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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

To na vysvetlenie. Pretože chcem
citovať jednu jeho myšlienku: „Myslím si , že ženy sú bláznivé, keď sa
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa
k nej správaš ako vôl, buď pripravený,
že dostaneš kopu hnoja.).“
Svojrázny výrok, ale, myslím si,
že v týchto dňoch sa mimoriadne

KAMENÁRSTVO

KAMBEN
kompletné
kamenárske
služby
0905 541 285

Deň, ktorý v kalendári patrí
ženám, by sme si mi, muži, mohli a
mali spomenúť na to, o čom píšem
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už
je iná, veľká a mnohých mužov dosť
zahanbujúca téma.

tlakové vodné čistenie
monitoring kanalizácie
elektromechanické krtkovanie

HC + Sereď + okolie

NON STOP
0911 277 795

KOMPLETNÉ
STAVEBNÉ PRÁCE

Elektrika, kúrenie, voda, kanalizácia
Zámkové dlažby a vývoz odpadu

Milé naše čitateľky,
vážené kolegyne, naozaj a úprimne – s vďakou
– všetko dobré vám!
S pozdravom

0948 303 168

KAMENÁRSTVO ŠOPORŇA

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

JARNÁ AKCIA - zľavy až 25%

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU

46-0003

96-0015 TT03

od 2.3. 2020

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

-guľatina
-sypané
-paletované
-preprava dreva
-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364

96-0003 TT02

781200011

www.drevodokrbu.sk
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Šoporňa, Komenského 980, tel: 0903 471 375

www.kamenarstvomanura.sk

96-035 TT09

MNÍKOV
NOVÉ TVARY PO
É CENY
BEZKONKURENČN

PREDAJ
MLÁDOK

2

KANALIZ

PRERÁBKY DOMOV, BYTOV A ZÁHRAD

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií
NA STRANE č.

0905 96 77 23
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96-038 TT10

0905 502 672

KRTKOVA

96-0 TT09

Sir William Gerald Golding bol
anglický spisovateľ a básnik, nositeľ
Nobelovej ceny za literatúru z roku
1983. Počas druhej svetovej vojny slúžil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil
sa vylodenia v Normandii a na konci
vojny sa vrátil k písaniu a vyučovaniu.

VÝKUP
PALIET

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou,
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá
nám pripomína, že my, muži si zas
pripomíname význam žien v našich
životoch a preto aj ich medzinárodný
deň. Vybral som si túto tému ako námet úvodníka preto, že si myslím, že
je čo učiť sa od žien. Od mám, od starých mám, od manželiek a neraz aj
od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej
životnej etape niektorá z nich dokáže
prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá samozrejmé, no je to vlastne neuveriteľne výnimočné. Láskou, obetavosťou,
pracovitosťou, starostlivosťou...

36-0036

Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo
venujem voľbám, ktoré má už týždeň
Slovensko za sebou. Nie, nespravím
to. Zameriam sa viac na úžasné a nenahraditeľné ženy v našich životoch.

NIE

PONÚKAM PRÁCU
na doma
PRE VYUČENÉ
DÁMSKE KRAJČÍRKY
SO ŽIVNOSŤOU
pre zhotovovanie
celých výrobkov
96-0 TT09

Ak jej dáš dom ...

96-0003 TT02

Týždenne do 28 510 domácností

08-0037 TT09
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96-00 TT09

Lucia Pavlovičová

DISTRIBÚCIA (28.510 domácností)
Každý týždeň:
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady,
Horný Čepeň, Sereď, Šalgočka,
Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad
Váhom, Zemianske Sady, Hlohovec, Šulekovo, Bojničky, Červeník,
Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice,
Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné
Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové,
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov,
Madunice, Pastuchov, Ratkovce,
Sasinkovo, Siladice, Trakovice, Žlkovce, Pata, Štrkovec

Leopoldov

Hlohovec

Sereï

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

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
45.115
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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právnik radí / sTavba, služby

V prípade, ak vám niekto dlží peniaze,
bez ohľadu na výšku dlžnej sumy, môžete mu dať ešte šancu zaplatiť svoj dlh
skôr, ako sa budete domáhať svojho
nároku prostredníctvom súdnej cesty.
Ide o inštitút predžalobnej výzvy. Veriteľ ho môže využiť, ak je dlžníkov dlh
už po lehote splatnosti, alebo bola uvedený vo vystavenej faktúre a aj napriek
veriteľovej výzve sa dlžník zdráha zaplatiť vzniknutú pohľadávku. Každému
veriteľovi možno odporučiť kontaktovať
dlžníka prostredníctvom písomnej výzvy a nie telefonicky, nakoľko telefonickú výzvu je ťažké preukázať. Keďže
zákon neustanovuje povinnosť takúto
výzvu zasielať, je na uvážení každého
veriteľa individuálne, nie je stanovený
ani jej obsah, resp. povinné obsahové
náležitosti. Z obsahu predžalobnej výzvy malo byť zrejmé, kto vyzýva koho,
v akej veci, resp. o akú pohľadávku alebo
záväzok ide, na základe akého právneho
titulu vznikla, a taktiež upozornenie
danej osobe, že v prípade dobrovoľného
a riadneho plnenia si bude osoba nárokovať splnenie prostredníctvom súdnej
cesty. Veriteľ by mal v predmetnej výzve
dostatočne špecifikovať dlžníka, a taktiež právny dôvod, na základe ktorého
sa domáha splnenia záväzku od dlžníka. V predžalobnej výzve môže byť dlžníkovi poskytnutá dodatočná lehota na
splnenie jeho povinnosti. Jej dĺžka nie
je zákonom stanovená, a preto je pone-

chaná na rozhodnutí veriteľa. Keďže sa
predmetná výzva zasiela dlžníkovi až
po termíne splatnosti jeho záväzku, tak
má veriteľ právo aj na zákonné úroky
z omeškania, a v prípade, ak mal s dlžníkom dojednané zmluvné úroky, tak
si môže uplatňovať úroky dojednané
v zmluve. Veriteľ si môže už v predžalobnej výzve nárokovať paušálnu náhradu
nákladov spojenú s uplatnením pohľadávky vo výške 40 eur. Veriteľ má právo
upozorniť dlžníka, že v prípade súdneho
sporu si bude voči nemu uplatňovať aj
náhradu trov konania, a to vrátane trov
právneho zastúpenia. Predžalobnú výzvu je najvhodnejšie zaslať doporučene
spolu s doručenkou, aby mal odosielateľ
preukázateľný dôkaz doručenia, v prípade súdneho sporu, nakoľko samotná
doručenka je verejnou listinou, ktorá
sa považuje za pravdivú, až do momentu preukázania opaku. V prípade, ak
predžalobná výzva nebola dlžníkovi doručená, tak sa vrátená zásielka neotvára, a v súdnom konaní ju otvorí až súd.
Je na samotnom dlžníkovi, aby zvážil
nepriaznivé dôsledky prípadného omeškania so zaplatením dlžnej čiastky aj po
doručení predžalobnej výzvy.

PALIVOVÉ
DREVO
POLIENKA aj GUĽATINA

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

Realizujeme všetky
stavebné práce

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov
0944 425 665, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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52-0035

Predžalobná výzva
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16-0098

HlOHOvECkO

lEkárnička z prírOdy / Okná - dvErE, sTavba

Jablko je liečivý druh ovocia

16

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ

V ľudovom liečiteľstve sa jablko
dodnes využíva ako skvelý univerzálny liek pri rôznych zdravotných
ťažkostiach. Napriek tomu, v konzumácii ovocia je u nás už takmer
popoluškou.

OKNÁ A DVERE

KA
NOVIN

GARÁŽOVÉ BRÁNY

0903 573 031
0903 275 337

OKNÁ - DVERE - BRÁNY

www.hanza.sk

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

na kľúč
Základové dosky ny!
za výhodné ce

96-0028 TT07

Doporučuje sa pri chorobách srdca,
obličiek, vysokom tlaku a pri obezite
zaradiť jeden deň v týždni ako jablčný
deň. Vtedy nejeme nič iné, len jablká a
to 300 - 400 g 4 - 5 krát denne. Táto prostá diéta dokonale odľahčí organizmus,
dodá potrebné minerály a vitamíny.
Diabetici by si mali vyberať málo
Vylieči vám bolesti hlavy, závraty,
poruchy trávenia, chudokrvnosť. Aj sladké odrody, kyslejšie a konzumovať
chrípky sa zbavíte rýchlejšie pri den- nanajvýš jedno jablko denne.
Zaujímavosťou je, že podľa kresnej konzumácii jabĺk. Teplotu zráža
nastrúhané jablko a jeho šťava, odvar z ťanskej tradície Eva v Raji odtrhla jabljabloňových kvetov upokojuje a zmier- ko a s Adamom ho zjedli. Potom boli za
ňuje záchvaty kašľa, kyslé jablká pod- trest vyhnaní z Raja. V knihe Genezis
porujú činnosť čriev, naopak, pri hnač- sa však hovorí o ovocí stromu, ktorý
leží uprostred Raja a jabloň ani jablko
ke je vhodné jesť jablčnú kašu.
Pitie jablčného octu spaľuje tuky, sa tam nespomína. Keďže na Blízkom
potláča pocit hladu, jablká znižujú východe sa jablone nevyskytovali, aukrvný tlak a hladinu cholesterolu, po- tor Genezis pravdepodobne nepísal o
silňujú imunitný systém, srdce a krvný jablku, ale o inom ovocí. Je dosť možné,
obeh, stabilizujú hladinu cukru v krvi že išlo o figovník, keďže po požití ovopodporujú trávenie. Blokujú tvorbu žlč- cia sa prikryli figovými listami. Samotníkových a obličkových kameňov, po- ný výraz „jablko“ sa dostal asi až do
vzbudivo pôsobia na nervovú sústavu, latinského prekladu Biblie ako slovná
chránia mozog pred Parkinsonovou a hračka (malum = jablko / malus = zlý).
Alzheimerovou chorobou a vďaka vysokému obsahu železa pomáhajú pri
málokrvnosti. pôsobia močopudne a
brzdia tvorbu kyseliny močovej, čistia
črevá a zamedzujú množeniu škodlivých mikroorganizmov v nich či posilňujú ďasná. Je to málo?
Jablko podľa možnosti konzumujeme aj so šupkou. Tam sa nachádza
najviac pektínov, ktoré pôsobia ako
metla a dokonale prečisťujú čreva.
» red
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DOPRAVA
A ČERPANIA
BETÓNOV
betonáže
Zabezpečovanie
lami
zid
vo
i
ým
vlastn

Informácie na tel. čísle:

0917 873 342

96-0008 TT02
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Výročia a udalosti
polárnik Roald Amundsen zverejnil, že jeho výprava, ktorá sa vrátila už v decembri 1911, dosiahla južný pól.

7. marca 1912

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
zimné záhrady

rámové
bezrámové

splátky od 49 €

splátky od 149 €

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

HC20-10-strana
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63-0045

balkóny

sTavba, služby
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likvidáCia AZBESTU
zo striech
a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

0918 361 701, 0907 752 282
96-0013 TT02

strechymolnar@zoznam.sk

96-0013 TT02

HlOHOvECkO
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Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

Mlynárska 4677/39, 926 01 sereď

na kúpu
nehnuteľného majetku spoločnosti,

KOTOLŇA K9, s pozemkom

96-129 TT08

Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na: internetovej
stránke mesta Sereď: www.sered.sk,
Ing. Tibor Krajčovič, konateľ spoločnosti

Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:
- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
- na úradnej tabuli vyhlasovateľa,
- v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
- prípadne možnosť osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.
Zámer schválilo MsZ v Seredi 13. 02.2020, Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta, v. r.

96-129 TT08

na dobu určitú (minimálne 5 rokov a maximálne 20 rokov)

na dobu určitú, od 01.04.2020 do 31.03.2025,
s podmienkou zachovania účelu nájmu - voľno-časové aktivity.

založil Karol IV. Nové Město pražské.

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na nájom haly „Relax“ s priľahlým pozemkom,
na Mlynárskej ulici v Seredi

KOTOLŇA K9, s pozemkom,

Výročia a udalosti

Mlynárska 4677/39, 926 01 sereď

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom
nehnuteľného majetku spoločnosti,

8. marca 1348

Mestský bytový podnik
Sereď, spol. s r.o.

Mesto Sereď

Mestský bytový podnik
Sereď, spol. s r.o.

Výročia a udalosti
sa po prvý raz začala Coca-Cola predávať
vo fľaškách.

12. marca 1894

Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na: internetovej
stránke mesta Sereď: www.sered.sk,
Ing. Tibor Krajčovič, konateľ spoločnosti

96-129 TT08
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Ponuka
na prenájom

- kancelárie
- skladové priestory
- dielňa / autodielňa
- dielňa na zváranie (47 m2)
- priestor na parkovanie

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

96-0 TT05

osobných vozidiel aj dodávkových vozidiel

OBEC PASTUCHOV

Obecný úrad Pastuchov,
Pastuchov 247, 920 63 Pastuchov
v zmysle § 9 a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

Pozemok
Leopoldov

Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.

Najnižšie podanie: 58 000,00 EUR

farba
HNEDÁ

Termín konania dražby:
dňa 31.03.2020 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Malá konferenčná miestnosť, Hotela SPECTRUM, Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava, okres Trnava,
Trnavský kraj.
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR
Predmet dražby: Prevádzkareň – koterec pre psov bez súp.č.
postavený na parc.č. 2500/16, pozemky parc.č. 2500/14 a 2500/16
o celkovej výmere 2779 m2 Predmet dražby je evidovaný na LV č.
2795, k.ú. Leopoldov.

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
treb
kd

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

PRÍSTREŠKY - TERASY � RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY � SKLENENÉ STRECHY � STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

HC20-10-strana
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87-0091

Videá a fotky realizácií nájdete na:

Kontakt: 02/32202713, drazby@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk
52-0004-12

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

Bližšie informácie: osobne na Obecnom úrade Pastuchov,
telefonicky: 033/744 95 72, 0903 250 891
alebo na web stránke obce: www.pastuchov.sk/vyzvy-a-ponuky-obce.html

96-0039 TT10

16-0001

ZVEREJŇUJE ZÁMER NA PRENÁJOM
OBECNÝCH PRIESTOROV A VÝZVU
NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK.

rOzHOvOr prE rEGiOnprEss

HlOHOvECkO
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Neutečiem, kým maﬁu neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť
Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.
■ REGIONPRESS: Ako dlho ministerstvo
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády
bude ešte poskytovať finančne náročnú
ochranu predsedom iných politických strán
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?
■ Igor Matovič:
Podľa mojich informácií
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.
■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?
■ Igor Matovič: Veľakrát, ale našťastie ma vždy
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil,
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafiu definitívne
neporazím.

■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu
vlády Slovenskej republiky poskytovať
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej
krajine?

■ zdroj foto SITA / AP

■ Igor Matovič: Nemám najmenšie obavy, ba
priam sa na naše stretnutia priamo teším.

Ide mi o mimoriadne otvorené
informovanie ľudí
o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí
do spolurozhodovania
o dôležitých rozhodnutiach
našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných,
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády,
parlamentu..?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn.
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som ■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani
dlhé roky písal moje stĺpčeky.
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým
■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím
ako ste dostávali v prvých hodinách po o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa – dostali až do bodu zostavovania vlády
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte Slovenskej republiky?
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o
grilovanej kožke na kuracom stehne?
■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a
■ Igor Matovič: Samozrejme, na také niečo sa
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)
■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien
ani napriek straníckym zámerom politickej
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu
neraz veľkých obetí?

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič: Určite áno. Otvorené vládnutie,
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič,
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček?
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia,
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje ■ Igor Matovič:
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj Veľmi rád, ak by
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku som taký priestor
päť rokov.
dostal. Uvidíme,
(šibalský úsmev
■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe – pozn. red.) ...
výsledky, v jednom z komentárov Českého Pozdravujem vás
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: všetci moji bývalí
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam (a aj súčasní)
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v blízki, chýbate
súvislosti s pravdou človek kompromisov, mi, veľmi, ani
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. neviete ako.
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. Za rozhovor ďakuje
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.
Igorovi Matovičovi

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma
Ivan Brožík
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú ■ Igor Matovič: Urobím pre to všetko, ale ak
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil,
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť prosím, dajte mi to patrične vedieť.
dostatočne vážili a ohodnotili.
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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

479 777

MAĽUJEME
STIERKUJEME
NATIERAME

7

3,70 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

80120 0012

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

75-28

75-11

0944 19 43 41

Výročia a udalosti
sa uskutočnil Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a
vyhlásený výnimočný stav.

9. marca 1939
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Výročia a udalosti
vznikla slávna disneyovská postavička káčer Donald (Donald
Duck).

13. marca 1934
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Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď

96-0042 TT10

Vy
bezkonkurenčné
ceny!

- 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

96-0009 TT02

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

ŽULOVÉ
Y
POMužNiteÍK
naše

j.putifar@centrum.sk•0903

Najčítanejšie regionálne noviny

sTavba, služby

HlOHOvECkO

Citáty

9

Zákazková výroba

PREDAJŇA

» Vojny a voľby sú priveľké
a zároveň primalé na to, aby
na nich z dlhodobého hľadiska záležalo. Každodenná
práca – na tom záleží a to sa
sčítava.
Barbara Kingsolver
» Voľby by sa mali konať deň
po tom, ako platíme dane z
príjmu. To je jedna z mála
vecí, ktoré by mohli odradiť
politikov od veľkého míňania.
Thomas Sowell
» Politici a plienky by mali
byť vymieňané často a z rovnakého dôvodu.
José Maria de Eça de Queiroz

Motorové pohony na brány

Nerez - predaj nerezových komponentov

/

SAMONOSNÉ a
TELESKOPICKÉ
BRÁNY

Predaj kovaných polotovarov

Trstínska cesta 9, Trnava

Záhrada • Dom • Byt

Tel. kontakt: 033/551 65 60

0903 458 971

96-034-1 TT10

» Je ťažké pochopiť ľudí, ktorí sa demokraticky zúčastnia
volieb a referenda a potom
nie sú schopní demokraticky
prijať vôľu ľudu.
Jose Saramago

Kovovýroba - oceľ - nerez

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

– MAREC
FEBRUÁR
2020

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

seriózne, kv
al

itn
Nové pomníky - žula, terazzo
bez zálohy e,
doprava ZD ,
Krycie dosky, sekanie písma
ARMA
Rekonštrukcie starých hrobov
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Dlažba, betónové chodníky

75-34

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

16-0028

●
●
●
●
●
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NOVOOTVORENÉ

NONSTOP

CASINO RESPECT
POKER
MIN. ZÁMENA

50€

Šala - Veča pri TESCU

POKER každý deň od 20:00 hod.

ALKO - NEALKO

33-0029

76-0037

ZADARMO

HC20-10-strana
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Potrebuje nás Alex

Alexko má čas iba do 07/2020 na podanie lieku.
„V Bostonskej nemocnici určili Alexa ako vhodného na podanie lieku Zolgensma. Cena samotného lieku Zolgensma je 2,1 mil USD. My sa ale nevzdávame
a čaká nás náročná cesta so snahou získať pre Alexa liek na jeho chorobu. Je ale
dôležité, aby bol Alexovi podaný liek do
jeho druhého roku, to znamená, do júla
2020. Aj keď vieme, že čas plynie rýchlo,
mať okolo seba dobrých ľudí nás posúva
vpred a veríme, že ak spoločne spojíme
sily, bude možné všetko! Ak sa nám to
spoločne podarí, Alex začne nový život
novým spôsobom. A jedného dňa mu povieme, že ho zachránil celý svet pred genetickým zlyhaním, ktoré mohlo zlomiť
jeho život.“ Píšu rodičia Monika a Marek.
Je to na nás! Zdá sak, že v tejto chvíli
iba na nás!

A ešte informácia o celonárodnej
zbierke Slovenskej katolíckej charity,
tiež pre deti. Počnúc Popolcovou stredou
nachádzajú veriaci vo farnostiach po celom Slovensku Pôstnu krabičku, prípadne môžu požiadať o jej zaslanie na adrese
postnakrabicka@charita.sk. Krabičku si
ukladajú doma na viditeľné miesto a ako
do pokladničky do nej vkladajú finančnú hodnotu toho, čoho sa počas pôstu
zriekli. Od sladkostí či kávy až po materiálne statky, ktorými sa vzdávajú vlastného pohodlia pre dobro chudobných detí v
subsaharskej Afrike.
Tvárou deviateho ročníka je Emmanuel, osirelý chlapček z Ugandy, ktorý túži
po tom, stať sa v dospelosti inžinierom a
len vďaka slovenským darcom má šancu,
aby to dokázal. Prostriedky, ktoré sa počas zbierky vyzbierajú, slúžia na jeho podporu, ale i podporu centier, ktoré SKCH
vybudovala pre deti s podobným osudom.
Z nášho vydavateľstva
REGIONPRESS vám všetkým
ďakujeme!

výrobca kontajnerov prijme do prac. pomeru:

»02
auto-moto/iné
AUTO-MOTO 2/ iné

OBRÁBAČA KOVOV
- SÚSTRUŽNÍKA

» KÚPIM STARÚ JAWU 350 AJ
SAMOTNÝ MOTOR, tel.: 0949
150 398
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA, tel.: 0908 205 521
»04
byty/prenájom
4
BYTY / prenájom

Požiadavky:
- práca na klasickom konvenčnom sústruhu
- znalosť čítania technickej dokumentácie
- práca na dve zmeny
- prax ako sústružník 3 roky podmienkou
- výučný list

» Prenajmem dom v HC, tel.:
0915 707 064
»08
stavba
8
STAVBA
» Kúpim haki lešenie, tel.:
0908 532 682
»09
domácnosť
9
DOMÁCNOSŤ

Ponúkame:
- mzda od 900,- € do 1100,- € / mesiac
podľa schopností kandidáta
- dochádzkový bonus + ďalšie príplatky
- stabilné pracovné miesto
- motivačné ﬁnančné ohodnotenie
- iné sociálne výhody

» Predám zachovalý rozkladací gauč a starší televízor SENCOR funkčný. Cena:
všetko za 50 euro alebo dohodou, tel.: 0902 729 136

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

FB: https://www.facebook.com/Alex-SMA-bojovn%C3%ADk-102602567940372/

96-0147-2 TT10

A ďalšie deti, ktoré bez pomoci ľudí nemajú šancu. Vžime sa do pozície ich rodičov. Neváhajme, vzdajme sa škatuľky cigariet, čokolády, šunky, aspoň raz,
prosím, veľmi prosím. Predstavte si, že
máte vymeraný čas iba do júna 2020! Že
vaše dieťa tu bude už len pár mesiacov.

Občianska
riadková
inzercia

IBAN: SK18 8330 00000021 0168 4316
Odkaz na transparentný účet:
h t t p s : // i b . f i o . s k / i b / t r a n s p a r e n t?a=2101684316
Pay pal: paypal.me/pools/c/8lpXL3fDB9
https://www.gofundme.com/f/alex-with-sma-needs-the-world-most-expensive-drug?utm_source=facebook

HOBBY
A ŠPORT
»11hobby
a šport
11
» Kúpim starožitné predmety akékoľvek, motorky,
bicykle, babety... platba
ihneď, tel.: 0903 269 176
» Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky, tel.: 0903 753 758
» Kúpim ľudové kroje, tel.:
0902 708 047
»16zoznamka
16
ZOZNAMKA
» Ahoj mám 43 r. 180cm,
80kg. Hľadám si priateľku
na vážny vzťah, iba SMS,
tel.: 0949 169 521

Ľudia ľuďom:
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7148

» red

SBS GUARDING s. r. o.

Spoločnosť zo TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

príjme strážnikov na prevádzky

v Hlohovci

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

36-0002

  

0904 996 772

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

  



PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

ɿƏǼȒʁɀǣʁǣɮȇȒɀɐ
ƏɿƏȸƐƫƏǴɮȵȸǣƺȅƺȸƺ
až *1500,- € aj doma

3000 EUR/mesačne Brutto

kǼǣǸȇǣȇƏ

Pomocníkov do výroby

www.iqospartner.sk

(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto
33-0028

ƏƳȒɿɮǣƺɄɀƏɮǣƏƬ

info@c-group.sk 0903 431 350
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85_0182

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

83-0078

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

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.



Chcete si
podať
inzerát?

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, HC zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na druhej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

pOliTiCká inzErCia
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

SETL SK

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

94-0032

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

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

����������������������������������

�����������������������������

�������������������������������������������
���
�������������������������������������������������

STAVEBNÉ
PRÁCE

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

HC20-10-strana
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34-0002-1

0910 127 792

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

96-037 TT10

- Obklady a dlažby
- Pokládka
zámkovej dlažby
- Zatepľovanie a ostatné
stavebné práce

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

