDILSZUÓO
t[BUFQMPWBOJFEPNPW
tUFQFMOÈJ[PMÈDJB
tTBESPLBSUØO
tNBMJBSTLFQSÈDF
na
kľú
č
tPNJFULZtGBTÈEZtTUJFSLZ
tPCLMBEZtEMBäCZ
tLÞQFǥOF
ZIMNÁ
tCB[ÏOZ
AKCIA
tLMBNQJBSTLFQSÈDF
0905 410 960
A
V
A
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Z
%
20-30
tPEWP[TUBWFCOFK
www.kurbeljan.sk
kurbeljan@centrum.sk
TVUFLPOUBKOFSNJ

O
T
K
I
N
A
S
E
TAM, KD
!
E
N
A
T
S
O
D
NE

HC19-48-strana

3

96-0248 TT47

RODINNÉ
DOMY

pOliTiCKá inzErCia, služby / Tv prOgram

Kompletné rekonštrukcie
bytov a domov
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Citáty

Všetky stavebné práce
od A po Z

» „Nepýtaj sa, čo môže
urobiť tvoja zem pre teba.
Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty
pre svoju zem.“
JFK

0940 600 359

» „Dôvtipný muž musí byť
tak chytrý, aby rozostaval
na vhodné miesta ľudí,
ktorí sú omnoho chytrejší
než on.“
JFK
» „Keď slobodná krajina
nedokáže pomôcť tým,
ktorí sú chudobní, nemôže
zachrániť tú hŕstku bohatých.“
JFK

33-00039
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3.12.2019

STREDA

4.12.2019

ŠTVRTOK

5.12.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 ZáMARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Utamena manželiek 09:40 Oteckovia 10:40 Ro- jený šéf 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípadinné prípady 11:45 Kobra 11 13:45 FARMA 15:55 dy 11:40 Kobra 11 13:40 FARMA 15:00 Policajné
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TE17:25 Reﬂex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia LEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:50 Lovci peňazí
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:25 FARMA POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Utaje22:40 Rodinné prípady 00:40 Kobra 11 01:40 ný šéf 21:45 FARMA 23:05 Horná Dolná 00:15
FARMA 02:55 Šiesty zmysel 03:40 Policajné prí- Kobra 11 02:20 FARMA 03:30 Policajné prípady
pady 04:20 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE 04:10 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY
NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte
s nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 13:40
FARMA 14:55 Policajné prípady 16:00 Rodinné
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ
NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:40 FARMA 23:45
Susedia 00:25 Kobra 11 02:30 FARMA 03:25 Policajné prípady 04:15 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30
Svokra 09:40 Oteckovia 10:40 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 13:45 FARMA 14:55 Policajné
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:50 Lovci peňazí
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná
Dolná 21:40 FARMA 22:55 Utajený šéf 00:15
Kobra 11 02:20 FARMA 03:30 Policajné prípady
04:15 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:30
HABOVŘESKY 3 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP
STAR 12:50 Doktori II. 23/23 13:45 SÚDNA SIEŇ
14:50 SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50
NAŠI IV. 4 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35
INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:00 Myšlienky vraha VI. 21 00:00 HROBÁRI 8/8 00:55 POLICAJTI V
AKCII 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:30
HABOVŘESKY 4 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP
STAR 12:50 Tlkot srdca 7 13:45 SÚDNA SIEŇ 14:50
SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI
IV. 5 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE
AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Rýchlo a
zbesilo 6 23:40 Myšlienky vraha 01:35 POLICAJTI
V AKCII 02:35 KRIMI 03:10 Profesionáli VI. 13 03:45
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:30
HABOVŘESKY 5 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP
STAR 12:50 Tlkot srdca 8 13:45 SÚDNA SIEŇ 14:50
SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI
IV. 6 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Barry Seal: Nebeský gauner 23:00 Myšlienky vraha
VI. 24/24 00:05 Myšlienky vraha VII. 1/24 01:00
POLICAJTI V AKCII 02:00 KRIMI

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:30
HABOVŘESKY 6/6 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP
STAR 12:45 INOVUJME SLOVENSKO 12:50 Tlkot srdca 9 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:50 SÚDNA SIEŇ 15:50
POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 7 17:30 NOVINY
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:50 NA
HRANE 22:20 SEDEM 23:20 Myšlienky vraha VII.
2,3 01:15 POLICAJTI V AKCII

RTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Mestá v čase 09:05 Durrellovci
09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti
5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55
Folklorika 14:25 Don Matteo 15:35 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Španielsko 16:55
Durrellovci 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Bella a Sebastián 22:10 Reportéri
22:40 Rédl 23:50 Don Matteo 00:50 Zajtrajšie
noviny 01:35 Bella a Sebastián

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Španielsko 09:10 Durrellovci 10:00 Zajtrajšie noviny
10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55
Folklorika 14:25 Don Matteo 16:00 Správy RTVS
16:25 Španielsko 16:55 Durrellovci 17:45 Duel
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Nevera
po slovensky 21:40 Mediciovci 22:40 Stará škola
23:45 Tajomstvo 00:30 Don Matteo 01:25 Mediciovci 02:20 Slovensko v obrazoch 02:45 Dámsky klub 04:20 Svet v obrazoch

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Španielsko 09:05 Durrellovci 09:55 Zajtrajšie noviny
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub
13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 16:25 Španielsko 16:55 Durrellovci 17:45 Duel 18:20 5 proti 5
19:00 Správy RTVS 20:30 Voľný pád Film o priemernom mužovi, ktorého pohár trpezlivosti pretiekol... MN 15 (Francúzsko, Spojené štáty americké, Veľká Británia) 1993 22:20 Möbius 00:05
Stará škola 01:10 Voľný pád

RTVS 06:10 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Španielsko - história zhora 09:05 Durrellovci 09:55
Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika
14:25 Don Matteo 16:25 Španielsko 16:55 Durrellovci 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS
20:30 Zlaté časy 21:35 Moja cudzia priateľka
23:05 Neskoro večer 00:00 Don Matteo 00:55
Moja cudzia priateľka 02:25 Svet v obrazoch
02:50 Dámsky klub 04:25 Správy RTVS „N“
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právniK radí / sTavba, služby, OKná - dvErE

Spôsobilosť na právne úkony pred plnpletosťou možno nadobudnúť iba uzatvorením manželstva, ato pod podmienkou,
že manželstvo uzavrie osoba staršia ako
šestnásť rokov a súd udelí súhlas s takýmto manželstvom. Maloletí majú spôsobilosť
len na také právne úkony, ktoré sú svojou
povahou primerané rozumovej a vôľovej
vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.
Počas života fyzickej osoby môže dôjsť
k obmedzeniu spôsobilosti na právne úkony, resp. obmedzenie svojprávnosti, ale
len za zákonom presne stanovených podmienok. Občiansky zákonník pripúšťa aj
pozbavenie fyzickej osoby spôsobilosti na
právne úkony, resp. pozbavenie svojprávnosti, čomu ale v súčasnosti bráni právna
úprava obsiahnutá v Civilnom mimosporovom poriadku, ktorý s pozbavením
spôsobilosti na právne úkony už nepočíta
z dôvodu rozporu s ľudsko-právnymi štandardmi.
Súd v rozhodnutí o obmedzení spôsobilosti na právne úkony zároveň určí rozsah tohto obmedzenia. Mal by v rozhodnutí uviesť výpočet právnych úkonov, na
ktoré fyzická osoba nie je spôsobilá. Spôsobilosť na všetky ostatné právne úkony
pritom ostáva nedotknutá.

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

PLOCHÉ STRECHY

tJ[PMÈDJFB[BUFQMFOJF
QMPDIâDITUSJFDI
tLMBNQJBSTLFQSÈDF
tBOUJLPSØ[OFOÈUFSZ
QMFDIPW TUSJFDI
tWOÞUPSOÏ
J[PMÈDJF

IZOLÁCIE a ZATEPLENIE STRIECH
KLAMPIARSKE PRÁCE
Obhliadka, poradenstvo
a cenová ponuka ZDARMA!

0908 701 103
www.hydroizolacie-izoltim.sk

Plastové

0902 163 611

www.oknahc.sk

0903 603 315
okná a dvere oknahc@oknahc.sk
Pribinova 13, Hlohovec

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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96-0239 TT43

Spôsobilosť na právne úkony, označovaná aj ako svojprávnosť, predstavuje
spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými
úkonmi nadobúdať práva a brať na
seba povinnosti.
Znamená to právoplatne vstupovať
do právnych vzťahov, uzavierať zmluvy,
robiť všeobecne záväzné právne úkony,
ktoré nesú určitý právny následok. Právna
úprava spôsobilosti na právne úkony fyzických aj právnických osôb sa nachádza
v Občianskom zákonníku. Spôsobilosť na
právne úkony nadobúdajú fyzické osoby dovŕšením osemnásteho roku života.
Táto spôsobilosť môže byť obmedzovaná
v medziach zákona. Spôsobilosť na právne
úkony zaniká smrťou, podobne ako spôsobilosť na práva a povinnosti, prípadne rozhodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti
na určité právne úkony.
Právnickej osobe vzniká spôsobilosť
na právne úkony spolu so spôsobilosťou na
práva a povinnosti. U právnickej osoby sú
tieto spôsobilosti chápané ako celok a vznikajú dňom zápisu do obchodného registra,
čiže dňom vzniku právnickej osoby alebo
výnimočne jej založením, ak nemá povinnosť zápisu. Spôsobilosť na právne úkony
pri právnickej osobe zaniká dňom výmazu
z Obchodného registra alebo dňom jej zrušenia, ak nemá povinnosť zápisu. Právne
úkony za právnickú osobu vykonávajú jej
orgány, ktoré sú na to opravné.
Pri fyzických osobách sa rozlišuje úplná spôsobilosť na právne úkony
a čiastočná spôsobilosť na právne úkony.

96-0014-7 TT45

Spôsobilosť na právne úkony

5

96-189-1 TT32

HlOHOvECKO

služby / Tv prOgram

Najčítanejšie regionálne noviny

99-0220
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
zimné záhrady

bezrámové
rámové

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

PIATOK

6.12.2019

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SOBOTA

7.12.2019

NEDEĽA

8.12.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 13:40
DEŇ S NADÁCIOU MARKÍZA 13:45 FARMA 14:55 DEŇ
S NADÁCIOU MARKÍZA 15:00 Policajné prípady
15:55 DEŇ S NADÁCIOU MARKÍZA 16:00 Rodinné
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:15 ŠPORTOVÉ
NOVINY 20:25 DEŇ S NADÁCIOU MARKÍZA 20:30
FARMA 23:00 Bod zlomu 01:05 Kobra 11

MARKÍZA 05:00 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:30 Nové
dobrodružstvá Toma a Jerryho 06:50 Príbeh
žraloka 08:30 Fušeri zo striedačky 10:15 Môj
vianočný anjel 12:20 Už sme tam? 14:20 Kučeravá Sue 16:40 Shrek 2 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ
NOVINY 20:30 V oku hurikánu Akčný ﬁlm MN 12
(USA) 2018 R. Kebbell, M. Gracová, R. Kwanten.
22:35 Kolíska do hrobu 00:45 Bod zlomu 02:45
Čeľuste 3D

MARKÍZA 05:00 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho
06:20 Priatelia Toma a Jerryho 06:40 Kučeravá
Sue 08:50 Shrek 2 10:45 CHART SHOW 13:00 Na
telo 13:45 V oku hurikánu 16:00 Horná Dolná
17:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 LOVEnie Romantická komédia MN 12 (ČR) 2019 E. Geislerová,
J. Prachař, J. Plesl, E. Kramerová, M. Písařík. 23:05
Skrytý nepriateľ 01:10 LOVEnie 03:00 Skrytý nepriateľ 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ
10:40 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 12:00 NOVINY O 12:00
12:25 TOP STAR 12:50 Tlkot srdca 10/10 13:45 SÚDNA SIEŇ 14:50 SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII
16:50 NAŠI IV. 8 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA
VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY
TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE
20:35 DEŤOM NA MIKULÁŠA: Hľadá sa Dory 22:40
DOSPELÝM NA MIKULÁŠA: PREMIÉRA: Päťdesiat
odtieňov temnoty 01:25 Hranica smrti

TV JOJ 05:15 NOVINY TV JOJ 06:05
KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:25 SpongeBob
SquarePants IX. 2 07:55 Labková patrola II. 2
08:25 PRÁZDNINY III. 2 09:40 NAŠI I. 19,20 10:55
SUPER KARAOKE 1/5 11:00 MILÁČIKOVO 11:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:00 Siedmy syn
16:55 Cumlikátor 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV
JOJ 20:15 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:25
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:25 Nepodarený
biznis 01:25 Prázdniny za všetky prachy 03:25
Profesionáli VII. 1/9 04:00 PRÁZDNINY III.

TV JOJ 05:10 NOVINY TV JOJ 05:50
KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 06:55 SpongeBob
SquarePants IX. 3,4 07:50 Labková patrola II.
3 08:15 Cesta do zeme jednorožcov 10:25 Cumlikátor 12:30 Nezastaviteľný vlak 14:40 Hľadá
sa Dory 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 ŠPORT
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI
22:35 Heydrich: Muž so železným srdcom 01:25
Špeciálna jednotka 03:30 NOVINY TV JOJ 04:05
Profesionáli VII. 2

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Španielsko - história zhora 09:05 Durrellovci 09:55
Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika
14:25 Don Matteo 15:30 Slovensko s Tiposom
16:00 Správy RTVS 16:25 Španielsko 16:55 Durrellovci 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS
20:30 Milujem Slovensko 22:00 V dobrej spoločnosti 22:30 Cestou necestou 23:05 Maﬁáni 01:25
Don Matteo 02:20 Dámsky klub

RTVS 06:00 Veselá farma 06:20
RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:05
Včielka Maja 07:15 Soﬁa Prvá 07:50 Levia stráž Snehuliak Albi 07:20 Soﬁa Prvá 07:55 Levia stráž
08:15 Fidlibumove rozprávky 09:40 Merlin 10:35 08:20 Zázračný ateliér 08:45 Táraninky 09:05
On air 11:00 Deň nádejí 12:20 Záhady tela 13:25 Kriminálka 5.C 09:40 Autosalón 10:05 JaponMilujem Slovensko 14:55 Grand hotel 16:20 Po- sko zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet
irot: Tragédia v sídle Marsdonovcov 17:20 KUL- v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za
TÚRA.SK 17:55 Cestou necestou 18:25 Postav dverami 13:35 Poirot: Päť podozrivých 15:15 Zlaté
dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Noc časy 16:20 Pomáda 18:15 Tajomstvo mojej kunádejí 23:00 Grand hotel 00:25 Poirot: Tragédia chyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Červený kapitán
v sídle Marsdonovcov 01:20 Maﬁáni 03:40 Komi- 22:20 Únos 00:00 Poirot: Päť podozrivých 01:35
Pomáda
sár Manara 04:30 Merlin
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TIP
NA SOBOTNÝ
VEČER

7.12.2019 20:30

V OKU
HURIKÁNU

sTavba, služby, pOliTiCKá inzErCia

ŷóûôāúûðüÿøðāŷóûôāĂúW`W\_]`[W_WZXR^_`[\\[

Diskusia s ekonomickým
diletantom

47-044

96-0245 TT45

osobných vozidiel aj dodávkových vozidiel

- klampiarske práce
- predaj a montáž
Predajňa:
škrydlaplechu
Čepenská 3081/119
SEREĎ
od slovenského výrobcu
Otvorené:
- falcovaná krytina na mieru
Po-Pia 7.00 -16.00
- výroba proﬁlov na mieru
SO 8.00 - 12.00

96-0006-1 TT02

- kancelárie
- skladové priestory
- dielňa / autodielňa
- priestor na parkovanie

Tel.: 0905 206 859 – Šimko I., e-mail: technik@frop.sk,
0903 243 899 – stála služba, Tehelná 2, 920 11 Hlohovec

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

Ponuka na prenájom

Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

vyhlasuje
obchodné verejné súťaže
na nájom nehnuteľného
majetku,

predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Spravme zo Slovenska lepšiu
krajinu

96-129 TT38

Plné znenie vyhlásenia jednotlivých OVS (časť 1, časť 2, časť 3) a podmienky OVS sú
zverejnené na:
- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
- na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa:
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
- prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.
Zámer nájmu a podmienky jednotlivých OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Seredi uzneseniami č.216, č. 217 a č. 218 dňa 12.09.2019.

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .
Materiály:
HLINÍK, DREVO

oc !
Vi em e to st ih nú ś do Vi an
www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY
Í
Š
- TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE
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Novembrové udalosti roku ´89 znamenali
okrem vybojovania si demokracie a slobody aj
otvorenie hraníc smerom na západ. Ľudia cestujú za prácou, za vzdelaním, za lepším životom,
za dobrodružstvom. Teší ma fakt, že mladá generácia dnes môže bez strachu ísť do sveta, zbierať
cenné skúsenosti a vidieť svet. Lenže každá minca má dve strany. Negatívom je, že nám ostávajú
za hranicami našej krajiny. Čo môžeme urobiť,
aby sme tomu zabránili? Základným kameňom,
na ktorom môžeme stavať do budúcnosti, je zlepšenie podnikateľského prostredia, odbremenenie zamestnávateľov od príliš vysokých odvodov. Tieto opatrenia budú mať priamy vplyv na
pracovné podmienky, zvyšovanie miezd a tým
aj zvýšenie životnej úrovne. Prieskumy jasne hovoria, že mladí ľudia by sa na Slovensko vrátili
za predpokladu zmeny politickej a spoločenskej
situácie. Dnes je tu však silne prítomný a citeľný
fenomén korupcie, rodinkárstva, klientelizmu,
nespravodlivosti a s tým súvisiaca nevymožiteľnosť práva tak, ako to funguje vo vyspelých
krajinách. Už o tri mesiace budú
voľby. Február 2020 bude kľúčový
pre zmeny, ktoré spoločnosť tak
veľmi potrebuje. Je dôležité ísť
voliť, lebo len spoločne spravíme
Slovensko lepším.

Vladislav Krasický
87-0091

Videá a fotky realizácií nájdete na:

Ľúbivé reči, na ktoré sa ľahko chytajú voliči, to je
niečo, k čomu sa SaS nikdy neznížila a je mi ľúto,
koľko Slovákov sa na to chytí. Na druhej strane
rozumiem voličovi Kotlebu, ktorý vidí nefungujúci štát a nemá žiadne perspektívy do budúcnosti.
O to viac je však potrebné ukazovať, že dva plus
dva nikdy nebude sedemnásť a že len odborné premyslené riešenia sú cestou pre vyššiu životnú úroveň na Slovensku.

Richard Sulík

stavby so súpisným číslom 1, zapísanej Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor na LV č. 591 pre k. ú. Sereď ako kaštieľ, ktorý je
národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu SR pod číslom 2257/1. Uvedená nehnuteľnosť (kaštieľ) je na účel nájmu
delená na tri časti, a to:
časť 1 – severná časť západného krídla,
vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2,
časť 2 – južná časť západného krídla
a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu,
časť 3 – rovná časť južného krídla.

kd

Uplynulú nedeľu som diskutoval v relácii televízie Markíza Na telo s Marianom Kotlebom. Mnohí
ma kritizovali už len pre rozhodnutie prijať toto
pozvanie. Vraj s Kotlebom sa nediskutuje, pridávam mu relevanciu, atakďalej. Ja si to však nemyslím. Podľa mňa je potrebné, aby čím viac ľudí
videlo, aké hlúposti rozpráva a ako jeho program
vôbec nedáva zmysel. To je, samozrejme, dávno
známe. Sľubuje, že opraví nemocnice, zavedie vysoké kočíkovné, nakúpi stíhačky, zvýši dôchodky.
Kde na to vezme, lebo samozrejme medzitým ešte
z EÚ a NATO stihne vystúpiť, nie je známe a ako sa
ukázalo v nedeľu, nevie to ani on sám.

Dvanásť rokov Ficovej vlády nás dostalo sem –
do krajiny korupcie, byrokracie, súdnych prieťahov
a kradnutia. Ale aj krásnej a plnej
skvelých ľudí, ktorým verím, že sa
dokážu rozhodnúť správne. Slovensko neopravia sľubotechny,
ale odborníci. My v SaS ich máme
dostatok a sme pripravení.

v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov

,
mete.tam
Steapvoia
je
trebu
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Občianska
riadková
inzercia
auto-moto/predaj
1
01 AUTO-MOTO / predaj

Kože vykupujeme vysušené,
bez hláv a nožičiek.
Cena koží sa môže meniť.

»02auto-moto/iné
AUTO-MOTO /2iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Mototel.: 0908 205 521

od marca 2020

»03byty/predaj
3
BYTY / predaj

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
6.12. 2019
17.1. , 7.2. , 28.2. , 20.3. 2019

19

»04byty/prenájom
4
BYTY / prenájom

Hrnčiarovce n/P. . . . 9,00 hod.
Cífer . . . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Kaplná . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Igram . . . . . . . . . . . . 9,55 hod.
Čataj . . . . . . . . . . . . 10,10 hod.
Slov. Nová Ves . . . . 10,30 hod.
Voderady . . . . . . . . 10,45 hod.
Pavlice . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľké Úľany . . . . . . 11,30 hod.
Sládkovičovo . . . . . 11,50 hod.
Veľká Mača . . . . . . 12,10 hod.

» Prenajmem 3-izb byt v
obci Pata, nájomné 350 €
+ energie, tel.: 0908 797
212
»05domy/predaj
5
DOMY / predaj
»06
pozemky/predaj
6
POZEMKY / predaj
»07reality/iné
REALITY 7/ iné
» Kúpim Váš dom, byt.

2

Platba v hotovosti, tel.:
0944 630 600

Majcichov. . . . . . . . 12,30 hod.
Opoj . . . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Vlčkovce . . . . . . . . . 13,00 hod.
Križovany n/D . . . . 13,15 hod.
D. Lovčice . . . . . . . . 13,35 hod.
Brestovany . . . . . . 13,50 hod.
Bučany . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Trakovice . . . . . . . . 14,20 hod.
Žlkovce . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Červeník-zvonica. . . 14,50 hod.
Ratkovce . . . . . . . . 15,10 hod.

vždy v STREDU v týchto termínoch:
11.12. 2019
22.1. , 12.2. , 4.3. , 25.3. 2020

Chrabrany-Jednota . . 8,30 hod.
Ludanice . . . . . . . . . 8,50 hod.
Dvorany . . . . . . . . . . 9,05 hod.
Mýtna N.Ves-Jednota 9,20 hod.
Kamanová . . . . . . . . 9,35 hod.
Belince . . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Preseľany. . . . . . . . 10,05 hod.
Hrušovany . . . . . . . 10,20 hod.
Koniarovce. . . . . . . 10,35 hod.
Výčapy Opatovce . . 10,50 hod.
Jelšovce-Jednota. . . 11,05 hod.
Čab . . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Nové Sady . . . . . . . 11,35 hod.

»08
stavba
8
STAVBA
»09
domácnosť
9
DOMÁCNOSŤ

Chcete si
podať
inzerát?

Šurianky. . . . . . . . . 11,55 hod.
Hruboňovo. . . . . . . 12,10 hod.
Veľké Ripňany-Coop 12,30 hod.
H. Obdokovce. . . . . 12,45 hod.
Merašice. . . . . . . . . 13,00 hod.
Dolné Otrokovce . . 13,20 hod.
Horné Otrokovce. . 13,35 hod.
Horné Trhovište . . 13,55 hod.
Tepličky . . . . . . . . . 14,10 hod.
Pastuchov . . . . . . . 14,30 hod.
Alekšince . . . . . . . . 14,45 hod.
Rišňovce-Coop . . . . 15,00 hod.
Kľačany. . . . . . . . . . 15,15 hod.

24

5kg KRMIVA

ZDARMA!

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
6.12. 2019
17.1. , 7.2. , 28.2. , 20.3. 2019

Závada . . . . . . . . . . . 8,45 hod.
Velušovce . . . . . . . . . 9,00 hod.
Tvrdomestice. . . . . . 9,15 hod.
Prašice-Coop . . . . . . . 9,30 hod.
Tesáre. . . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Nemčice . . . . . . . . . 10,05 hod.
Urmince . . . . . . . . . 10,20 hod.
Veľké Dvorany . . . . 10,35 hod.
Bojná . . . . . . . . . . . 10,50 hod.
H. Štitáre . . . . . . . . 11,20 hod.

28

Pri predaji via
c
ako 30 ks koží

Lužany . . . . . . . . . . 11,35 hod.
Radošina . . . . . . . . 11,50 hod.
Koplotovce. . . . . . . 12,20 hod.
Jalšové . . . . . . . . . . 12,35 hod.
Sokolovce. . . . . . . . 12,50 hod.
Ratnovce . . . . . . . . 13,05 hod.
Moravany n/Váhom 13,20 hod.
Drahovce-trhovisko. 13,45 hod.
Madunice-námestie 14,00 hod.
Leopoldov-kostol . . 14,15 hod.

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
12.12. 2019
23.1. , 13.2. , 5.3. , 26.3. 2020

Šulekovo-Coop . . . . . 9,00 hod.
Horné Zelenice . . . . 9,15 hod.
Dolné Zelenice. . . . . 9,30 hod.
Siladice. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Šúrovce. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Vinohrady n/V . . . . 10,20 hod.
Dvorníky. . . . . . . . . 10,40 hod.
Bojničky-Coop. . . . . 10,55 hod.
Zem. Sady . . . . . . . 11,15 hod.
Pata . . . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Šoporňa . . . . . . . . . 11,45 hod.

Diakovce. . . . . . . . . 12,20 hod.
Tešedíkovo. . . . . . . 12,35 hod.
Vlčany. . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Zemné . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Komoča . . . . . . . . . 13,35 hod.
Andovce . . . . . . . . . 13,50 hod.
Palárikovo . . . . . . . 14,20 hod.
Dvory n/Žitavou . . 14,50 hod.
Bešeňov . . . . . . . . . 15,05 hod.
Veľké Lovce . . . . . . 15,20 hod.
Podhájska . . . . . . . 15,35 hod.

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

46-0020

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 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, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

králik s liečivom, nosnice, brojlery
a kačice, bažant, ovce, kozy,
ošípané, husi, morky, psy

PREDAJ
MLÁDOK
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Dobrý jarmok pre Zillu a Dávida

Európu zasýpa odpad

„Dobročinnosť je výnimočný stav,
keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby
pomohla trpiacemu.“ (Milan Rúfus,
slovenský spisovateľ)
Každoročne v tomto období ožíva
dávny príbeh o Dievčatku so zápalkami. Hoci rozprávka, jedna z mnohých
krásnych Andersenových, no aj tak
prvá lekcia človečiny pre malého človeka – čitateľa v živote. A potom prichádzajú ďalšie a ďalšie. Nevyhýbajme sa
im, byť ľudský nie je hanba, je to prejav
vnútornej sily človeka a jeho viery v
dobro.
Aj keď Vianoce a všetko s nimi spojené, vrátane darčekov, sa nám zdá
akoby čoraz viac poznamenané komerciou, hlukom, peniazmi, leskom, Vianoce pochádzajú z chudobnej maštale.
Z priestoru pre otca, mamu, bábätko,
tepla zo slamy a zopár zvieratiek. A potom múdrosti v podobe mudrcov. Teda
– stále sú o emóciách, sú o kúzelnom
nádychu, o niečom malom a predsa
veľkom, čo sa viaže nielen na obdarúvaného, ale aj na darujúceho. Sú o
vzájomnom vnímaní sa, o človečine a
vo Veľkých Kapušanoch budú preto a
práve preto aj o Dobrom jarmoku. Ten
sa uskutoční dňa 18. 12. 2019 prvýkrát a
organizuje ho OZ „Zodpovední občania
mesta Veľké Kapušany“, pod záštitou
primátora mesta, ÚPSVaR v Michalovciach a VŠZaSP sv. Alžbety.
Darcom môže byť každý, kto sa

Kapacita materiálového a energetického spracovania odpadu v Európskej únii (EÚ) nie je postačujúca, upozorňuje na to viceprezident
Konfederácie európskych zariadení na energetické využitie odpadu
(CEWEP) a generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko.

rozhodne navštíviť Dobrý jarmok pred
Mestským úradom. Niekto vyrobí, iný
napečie. Jeden vyrobí zo srdca, druhý
kúpi od srdca. A výťažok poputuje
deťom. Šesťročnej Zille a šestnásťročnému Dávidovi. Obe deti potrebujú financie na rehabilitáciu. Prispejete im
na ňu tak, že si na Dobrom trhu kúpite,
čo sa vám zapáči. A ani netušíte, koľko
pozitívnej energie tam načerpáte. Jeden vyrobí, ďalší vymení za ľubovoľnú
sumu, niekto získa originálny vianočný darček, ktorý nikde inde nebude
možné kúpiť. A ktorý pod stromčekom
bude hriať.
„Charita je hlavnou cnosťou a najväčším putom, ktorým prichádza požehnanie k ľudstvu, je to moc, ktorá
spája ľudí a inšpiruje ich k ušľachtilým
snahám.“ (James Hilton, britský spisovateľ)

» Gabriela Fedičová
Reprofoto – kresba: Diana Fedičová
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Česko ani Slovensko tento trend nezachytili. Na Slovensku stále väčšinu
odpadu skládkujeme, pretože máme
iba dve zariadenia ZEVO – v Bratislave
a Košiciach. Čiže aj reziduálny odpad
vznikajúci pri recyklácii končí približne na 80 percentách územia krajiny
na skládkach,“ povedal Marián Christenko.
Podľa neho by sa opäť mala otvoriť
Zároveň dodal, že kapacitné probotázka podpory spaľovní. Podľa Mi- lémy naprieč celou Európou by mali
nisterstva životného prostredia SR je otázku podpory energetického zhodenergetické zhodnocovanie odpadov nocovania odpadu znovu otvoriť. „Silen časťou celého systému nakladania tuácia je alarmujúca. Kým na Slovens odpadom a má slúžiť ako doplnok.
sku si naivne myslíme, že ďalší odpad
Marián Christenko tvrdí, že rôz- už vznikať nebude, v ostatných krajine štáty EÚ čelia vážnym kapacitným nách sa pripravuje výstavba nových
problémom a nedokážu spracovať zariadení ZEVO s končiacou podporou
všetok reziduálny odpad, ktorý vzniká EÚ,“ dodal.
pri recyklácii priemyselných odpadov.
Podľa hovorcu MŽP Tomáša FerenPredpokladá, že v roku 2035 budú čáka zariadenia na energetické zhodchýbať kapacity na spracovanie 40 nocovanie spravidla narážajú na nemiliónov ton odpadu, pričom problém súhlas obyvateľov, v ktorých susedstve
zasahuje aj Slovensko. Podľa neho zá- má spaľovňa vyrásť. „Na Slovensku sa
stupcovia Európskej asociácie odpado- okrem spaľovní v Košiciach a Bratislavého hospodárstva koncom septembra ve nachádzajú aj ďalšie zariadenia na
vyjadrili aj obavy zo zastavenia inves- energetické zhodnocovanie odpadov,
tičnej podpory pre Zariadenia na ener- a to sú zariadenia na spoluspaľovanie
getické využitie odpadu zo strany Eu- odpadov, ktorých je päť,“ povedal pre
rópskej komisie. Viaceré z nich pritom TASR s tým, že na Slovensku neplatí
v najbližších rokoch budú musieť prejsť zákaz budovania zariadení na energenákladnou rekonštrukciou.
tické zhodnocovanie odpadov.
Zatiaľ čo staré členské krajiny EÚ v
minulosti využili finančnú podporu pri
budovaní ZEVO, z krajín V4 sa to podarilo iba Poľsku. „Bohužiaľ, Maďarsko,
» Zdroj: TA SR
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Prinášame osvedčené recepty na vianočné pečivo a koláče

Voňavé a sladké vianočné pečenie
Začiatkom decembra sa už našimi
príbytkami zvyčajne šíri príjemná
vôňa vianočného pečiva. Gazdinky
začínajú piecť medovníky, to aby
stihli do Vianoc zmäknúť. Ostatné suché pečivo prichádza na rad
postupne a tesne pred štedrým
dňom ešte dostane slovo vianočná
štóla či štedrák. Prinášame vám
osvedčené recepty, vďaka ktorým
si môžete tieto dobroty pripraviť a
vychutnať aj vy.
Medovníky

Suroviny: 160 g medu, 160 g cukru
kryštál, 120 g masla, 500 g hladkej
múky, 1 KL sódy bikarbóny, 1 KL mletej
škorice, dve vajcia
Postup: Z uvedených surovín vypracujeme cesto a necháme ho odpočinúť
aspoň dve hodiny. Cesto vyvaľkáme na
hrúbku 3 až 5 milimetrov a vykrajujeme
z neho pomocou formičiek rôzne tvary.
Pečieme v rúre vyhriatej na 170 stupňov
asi 10 minút.
Náš tip: Na zdobenie medovníkov vyšľaháme 1 bielok, 100 g preosiateho
práškového cukru a pol lyžičky citrónovej šťavy. Naplníme zdobiace vrecúško a
zdobíme.

močíme do polevy a posypeme strúhaným kokosom.
Náš tip: Ak máte formičky na vykrajovanie hviezdičiek v rôznych veľkostiach,
vykrojte polovicu hviezdičiek väčšou a
polovicu menšou formičkou. Zlepujte
ich potom tak, že spodná hviezdička
bude mať väčší rozmer a vrchná menší.

Plnené orechy

Suroviny: 400 g hladkej múky, 250 g
masla, 170 g mletých orechov, 150 g
práškového cukru, 1 vanilkový cukor
Postup: Všetky suroviny na cesto
zmiešame. Z cesta rukami odoberáme
kúsky, ktoré vtlačíme do pripravených
formičiek v tvare vlašského orecha (dostať kúpiť v predajniach s domácimi
potrebami). Pečieme v rúre vyhriatej Vianočné medovníky.
na 160°C asi 10 až 15 minút. Upečené
ich ešte teplé vyklopíme a obalíme v
Potom zo zvyšnej múky, 150 g zmäkpráškovom cukre. Necháme vychlad- nutého masla, kryštálového cukru,
núť a potom po dva zlepujeme krémom soli, pomarančovej a citrónovej kôry a
(krém z predchádzajúceho receptu).
pripraveného kvásku vymiesime ručne

Kokosové hviezdičky

Suroviny: Na cesto: 300 g hladkej
múky, 180 g masla, 40 g práškového
cukru, 3 vajcia
Na krém: 75 g masla, 50 g syru typu
Lučina, 1PL trstinového cukru
Na polevu: 150 g práškového cukru, 60
g strúhaného kokosu, 1PL vriacej vody
Postup: V miske zmiešame preosiatu
múku, s rozšľahanými vajcami, zmäknutým maslom a práškovým cukrom.
Vypracované hladké cesto necháme
chvíľu odležať. Potom ho na pomúčenej
doske rozvaľkáme na hrúbku asi 5mm.
Pomocou formičiek vykrajujeme z cesta hviezdičky. Pečieme v rúre vyhriatej na 175°C asi 5 až 7 minút. Necháme
vychladnúť. V miske zatiaľ vyšľaháme
zmäknuté maslo so syrom a cukrom.
Krém dáme asi na 20 minút do chladničky. V miske si zatiaľ pripravíme polevu tak, že vymiešame vodu s cukrom.
Upečené hviezdičky po dve zlepujeme
krémom. Následne z jednej strany na-

Kokosové hviezdičky.

foto autor tanja pixabay

Vianočná štóla.

Vianočná štóla

Suroviny: 1 kocka droždia (42 g), 110 ml
mlieka, 340 g polohrubej múky, 200 g
masla , 45 g kryštálového cukru, 1 lyžička soli, kôra z pomaranča, kôra z citrónu, hrsť sušených hrozienok, 1 vajíčko,
80 g práškového cukru
Postup: Vo vlažnom mlieku rozmiešame droždie a pridáme 110 g múky. Odložíme na 5 minút na teplé miesto, aby sa
vytvoril kvások.

foto autor silviarita pixabay

alebo v mixéri s hákom vláčne cesto
(miesime asi 8 minút na strednej rýchlosti). Cesto prenesieme do čistej nádoby, prikryjeme potravinárskou fóliou a
necháme 20 minút kysnúť.
Potom ručne primiesime hrozienka,
prípadne aj iné sušené a kandizované
ovocie či mandľové lupienky. Z cesta vytvarujeme bochník, ktorý ešte necháme
v miske zakrytý utierkou hodinu kysnúť.
Cesto vyvaľkáme na pomúčenej
doske do tvaru obdĺžnika a jeho dlhšiu stranu preložíme (prehneme) asi
do dvoch tretín na cesto a hranou ruky
vytvoríme preliačinu. Takto pripravenú
štólu necháme ešte 10 minút kysnúť na
plechu.
Pred pečením odstránime vyčnievajúce ovocie, aby počas pečenia nezhorelo a nezhorklo. Potrieme rozšľahaným
vajíčkom zmiešaným so štipkou soli a
pečieme v rúre vyhriatej na 180° C asi 30
až 40 minút.
Upečenú štólu potrieme 50 g rozpustného masla a obalíme v práškovom
cukre. Rozpustené maslo a práškový
cukor na povrchu vytvoria škrupinu
- ochrannú vrstvu, vďaka ktorej štóla
dlhšie vydrží.

HC19-48-strana
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foto autor germanka pixabay

Štedrák

Suroviny: Na cesto: 550 g polohrubej
múky, 300 ml mlieka, 150 g masla, 100
g cukru, 3 žĺtky, 1 kocka droždia (42 g),
KL soli, 450 g slivkového lekváru, žĺtok
na potretie
Na orechovú plnku: 200 g mletých
vlašských orechov, 100 ml mlieka, 80 g
práškového cukru, 1 lyžica rumu (môžete vynechať)
Na makovú plnku: 200 g mletého
maku, 100 ml mlieka, 120 g práškového
cukru, citrónová kôra (asi z polovice citróna)
Na tvarohovú plnku: 500 g tvarohu, 80
g práškového cukru, žĺtok, citrónová
kôra (asi z polovice citróna), pol lyžičky
mletej vanilky
Postup: Z polovice vlažného mlieka,
cukru a droždia pripravíme kvások. Odložíme ho na 5 minút na teplé miesto.
Potom vložíme do misy preosiatu
múku, kvások, rozpustené a schladené
maslo, zvyšné vlažné mlieko, žĺtky, soľ
a vymiesime cesto. Dáme ho kysnúť asi
na 40 minút na teplé miesto.
Pripravíme si plnky.
Orechová plnka: V horúcom mlieku
vymiešame orechy s cukrom a necháme
vychladnúť. Môžeme pridať aj rum.
Maková plnka: V horúcom mlieku vymiešame mak, cukor a nastrúhanú citrónovú kôru a necháme vychladnúť.
Tvarohová plnka: Vymiešame všetky v
recepte uvedené suroviny.
Vykysnuté cesto položíme na dosku a
rozdelíme na päť rovnakých dielov. Každý diel vyvaľkáme na tenký plát veľkosti plechu. Plech vyložíme papierom na
pečenie a položíme naň prvý plát, ktorý
potrieme orechovou plnkou a položíme
naň druhý plát cesta. Ten potrieme makovou plnkou. Položíme naň tretí plát a
potrieme tvarohovou plnkou. Položíme
naň štvrtý plát cesta a potrieme slivkovým lekvárom.
Posledný plát cesta rozdelíme nožom
alebo radielkom na prúžky a poukladáme ich na vrchný lekvárom potretý plát
do tvaru mriežky. Mriežku potrieme rozšľahaným žĺtkom a koláč pečieme v rúre
vyhriatej na 170 stupňov 50 až 60 minút.
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

HlOHOvECKO
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Pripravujeme sa na vianočné sviatky

Vyrábame adventný veniec

Adventný veniec má vo väčšine
slovenských domácností svoje nezastupiteľné miesto a krášli naše
príbytky už niekoľko týždňov pred
vianočnými sviatkami. Zväčša je
zdobený vždyzelenými vetvičkami, rozličnými ozdôbkami a štyrmi
sviecami, ktoré sa zapaľujú postupne každú adventnú nedeľu.

-rozličné prírodné ozdoby, napríklad
suché plody šípky, kúsky škorice, škrupiny z vlašských orechov, na kúsky narezané a do malých otiepok špagátikom
zviazané konáriky

Netradičný adventný veniec.

foto zdroj cocoparisienne pixabay

-zelenú aranžovaciu hmotu
-mach
-4 adventné sviečky
-4 podstavce pod sviečky
-lepidlo alebo taviacu pištoľ (nemusí byť)
-rozličné prírodné ozdoby, napríklad
suché plody šípky, kúsky škorice, škrupiny z vlašských orechov, na kúsky narezané a do malých otiepok špagátikom
zviazané konáriky, vianočné gule, či iné
vianočné ozdoby

zastokneme podstavce pod sviečky a
sviečky tam osadíme.
Keď sú sviečky na svojom mieste, môžeme začať so zdobením. Niektoré drobné ozdôbky ako napríklad menšie šišky,
škrupinky z orechov, vetvičky šípky, či
sušené ovocie môžeme najskôr ovinúť
drôtikom a potom zastoknúť do aranžmánu. Iné, ako napríklad vianočné
gule, či drobné vianočné ozdôbky tam
môžeme len voľne poukladať, prípadne podľa potreby zafixovať lepidlom či
Postup: Dekoračnú nádobu si vypl- taviacou pištoľou. Ak chceme, aby nám
níme až do požadovanej výšky aranžo- mach dlhšie vydržal svieži, môžeme ho
vacou hmotou, ktorú následne pokry- priebežne kropiť.
jeme machom. Do machu upevníme či
Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

33-0041

Postup: Do slameného korpusu zapichneme začiatok drôtika. Následne
začneme okolo korpusu ovíjať a drôtikom prichytávať vetvičky, ktoré sme si
Adventný veniec sa dá v predvianoč- vopred nastrihali na požadovanú veľkonom období kúpiť takmer na každom sť. Takto postupujeme, až kým sme vetkroku. Ale ten, ktorý si vlastnoručne vičkami nepokryli celý veniec. Koniec
vyrobíte možno aj s pomocou vašich drôtika zapichnite do korpusu.
Základ adventného venca je hotový.
blízkych, iste vyčarí vo vašom domove
nenapodobiteľnú atmosféru. Či už za- Zapichneme doň štyri podstavce na adstávate klasiku, alebo preferujete skôr ventné sviečky a sviečky tam osadíme.
moderný či menej tradičný štýl, veríme Každú sviečku môžeme obviazať farebže vám budú naše návody vhodnou in- nou stuhou.
Keď sú sviečky upevnené, môžeme
špiráciou.
začať so zdobením. Pomocou drôtika,
lepidla alebo taviacej pištole pripevňuTradičný adventný veniec
jeme na veniec ozdoby podľa nášho výBudeme potrebovať:
beru – šišky, škrupinky z orechov, šípky,
-kruhový slamený korpus
-ihličnaté vetvičky alebo nepichľavé či sušené ovocie, hodia sa napríklad kovetvičky, hodí sa tuja, cypruštek ale aj lieska pomaranča či jabĺčka, ale pridať
eukalyptus (ponecháme na vás, čo sa môžeme aj drobné vianočné ozdôbky z
dreva či slamy.
vám páči)
-drôtik
-4 adventné sviečky
Netradičný adventný veniec
-4 podstavce pod sviečky
Budeme potrebovať:
-lepidlo alebo taviacu pištoľ
-vhodnú nádobu – dekoračnú misku,
-záhradné alebo iné silné nožnice
podnos či tanier

HC19-48-strana
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Ružičkový kel

Ružičkový kel je vynikajúcou súčasťou
mrazených zeleninových zmesí, pridáva
sa do polievok, omáčok alebo do originálnych šalátov.
Látky obsiahnuté v ružičkovom keli
chránia organizmus pred rakovinou
hrubého čreva a tiež zabraňujú premnoženiu škodlivých baktérií v žalúdku.
Tým, že má odvodňovacie účinky, pomáha aj pri chudnutí a navyše zvyšuje odolnosť voči stresu.
Pomáha zdolať únavu a dodáva elán
- vďaka vysokej koncentrácií vitamínu B1-tiamínu a B9-kyseliny listovej je kel ružičkový mimoriadne vhodný pre všetkých,
ktorí trpia chronickou únavou, podráždenosťou a poruchami koncentrácie.
Posilňuje nervy - osoby vystavené
stresu, konfliktom a problémom bezpodmienečne potrebujú stravu zameranú
špeciálne na posilnenie nervov. Stres a
hnev totiž vo zvýšenej miere spotrebúvajú výživné a biologicky aktívne látky z
krvi. Najlepšou tabletkou proti stresu je
ružička kelu.
Podporuje krvotvorbu a okysličenie buniek - kyselina listová má mimoriadny význam pre deti, lebo podporuje

krvotvorbu a rast buniek. Zúčastňuje sa
na tvorbe nukleových kyselín v jadrách
buniek a aj u starších ľudí vyvoláva omladzujúce účinky.
Upravuje trávenie - ružičkový kel odkysľuje organizmus a zbavuje ho škodlivých až toxických látok, ktoré sa nestrávené hromadia v tráviacom trakte. Obsahuje
totiž množstvo vlákniny, ktorá upravuje
trávenie a odstraňuje zápchu.
Podporuje imunitu - jednou z najpôsobivejších charakteristík ružičkového
kelu je jeho vysoký obsah vitamínu C. Jedna šálka ružičkového kelu obsahuje viac
ako 120 percent denného odporúčaného
množstva vitamínu C.
Pre zdravé kosti - ružičkový kel je
obzvlášť bohatý na vitamín K, ktorý je
nevyhnutný pre zdravie kostí. Vitamín K
zohráva úlohu pri raste kostí a môže pomôcť chrániť pred osteoporózou, stavom
charakterizovaným progresívnym úbytkom kostí. Konzumácia stravy bohatej na
vitamín K by mohla zvýšiť pevnosť kostí
a znížiť riziko ich zlomenín u žien po menopauze.
Znižuje zápal a napomáha stabilnú
hladinu cukru v krvi - zlúčeniny nachádzajúce sa v kapustovitej zelenine, ako napríklad ružičkový kel, majú protizápalové
vlastnosti. Môžu tiež pomôcť udržať hladinu cukru v krvi stabilnú. Je to preto, že kel
má vysoký obsah vlákniny, čo pomáha regulovať hladinu cukru v krvi. Vláknina sa
pomaly pohybuje cez telo bez dozrievania
a spomaľuje vstrebávanie cukru do krvi.

Práca
v strojárskej výrobe
Prijmeme do zamestnania na TPP:

OPERÁTORKY VÝROBY
Obsluha lisov, závitorezu,
bodových zváračiek, vizuálna
kontrola a balenie výrobkov

Základná mzda 500,- eur +

variabilná zložka 100,- eur
dochádzkový bonus 50,- eur
príplatok za prácu na lise 5,- eur / deň
mesačné odmeny podľa výkonu
príplatok za rizikové pracovisko 35%
príplatky za nadčas 35 - 100%
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
stravné lístky v hodnote 3,85 eur
každoročné prehodnotenie platov
Práca na 2 zmeny. NÁSTUP IHNEĎ

Spoločnosť z TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.
Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

83-0450

V zime ľahko dostupná zelenina obsahuje mnoho bielkovín, sacharidov
a vlákniny, z vitamínov je najviac obsiahnutý vitamín C, B1 (mrazený B1
neobsahuje), B2, E a A a ponúka tiež
veľké množstvo minerálnych látok,
napríklad draslík, fosfor, síru.

Najčítanejšie regionálne noviny

ESNASA SLOVENSKO, s. r. o.
Trnavská cesta 1076/16, 920 41 Leopoldov
+421 948 250 630, sekretariat@esnasa.sk

96-250 TT48
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Nie za desať Slovenčina naša
minút, ale o desať minút.

PRACOVNÁ PONUKA:

SBS GUARDING s. r. o.

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

príjme strážnikov na prevádzky

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

v Seredi
Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

hľadá pracovníkov do skladu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 8€ netto/hod.
možnosť nadčasov, ubytovanie ZADARMO
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

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

HC19-48-strana
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InZerÁT,
KTorÝ
PreDÁvA

36-0007

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 400 EUR

12

0910 970 890

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

zamEsTnaniE

HlOHOvECKO
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PLASTIC OMNIUM - HLOHOVEC
NOVÉ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

PRIDAJ SA
K NÁM!
HĽADÁME NOVÝCH
KOLEGOV DO TÍMU
priemerný mesačný
plat 995 €

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV NA POZÍCIE:
VÝROBNÝ OPERÁTOR - priemerný mesačný plat 995 € brutto

(nástupný plat 735 €, mesačný bonus do 131 € + ročná výsledková prémia + príspevok na dopravu
+ príplatky za prácu cez víkend a za zmennosť nad rámec zákona)

VODIČ VZV - priemerný mesačný plat 1.134 € brutto

(nástupný plat 875 €, mesačný bonus do 131 € + ročná výsledková prémia
+ príspevok na dopravu + príplatky za prácu cez víkend a za zmennosť nad rámec zákona)

0905 07 07 07
STAČÍ POSLAŤ SMS
„práca PO“ A ZAVOLÁME SPÄŤ

KONTAKT:

HC19-48-strana
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96-0238 TT43

PONÚKAME VÁM ZAMESTNANECKÉ VÝHODY:

bEzpEčnOsť / zamEsTnaniE
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Daruj viditeľnosť, daruješ život

Reflexné predmety je najlepšie
umiestniť blízko ku kolenám, do úrovne
pásu a na rameno, deťom tiež na čiapku
a cyklistom na prilbu a na bicykle. Mladší
členovia rodiny by mali presvedčiť tých
starších, ktorí napríklad večer chodia do
kostola po zle osvetlenej alebo vôbec neosvetlenej ceste, alebo ju prechádzajú z
jednej strany na druhú, aby sa nehanbili
a tiež sa vybavili reflexnými prvkami. Pokojne im ich zadovážte, upevnite na kabelky, na rukávy kabátov, hoci aj na chrbát či golier. Nikto si z nich „srandu“ robiť
nebude, naopak, určite budú za vzor.
Reflexné prvky sú povinné pre chodcov na krajnici či okraji vozovky počas
zníženej viditeľnosti nielen mimo obce,
ale aj v nej. Skvelým riešením sú reflexné pásiky, ktoré sú cenovo dostupné
pre každého a zároveň ich môžete nosiť
neustále so sebou. V prípade, že chodec
nemá v noci, počas hmly či snežnej búrky reflexný prvok, hrozí mu pokuta do 50

eur.
Najväčším rizikom je však ohrozenie bezpečnosti a zdravia chodcov – počas zníženej viditeľnosť vidí vodič z 20
metrov len spodnú časť nôh chodca bez
reflexných prvkov. Ak má však refexnú
bundu či overal, dokáže ho vodič spozorovať aj z viac ako 150 metrov. Reflexné
prvky majú schopnosť niekoľkonásobne
znásobiť intenzitu odrazeného svetla, a
tak doslova zažiaria vodičovi pred očami
aj na veľkú vzdialenosť.
Inak, lepšie ako iba odrážať svetlo,
je vysielať ho. Bežný reflexný náramok
so štyrmi LED diódami stojí z hľadiska
ochrany zdravia naozaj bagateľ. Ak by ste
niečo podobné hľadali pre svoje deti či
starkých, určite ho nájdete v každej špecializovanej predajni potrieb pre cyklistov. Reflexné pásky dostať prakticky všade, majú ich už aj v mnohých stánkoch s
dennou tlačou.

výrobca kontajnerov prijme do prac. pomeru:

» „Nechceme znevažovať odvahu, s akou ľudia umierajú,
no nemali by sme zabúdať
na skutky odvahy, s ktorou
ľudia… žijú. Životná odvaha
zväčša nebýva taká dramatická ako odvaha poslednej
chvíle; napriek tomu nie je o
nič menej veľkolepou spleťou triumfu a tragédie. Človek robí, čo treba - navzdory
dosahu na svoj osobný život,
napriek prekážkam, nebezpečenstvám a tlaku a práve
v tom je základ celej ľudskej
morálky…“
JFK

ZVÁRAČOV

Požiadavky:
- zváračský preukaz Z - M1, Z - G1
- čítanie technických výkresov
- samostatnosť pri práci
- prax v odbore 3 roky
- práca s technickou dokumentáciou
- práca v úkole
Ponúkame:
- plat 7,00 - 8,50 € / hod. + príplatky – HPP
- plat 9,50 € / hodina + príplatky - SZČO
- stabilné pracovné miesto (HPP / živnosť)
- motivačné ﬁnančné ohodnotenie
- nadštandardná zdravotná starostlivosť
- iné sociálne výhody
V prípade Vášho záujmu sa kontaktujte na:

UT Umwelt- und Transporttechnik, s. r. o.
Galantská cesta 733, 925 63 Dolná Streda
E-mail: info@ut-kontajner.sk

» red

96-0147-2 TT45

Pre zachovanie bezpečnosti na a popri cestách v jesennom období policajti pripomínajú chodcom používať
reflexné prvky. Upozorňujú, že chodec idúci po kraji cesty by mal mať tieto prvky na tej strane tela, ktorú vidno
z vozovky.

Citáty

» „Prevaha demokratického
politického systému – narozdiel od iných je zjavná.
Vytvára viac priestoru pre
zásadovosť,
nápaditosť,
obetovanie sa pre blaho celku a občiansku odvahu. To
všetko však možno naplno
uplatňovať len vtedy, keď
to požehná štát svojou zdravou, inšpiratívnou, nápaditou a rozumnou politikou.“
JFK

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Hlohovci

personal
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Personálna & pracovná agentúra

Personálna & pracovná agentúra

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0007

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Občianska
riadková
inzercia

SKLADNÍK OPERÁTOR
4,91 € / hod.

»10záhrada,
zverinec
10
ZÁHRADA
A ZVERINEC

4,42 € / hod.

»11hobby
11
HOBBYa šport
A ŠPORT

ÚDRŽBÁR ELEKTROTECHNIK

» Kúpim staré mince, bankovky, odznaky, vyzname-

na 2 zmeny - 5,17€ / hodina

nania, pohľadnice, knihy a
starožitnosti aj poškodené, tel.: 0903 753 758
»12deťom
DEŤOM12
»13rôzne
predaj
13
RôZNE
/ predaj

stravné lístky v hodnote 3,83 €

RôZNE /14iné
»14rôzne/iné
» Kúpim staré odznaky,
mince,

vyznamenania,

veci po vojakoch a armáde, staré pohľadnice a
knihy, tel.: 0908 707 350
»15hľadám
prácu
15
HĽADÁM
PRÁCU
»16zoznamka
16
ZOZNAMKA
» Hľadám si partnerku do
60 rokov, tel.: 0944 319
169

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

96-0004 TT42

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

HC19-48-strana
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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, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

zdraviE / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

VYKONŠTRUOVANÝ PROCES PROTI

.%63:-2%Ñ3:-OBVINENÝ
ZA OTÁZKU BEZ ODPOVEDE!

ģ¬JZSNIRWO¬LSWTVEZSHENWXZE&EPGMEVEÐEWĨNILS
RILRYXIāRSWX°3HLEHSZERÀQENIXSO1-0-2=)96

436%>1)
74309
1%*-9
(37ħ&303

/0%178-):71)6/3:

4VIPITĤ°ŁMZSXR¤WZĤIXOÀGL

8,6))1%.)7/983Ï2

2SQMRERXOE 7QIVY7( RE 2ENZ]ĤĤSQ W½HI
1SRMOE.EROSZWO¤WMW1EVM¤RSQ/SÐRIVSQ
RMIPIRT°WEPEEPIWEWR°QENWXVIXPE4SXZVHMPE
XS OSQMWME 7½HRIN VEH] OXSV¤ TV°TEH]
WOSVYQTSZERÀGLWYHGSZZ]ĤIXVYNI
4VIHWIHEOSQMWMI(YĤERÏMQSHSOSRGELSZSV°
ŁI OSQYRMO¤GMY GI^ ETPMO¤GMY 8LVIIQE YŁ
RIQYW°QI ERM RE^ÀZEĨ EOS ǅ½HENR½ǆ 7YHGSZME
XEO TSXZVHMPM ŁI .EROSZWO¤ WM W /SÐRIVSQ
Z]QIRMPE ZMEG EOS  XMW°G WTV¤Z Z OXSVÀGL
HSLEHSZEPMVS^WYHO]ZTVSWTIGLQEǽIÑEPĤMI
WXSZO] WTV¤Z WM W /SÐRIVSQ Z]QIRMP NILS
ÒEPĤ° TSWOSO Z TEVPEQIRXI  1EVXMR +PZ¤Ð
OXSVÀ QY TSQ¤LEP Z]FEZSZEĨ WXVIXRYXME W
Z]WSOSTSWXEZIRÀQM½VEHR°OQMXSLXSĤX¤XY
3HQSQIRXYOIÒWELRYXMI3Ā%23TSWXEZMPS
TVIH2ENZ]ĤĤ°W½H76EŁMEHEPSSOEQŁMXÀ

3Ā%23ǇZ]LREPSǅ.EROSZWO½^2ENZ]ĤĤMILSW½HYE+PZ¤ÐE
^SWXSPMÐO]TSHTVIHWIHYTEVPEQIRXYÏSWOSVSZċSQ
WOSRÐ°½TPRI

SHGLSH ĤX¤XRIN XENSQR°ÐO] 1SRMO] .EROSZWOIN
^S WZSNIN JYROGMI TSÐ½ZEPM WQI QRSŁWXZS
RI^Q]WPSZ ^ ½WX TVIHWXEZMXIāSZ WXVER] 7QIV
OXSV°ĤX¤XRYXENSQR°ÐOYSFLENSZEPM4SWPERGMEOS
ĀYFSĤ &PELE S^REÐSZEPM GIP½ OSQYRMO¤GMY GI^

8LVIIQY^ERI^Q]WIPĤ°VMPMSRINLSE\]E6SFIVX
*MGS WE FÀZEPIN ĤX¤XRIN XENSQR°ÐOI HSOSRGE
TSÒEOSZEP^EǇHSFVISHZIHIR½TV¤GYǅ
8LVIIQE NI WOYXSÐR¤ E LSZSV° S SFPYHRSQ
TVITSNIR° QEǽI RE FI^TIÐRSWXR¬ ^PSŁO]
ĤX¤XY 1EǽE TVIV¤WXPE RE W½H] HS TSP°GMI
E HSOSRGE EN RE KIRIV¤PRY TVSOYVEX½VY
8S ZĤIXOS W TSQSGSY RSQMRERXSZ E
JYROGMSR¤VSZ WXVER] 71)67( 8Y ZĤEO NIN
TSTVIHRÀ TVIHWXEZMXIā E TVIQM¬V 4IXIV
4IPPIKVMRM RIZMH° VM^MOS RE ^¤OPEHI OXSV¬LS
F]^ZSPEPFI^TIÐRSWXR½VEHYĤX¤XY
%N Z XSQXS TV°TEHI WE LRYXMI 3Ā%23 EOS
TVZ¬TSWXEZMPSREFEVMO¤H]EŁMEHEPSSHGLSH
ǅĤOSHRÀGLǆ Z WPSZIRWOIN NYWX°GMM E TSPMXMOI
:IV°QI ŁI YŁ ZS JIFVY¤VM HIǽRMX°ZRI ZĤIXGM
WTSPYTSVE^°QIQEǽYEc

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3
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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

4SXSQÐSWE.EVS2EÒQSLSPTS^VMIĨHS
WTMWY ^MWXMP RMIÐS RIYZIVMXIāR¬ 8VIWXR¬
S^R¤QIRMI RE .EVE TSHEP Ĥ¬J :SNIRWO¬LS
SFVERR¬LS WTVEZSHENWXZE .¤R &EPGMEV
2E &EPGMEVSZI QENIXO] Z LSHRSXI QMPM¶RSZ
IYV HPLSHSFS TSYOE^SZEP TV¤ZI .EVS E
ŁMEHEP NILS SHGLSH ^ JYROGMI 4SHāE .EVE
^RIYŁMPE ĤX¤XRE QSG WZSNI OSQTIXIRGMI
Ǉ VSOSZ TS VIZSP½GM° Ĥ¬J ZSNIRWO¬LS
WTVEZSHENWXZE H¤ZE SHTSÐ½ZEĨ NIQY
RITSLSHPRÀGL SFÐERSZ 7PSZIRWOE RE
^¤OPEHI ZÀQ]WPSZ 4V°WPYĤR°GM 2%/% MQ
R¤WPIHRI Z^R¤ĤEN½ SFZMRIRME E ^EFEZYN½
XIPIJ¶R] E TVIQM¬V 4IPPIKVMRM
LSZSV° S FI^TIÐRSWXRIN LVS^FI
TVI 76 :MXENXI RE 7PSZIRWOY Z
VSOYǅHSHEP.EVSWPEZ2EÒ
,RYXMI 3Ā%23 WE ZĤEO RIH¤
^EWXVEĤMĨ 9Ł  VSOSZ SHZ¤ŁRI
FSNYNIQI TVIWRI TVSXM XEOÀQ
āYÒSQ EOÀQ NI .¤R &EPGMEV
E NIQY TSHSFR° TSPMXVYGM RE
1MRMWXIVWXZISFVER]76
'LV¤RMQI TIRME^I R¤W ZĤIXOÀGL
ERIRIGL¤QIMGLVS^OV¤HEĨŀMEā
^SFYHMPM WQI WE Z ÐEWSGL OIH]
Q·ŁIQI F]Ĩ TVI REĤY
TV¤GY TVIREWPIHSZER°
E SHTSÐ½ZER° 2ETVMIO
XSQY RITSāEZ°QI E
HS RENFPMŁĤ°GL ZSPMIF
MHIQI W XÀQ EF]
WQI XIRXS TVILRMXÀ
W]WX¬QSÐMWXMPMEXÀGLÐS
SOV¤HEPM ĤX¤X TSWXEZMPM
TVIHWTVEZSHPMZÀW½H

031190175

8IPIJSR¤X] W QERŁIPOSY W HIĨQM ÐM W
QEQSY 8ENR° EKIRXM SHTSÐ½ZEPM ZĤIXO]
W½OVSQR¬ VS^LSZSV] R¤ĤLS XMIċSZ¬LS
QMRMWXVE SFVER] .EVE 2EÒE ZMEG EOS VSO
6IŁMW¬VM XSLXS XSXEPMXR¬LS TVSGIWY SWXEPM
EWMZIāQMWOPEQER°OIÒRMÐRI^MWXMPM%XEO
WMSFZMRIRMIZ]Q]WPIPM
:ÀWPIHOSQNIOSQTPSXŁIǇZ]^ZIHEPǅ^¤ZEŁR¬
MRJSVQ¤GMIESLVS^MPFI^TIÐRSWĨXSLXSĤX¤XY
-REO TSZIHER¬  .EVE SFZMċYN½ ŁI WE STÀXEP
RE MRJSVQ¤GMY S OXSVIN RIZIHIP ŁI NI XENR¤
% EN OIÒ ŁMEHRY SHTSZIÒ RIHSWXEP TSHāE
XENRÀGLWPYŁMIFXÀQWT¤GLEPXVIWXRÀÐMR
4VIQM¬V4IXIV4IPPIKVMRM
HSOSRGE ^ZSPEP FI^TIÐRSWXR½
VEHY ĤX¤XY ģOSHE ŁI XEO
RIYVSFMP Z QSQIRXI OIÒ RE
7PSZIRWOY ^EZVEŁHMPM RSZMR¤VE
OIÒWE^MWXMPSŁI1EVM¤R/SÐRIV
PYWXVSZEP XÀGL ÐS S ċSQ
T°WEPM OYTSZEP WM VS^WYHO] E
^RIYŁ°ZEP ZĤIXO] FI^TIÐRSWXR¬
^PSŁO] XINXS OVENMR] 2IZEHMPM
QY ERM ĤOERHEP¶^RI RELV¤ZO]
(SFVSWPEZE 8VROY W /SÐRIVSQ
ERM
RETSNIRMI
FÀZEP¬LS .EVS2EÒ
TSHTVIHWIHY TEVPEQIRXY 1EVXMRE +PZ¤ÐE
RE QEǽY Ǉ4VIQM¬V 4IPPIKVMRM YO¤^EP
ŁI WO·V EOS WPYĤRSWĨ E GLEVEOXIV W½ QY
FP°^OI TVEOXMO] OSQYRMWXMGOIN ĤX¤XRIN
FI^TIÐRSWXM E RIZ¤LE MGL Z]YŁMĨ RE
YQPÐERMI ÐPSZIOE OXSVÀ FSNYNI TVSXM
OSVYTGMM E PIR ^E XIRXS VSO SFÐERSQ
7PSZIRWOEYĤIXVMPTVMFPMŁRIQMPMEVHYIYVRE
TSGL]FRÀGLXIRHVSGLZEVQ¤HIǅTSZIHEP
RE.EVSZYSFVERY-KSV1EXSZMÐ

