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IZOLÁCIA

od 9,90 €/m2

sklené vlákno  drevovlákno  celulóza  polystyrénové guličky

FÚKANÁ

 0948 555 080        www.starfin.sk

od 9,90 €/m2

REALIZÁCIA
stavieb RD
na kľúč

FÚKANÁ

 stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže
 realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA
 realizácia zelených striech (extenzívne)
 realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH
 klampiarske práce, hydroizolácie
 zatepľovanie striech, fasád

0904 097 200 aj na splátky

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
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pezinsko@regionpress.sk

         

 Ušetrite až polovicu !!!
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   Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt 
alebo chatu?
    Chcete nakúpiť  za najnižšie ceny a pritom mať ši- 
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 ob- 
chodných 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 

nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
    Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte sa  
presvedčiť,  cieľom  tejto  predajne  je  šťastný a spo- 
kojný zákazník.

Bratislavská 85, PEZINOK, tel.: 033/642 20 27, www.vasdomfarieb.sk
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Pezinok, Bratislavská 85 po - pia 800 - 1800, sobota  800 - 1300

Všetko pod jednou strechou ...
•  záhradná technika - kosačky, krovinorezy, vyžínače
• motorové a chrbtové postrekovače, rosiče
• záhradné doplnky - kvetináče  
• osivá, semená, hnojivá, substráty, postreky ...

... a za najlepšie ceny
bota 800 - 1300
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0903 737 447
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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807
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Príjmeme
zamestnanca

(najlepšie dôchodcu)

údržbár
- elektro

práca v dielni 
v Pezinku

0905 617 464

51
-0
08
9

0918 527 710   I   0948 561 413

Výkopové a búracie práce
Vývoz odpadu kontajnerovým vozidlom

DOVOZ
štrk • makadam • piesok • zemina
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MAJSTERKO pre Vašu
domácnos

 montáž, demontáž nábytku, kuchynských liniek
 pokládka plávajúcej podlahy

 montáž, demontáž interiérových a vchodových dverí
 montáž, demontáž batérií, WC, umývadiel
 elektroinštalačné práce  kosenie trávnikov, záhrad

0907 753 122
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Kľúčová služba STRATEX
SNP 7, 902 01 Pezinok                   0903 245 441, stratexkluce@gmail.comuucece@g@gmmaaaaailililili .commrararaaatetetetet xkk
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Šancová 6
902 01 Pezinok

Vašu nehnute

MATTERPORT a 360° 
VIRTUÁLNA PREHLIADKA

Peter Bilský
+421 (0) 907 896 619
p.bilsky@directreal.sk

4YOU
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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Netriumfujme nad skromnosťou!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Skromnosť dostáva u nás deň čo deň 
facky od rána do večera. Skromnosť 
je vysmievaná v médiách, skrom-
nosť je opľúvaná obmedzenou ne-
obmedzenosťou, po skromnosti 
dupú bagandže nevedomosti a ne-
návisti, egoizmu a samoľúbosti.

Boli časy, keď sa skromnosť pova-
žovala za cnosť. Moderní vykladači 
„doby“ ju však vnímajú ako nedosta-
tok sebavedomia. Ako čosi, čo ich drzo 
obmedzuje v ich individuálnych potre-
bách a nárokoch. Porážať skromnosť 
nadutosťou a rozťažnosťou je dnes in. 
Obmedzení sa predsa neobmedzujú a 
ani nedovolia, aby ich niekto nejak ob-
medzil – hoci všeobecne unzávanými 
a demokraticky prijatými pravidlami. 
Nariadeniami v čase krízy. Život medzi 
neobmedziteľnými obmedzenými je 
ťažký. Lebo skromnosť je tichá.

Ľudská samoľúbosť sa najviac pre-
javuje práve v záťažových životných 
situáciách. Naopak, skromnosť je ťaž-
ko plniteľná forma dobra! Poslaním 
človeka je konať dobro a vždy pomá-
hať ľuďom, zvlášť v ťažkých časoch. 
Skromnosť sa rovná milosrdenstvu, 
lebo človek len vďaka jedinej skrom-
nosti už je milosrdný k druhým ľuďom, 

neobťažuje ich svojimi nárokmi, netrá-
pi ich svojim poukazovaním na neja-
kú dôležitosť. Skromný človek preto v 
živote nikdy neprehráva. Jeho talenty 
a hodnoty sa vďaka skromnosti nikdy 
nezmenšujú, naopak, rastú.

Skromnosť taktiež vôbec nezna-
mená slabosť, ako si myslia niektorí, čo 
zo skromnosti majú vyrážky. V živote 
spoločenstiev a národov kráča pýcha 
pred záhubou. Úroveň kultúry je pria-
mo proporcionálna spoločenskej a me-
dzinárodnej skromnosti. 

Nedajme sa zmiasť tým, že ego-
izmus je všade okolo nás. Nedajme sa 
zmanipulovať takzvanými potrebami 
egoistov a ich arogancie. Hoci akokoľ-
vek nagélovanej, láskavo usmiatej a 
sršiacej milotou – taká arogancia je 
najnebezpečnejšia.

Skromnosť je bitá v tieto dni hlava 
– nehlava. Je len na nás, či to 
tak necháme.

Veľa síl na jej obranu, 
vážení – s pozdravom
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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0905 593 810

Vtipy 
týždňa
»Spomienka na sedem di-
vov socializmu:
1. Každý mal prácu.
2. Hoci mal každý prácu, 
nikto nič nerobil.
3. Hoci nikto nič nerobil, 
plán sa plnil nad 100%.
4. Hoci sa plán plnil nad 
100 percent, nikde ničoho 
nebolo.
5. Hoci nikde ničoho nebolo, 
predsa mal každý všetko.
6. Hoci mal každý všetko, 
predsa všetci kradli.
7. Hoci všetci kradli, nikdy to 
nikde nechýbalo.

»Viete, aký je najlepší
politický vtip?
Taký, na ktorom sa smejete
aj po dvadsiatich rokoch,
až sa za mreže chytáte.

»Slovensko je najnezávis-
lejšia krajina v Európe.
Nič od nás nezávisí.

»„Jano, za čo si ty vlastne 
sedel za komunistov?
 - Uložil som knihy vo výkla-
de kníhkupectva.
 - A čo? Boli zakázané?
 - Neboli, ale dal som vedľa 
seba tri knihy s názvami:
Chceme žiť..., Ďaleko od 
Moskvy..., V tieni mrakodra-
pov.

» Súťažili Američania a 
Rusi, kto má rýchlejšie po-
norky, no a vyhrali Rusi.
Kapitán americkej ponorky 
sa pýta kapitána ruskej: 
- Prečo tá vaša ponorka 
pláva stále hore, dole, hore, 
dole? A Rus odpovie: 
- No, viete, tí naši veslári 
sa musia občas aj nadých-
nuť!“

»Po skončení konfliktov 
bude Stredný východ roz-
delený na zóny.
Budú to zóny Natural, Na-
tural plus a Diesel.

»Konal sa prieskum náro-
dov celého sveta. Otázka
znela: 
- Prosíme vás o vyjadrenie 
k otázke: Aký je váš názor 
na nedostatok jedla v iných 
častiach sveta? Výsledky 
dopadli katastrofálne.
V Afrike nikto nevedel, čo je 
to „jedlo“.
V západnej Európe nikto 
nevedel, čo je to „nedosta-
tok“.
Vo východnej Európe nikto 
nevedel, čo je to „váš ná-
zor“.
V Argentíne nikto nevedel, 
čo je to „prosíme vás“.
A v Spojených štátoch nikto 
nevedel, čo je to „v iných 
častiach sveta“.
                        » redakcia
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PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

Holubyho 35, PEZINOK
(po schodoch nad hodinárstvom HOFI)
po - pia: 10.00 - 17.00

Tel.: 0903 82 82 30
e-mail: windorpezinok@gmail.com
www.windorpezinok.sk

- kalkulácie
- zameranie
- dovoz, odvoz
   ZADARMO NAJLEPŠIE

CENY
V MESTE

NAJLEPŠIE
CENY

V MESTE

a e a e
- dovoz, odv
    ZADARMO

NOVINKA
6-komorový
profil TROCAL 88+

s trojsklom 
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V čase písania tohto príspevku, 29.4.2020, 
je na svete známych 3 161 563 diagnostiko-
vaných prípadov s ochorenim COVID-19. 
Vyliečených je zatiaľ 975  624 a  zomrelo 
žiaľ až 219  287 ľudí, zväčša vo vyššom 
veku. Keď budete čítať tento článok, čísla 
budú ešte vyššie. 

Závisieť budú od zavedených opatre-
ní, ich dodržiavania obyvateľmi a dopa-
dom  postupného uvoľňovania opatrení. 
Mali sme šťastie, že sme neboli prvou európ-
skou krajinou, kde sa koronavírus rozšíril. 
Mali sme šťastie, aké v Taliansku a neskôr 
aj Španielsku nemali. Sme svedkami rozší-
renia nevídanej epidémie, neskôr nazvanej 
pandémia, lebo postihuje a ovplyvňuje celý 
svet. Sme príkladom pre mnohé krajiny. 
Medzi zisteným prvým prípadom chorého 
u nás a prvými karanténnymi opatreniami 
zavedenými vládou uplynuli iba štyri dni. 
Mali sme šťastie v  pokračujúcich opatre-
niach, ktoré boli našou vládou správne na-
časované a tým aj vysoko účinné.

Mali sme šťastie aj v tom, že nie sme tak 
vysoko tranzitnou krajinou, ako iné zápa-
doeurópske  štáty.

A  máme veľké šťastie aj v našich ľu-
ďoch, ktorí sa s rozumnou pokorou podro-
bili opatreniam a zväčša akceptovali a po-
rozumeli významu nastolených opatrení.

O  aktivite ochorenia hovorí viac 
údajov:
1. Počet aktívne infikovaných v  kon-
krétny deň  je u  nás dlhšiu dobu nízky. 
Pozorujeme nízke denné prírastky nových 
nakazených. 
2. Počet aktívne infikovaných – čo pred-
stavuje počet všetkých pozitívnych zníže-
ný o počet vyliečených a počet zomretých. 
U nás k dnešnému dňu (29.4.2020) je toto 
číslo 885.
3. Deň začiatku epidémie – je deň, kedy 
bol infikovaný 1 človek na 1 milión obyva-
teľov. U nás to bolo 8. marca 2020
4. Komunitné šírenie je u  nás zatiaľ 
úspešne pod kontrolou.
5. Máme stále málo nakazených zdravot-
níckych pracovníkov, čo je veľmi dôležitý 
ukazovateľ možnosti liečby pacientov. 
6. Index nákazlivosti R, schopnosť šíre-
nia sa vírusu v populácii, 
je ostro sledovaným uka-
zovateľom a  výsledky sú 
v  súčasnosti priaznivé. 
Ochorenie je na ústupe, 
ak číslo R je menšie ako 
jedna.

Ako znížiť podomácky krvný cukor

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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»Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902 192 512.

»Kúpim vinohrad v Brati-
slave, Svätom Jure, Pezinku 
alebo okolí. Platba v hoto-
vosti 0918 479 756.
»Predám 40-árovú udržia-
vanú vinicu aj na záhradné 
účely medzi PK a Vinosad-
mi, 0905 61 82 82.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Študentka veteriny hľadá 
brigádu. Rada vyvenčím 
alebo sa postarám o vášho 
psíka / mačku, morča, za-
jaca ... aj počas vašej do-
volenky, len v PK, dohoda, 
0905 963 035.

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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Tel: 0903 283 308
         0903 408 819
e-mail:  bas2@stonline.sk 

PEZINOK, Kupeckého 50

- mechanické práce
- digitálna geometria
- test motora - pneuservis
- výmena oleja
- montáž ťažných zariadení 
- plnenie a čistenie autoklimatizácií

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

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

VZORKOVŇA: HRNČIARSKA 25, PEZINOK

w w w . c e v a r o m . s k

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

Tieniaca technika aj pre strešné okná. akcia platí
do konca

mája
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tieniace
siete

-20%
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- Vývoz, nakládka,
   likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu

martinheriban7@gmail.com
0904 527 658

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom
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Citáty
týždňa
»„Neexistuje sloboda bez 
vzájomného porozumenia.“ 
Albert Camus, francúzsky 
spisovateľ 1913 – 1960.

»„Disciplína nie je na to, aby 
slobodu spútavala, ale aby 
sa mohla naplno rozvinúť.“ 
Josef Čapek, český maliar a 
spisovateľ 1887 – 1945.

»„Uvoľnenie zo zeme nezna-
mená pre strom slobodu.“ 
Rabíndranáth Thákur, ben-
gálsky vševed 1861 – 1941.
                » redakcia
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Čistenie kanalizácie

www.havarijnapomoc.sk

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

NON - STOP  0949 177 200
Pezinská havarijná služba
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Vzhľadom na dobrý vývoj so šíre-
ním nového koronavírusu na Slo-
vensku sa mohli od stredy 6. mája 
spojiť fázy 2 a 3 z plánu otvárania 
prevádzok. 

Otvorí sa tak krátkodobé ubyto-
vanie bez spoločného stravovania, 
kaderníctva, pedikúry a manikúry, 
vonkajšie turistické atrakcie, taxisluž-
by, bohoslužby (za presne stanovených 
podmienok) a svadby. Tiež aj obchody 
a služby bez obmedzenia rozlohy, von-
kajšie terasy verejného stravovania, 
rehabilitačné služby, múzeá, galérie, 
knižnice a výstavné siene. Všetko za 
prísnych hygienických podmienok. 

Taxíky musia byť s namontovanou 
deliacou stenou, ktorá napríklad fó-
liou oddeľuje vodiča od radu zadných 
sedadiel so zákazníkom. Uvoľnili sa 
prevádzky obchodov a služieb, ale s 
dezinfekciou rúk, pri dodržiavaní 25 
štvorcových metrov (m2) na zákazní-
ka, ako aj pri dodržaní dvojmetrových 
odstupov. Vo verejnom stravovaní sa 
povoľujú vonkajšie „terasy“, ale okra-
je stolov musia byť dva metre od seba, 
dotykové plochy stolov a stoličiek sa 
musia dezinfikovať po každom zákaz-

níkovi. Pri jednom stole môžu sedieť 
maximálne dvaja ľudia alebo rodičia s 
deťmi.

Naďalej platí zákaz stretávania sa 
na verejnosti mimo osôb žijúcich v spo-
ločnej domácnosti. Pri sledovaní pre-
chodu na ďalšiu fázu sa znižuje hrani-
ca sledovaného ukazovateľa kĺzavého 
mediánu na 50.

Posledná fáza uvoľňovania pravi-
diel nenastane, vzhľadom na inkubač-
nú dobu vírusu, skôr ako za 14 dní. V 
tejto fáze sú totiž zariadenia s veľmi 
veľkým epidemiologickým rizikom. 
Obchody zostávajú až do odvolania 
každú nedeľu zatvorené.

Slovensko v medzičase pandémie

» red
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PEZINOK, ul. Šenkvická 14/U
 0918 620 835

e-mail: absol@absol.sk
w w w . a b s o l . s k PREDAJŇA

S INŠTALAČNÝM MATERIÁLOM

- hadice, rýchlospojky, GK spojky
- kanalizačné trubky a tvarovky
- RPE trubky a tvarovky 

Jarná
akcia -25%

KU
PÓ
N
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9. mája 1945 
bol v Berlíne podpísaný dodatočný protokol o bezpodmienečnej 
kapitulácii Nemecka.

Výročia a udalosti
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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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

- obleky, saká,
  nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov

Pánske obleky
už od 129,-

Slovenské obleky OZETA neo
NOVINKA

Slovenské obleky
OZETA neo
- obleky, saká, nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- oprava a úprava
  odevov

y

e,

Predajňa je znovu otvorená,vchod z Holubyho ul.
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Dennú ponuku ako aj ponuku ostatných jedál nájdete na: www.ndegust.sk, Facebook: ndegust
Objednávky denne od 10:00 do 19:00 na tel.: 0944 525 939. Osobný odber: Za dráhou 21, Pezinok
Rozvoz: Pezinok: ZDARMA. Vinosady, Modra, Šenkvice, Viničné, Sl. Grob, Limbach: 2€, nad 10€ ZDARMA.

Denné menu
pre seniorov, zamestnancov MV SR, MZ SR, zdravotnícky personál,
predavačky ako aj ostatné osoby zasiahnuté pandémiou... 

Keďže nám NIE JE jedno, čo sa v našej krajine momentálne deje, rozhodli sme sa ponúknuť zľavu pre tých,
ktorí to najviac potrebujú. Zvýhodnená ponuka je v dennom menu vyznačená červenou farbou. Váš vek,
ani to, či skutočne do tejto kategórie patríte, žiadnym spôsobom nepreverujeme - spoliehame sa na vašu čestnosť !

RESTAURANT

3,90€

Denné menu    11.5. - 17.5.2020

 
LETNÁTERASAotvorená

Pondelok: • Hrášková jarná /v cene menu/   0,33l 1,5€
  • Brav ový stroganov, dusená ryža, viedenská cibu a 130g 5,5€
  • Hlivový perkelt, domáce halušky   130g 5,0€

Utorok:  • Zelerový krém /v cene menu/   0,33l 1,5€
  • Kuracie pe ienky, dusená ryža, kyslá uhorka  130g 5,0€             
  • Vyprážaný oštiepok, opekané zemiaky, tatárska omá ka 130g 5,0€

Streda:  • Zemiaková kyslá /v cene menu/   0,33l 1,5€
  • Hovädzí gu áš, parená kned a   130g 5,9€
  • Spaghetti aglio olio1    300g 4,5€

Štvrtok:  • Špenátovo-brokolicová /v cene menu/  0,33l 1,5€
  • Mletý reze  so syrom, zemiaková kaša, alamáda 130g 5,5€
  • Slovenské kuracie rizoto so zeleninou, syr, kyslá uhorka 300g 5,0€

Piatok:  • Šošovicová s údeninou1 /v cene menu/  0,33l 1,5€
  • Brav ový reze  v pivnom cestí ku, dusená ryža, tatárska 130g 5,5€
  • Domáce pirohy s posýpkou    300g 4,5€

Sobota:  • Slepa í vývar /v cene menu/   0,33l 1,5€
  • Grilovaná klobása, kyslá obloha, chren,  hor ica, chlieb 300g 5,0€

Nede a:  • Slepa í vývar /v cene menu/   0,33l 1,5€
  • Rybie filé, varené zemiaky, tatárska omá ka  130g 5,5€

alšie jedlá na rozvoz:
 • Kurací/ brav ový reze , hranolky/ ryža, tatárska omá ka  200g 5,9€
 • Vyprážaný syr, hranolky, domáca tatárska omá ka  200g 5,5€
 • Konfitovaná ka ka, kapusta, karlovarska kned a   200g 8,9€
 • Sezónny šalát s kuracím mäsom alebo syrom   300g 5,9€
 • Zemiakové šú ance s posýpkou a maslom   300g 4,5€
 • Brav ové rebrá, kyslá obloha, chren, chlieb   500g 9,9€
 • Grilovaný pstruh na bylinkovom masle, pe ené zemiaky  200g 8,9€

 
LETNÁTERASAotvorená
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Vzorkovňa: Pezinok, Hrnčiarska 25
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h
www.cevarom.sk

Vzorko
Mobi

E
O
wVONKAJŠIE

ŽALÚZIE

ROLETY
ZipScreen

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

ROLETY
ZipScreen
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Ľudia, milujme, empaticky stojme 
pri svojich blížnych, buďme anjeli v 
ľudských kožiach, ale nebojme sa o  
blízkych. Strach zo seba dajme preč, 
vyliečme naše obavy. Tie nás iba ni-
čia, ba dokonca priťahujú nedobré 
pokračovania. 

Je dobré stať sa do určitej miery 
„splachovacími“ - ak nás čosi zranilo, 
spláchnime to. Von, nie do trinástej 
komnaty, z ktorej po čase začnú pôso-
biť naše neistoty. Nevytesňujme, har-
monizujme. Strach je veľmi prepotreb-
ná emócia, má nás chrániť, no ak mu 
počas dlhšej doby dovolíme, aby nás 
opanoval, zožerie nás. Nepestujme si v 
sebe zranenia, oslabuje nás to. 

Pomáhajme našim milovaným, 
ktorí skutočne potrebujú našu pomoc. 
No napomáhajme psychicky aj fyzicky 
toľko, koľko sami vládzeme. Nie som 
za to, aby sme si privodili „rakovinu 
za dobrotu“. Je veľmi dobré odhadnúť 
zlatý stred „na čo máme“ a rovnako 
tak odhadnúť, kedy už naša nadprá-
ca druhú stranu ešte viac oslabuje. Je 
dobré prenechať zdravý kus práce aj na 
chorého, lebo práve to ho môže rých-
lejšie prinavrátiť do zdravého stavu. 
Nerobme z druhých ešte väčšie kaliky, 
ľútosť nie je láska.

A neraz sa tí starí ľudia korony von-
koncom neboja, oveľa viac prehnane a 
škodlivo sa strachujú ich potomkovia. 
Je to depeša pre nich samotných – ana-

lyzovať vlastné obavy. Milujme, no ne-
bojme sa. Milujem svoju mamu. Bude 
mať tento rok osemdesiat rokov. Ona sa 
korony nebojí a dosť možné, že práve 
preto sa jej nebojím ani ja. Odovzdala 
mi svoj nezlomný pohľad na bytie, že 
facky a zlé životné obdobia prichádza-
jú, ale nie sme tu preto, aby sme im 
podľahli, ale aby sme sa im pevne po-
stavili, porozumeli všetkým krízam a 
premenili ich na skúsenosti, ktoré nám 
zostanú navždy. Sú to perly, najväčšie 
možné bohatstvo, ktoré je možno od-
niesť si zo života. Perly sa tvoria dlhé 
roky, tak aj diamanty sa celia tlakom 
horniny, neraz pri veľkých teplotách. 
Rovnako tak aj najväčšie bohatstvá 
ľudského ducha prichádzajú cez pády, 
nedostatok, choroby, bolesť, krízy, 
tlak... Nie sú to príjemné časy, ale kaž-
dá zmena prináša aj neskutočné pole 
nových možností.

Nebojím sa korony a nebojím sa ani 
o mamu, nemocného svokra, ktorého 
mám veľmi rád.

Milujme druhých, no nebojme sa o 
nich. Prahnú po našej láske a pomoci, 
nie po vyplašenosti a našich obavách. 
Len veľmi slabého môže podporiť sla-
bosť iného. Toho, kto chce plnohod-
notne žiť a skutočne sa ozdraviť, teší 
bezpodmienečná láska. A v tej niet ani 
jediného odtieňu strachu.

Milujme blízkych, no nebojme sa o nich

» Pavel „Hirax“ Baričák
Motivátor, 

autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia 

PEZINOK, Vini ianska cesta, kontakt: 0902 40 55 35

VSTUPNÁ BRÁNA

DO VAŠEJ ZÁHRADY
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V predaji aj planty,
sadenice a kvetináče 

V predaji aj planty,
sadenice a kvetináče 

Jar s V4-kouJar s V4-kou

OTVORENÉ máme aj v sobotu do 15:00.OTVORENÉ máme aj v sobotu do 15:00.

Nedávno v Prahe ľudia protestovali 
proti chaosu vo vláde. Chápem, že 
niektorí politici nevedia, čo majú v 
súčasnej situácii robiť. Oni to však ne-
vedeli predtým a nebudú vedieť ani 
potom. Jednoducho nevedia. 

Sú aj takí, ktorí si v dnešnej dobe 
môžu plniť svoje sny - predvádzať sa ale-
bo sa hrať na diktátorov. Chaos je všade 
okolo nás. Prečo by mal chýbať vo vláde?

Skúsme v týchto dňoch viac študo-
vať teóriu chaosu, reziliencie a antikreh-
kosti. Nefňukajme a nenadávajme na 
chaos. Môže spôsobiť kolaps, ale môže 
nám priniesť aj prelomovú inováciu spo-
ločnosti. Potrebujeme ju. Ľudia sa musia 
vzdať pasivity a ilúzií, že „supermani“ 
zhora to vyriešia. Profesor Milan Zelený 
hovorí, že zmeny v spoločnosti prichá-
dzajú zdola, nie z ministerstiev. Hľadaj-
me cesty, experimentujme, učme sa nové 
veci a inovujme. 

Slovensko má tri problémy - sme 
prví v Európe v regionálnych rozdieloch, 
prví v negatívnych následkoch zmien v 
automobilkách a patríme k posledným v 
inováciách. Máme čo robiť. Potrebujeme 
misionárov zmeny. V regiónoch.

Všetko bude inak a nikto nevie ako. 
Máme veľa odborníkov, ktorí vedia ana-

lyzovať minulosť, ale iba málo tých, ktorí 
vidia kontúry budúcich zmien. Môžeme 
sa aj uzatvoriť - do svojho ega a pocitu, 
že majú patent na pravdu. Mám radšej 
tých, čo pravdu hľadajú. Od tých, čo si 
myslia, že ju našli radšej utekám. Na-
miesto najlepších praktík, potrebujeme 
série experimentov. Namiesto lamento-
vania a čakania, že nám niekto pomôže, 
potrebujeme akciu. Pomôcť si budeme 
musieť sami. A pomáhať by sme mali aj 
slabším okolo nás. Jasné, že potrebujeme 
aj veľké zmeny - na Slovensku odstrániť 
pijavice, ktoré roky vyciciavali našu 
republiku a jej krajinu. Aj svet sa bude 
musieť vysporiadať s vládou korporácií, 
ktoré slúžia iba jedinej veci - rastu a zis-
ku. Bez ohľadu na prírodu a ľudí. Mám 
pocit, že koronavírus nás prišiel ochrániť 
pred týmito nadnárodnými monštrami a 
psychopatmi, ktorí ich 
riadia. Nezakazujme 
chaos, zakážme mo-
nopoly a obmedzme 
diktatúru peňazí. 
Užívajme si rôznoro-
dosť prírody a krásu 
chaosu.

Potrebujeme misionárov zmeny

» Ján Košturiak

10. mája 1933 
sa uskutočnilo v Nemecku verejné pálenie židovských kníh a voči 
nacistickému režimu nepriateľských autorov.

Výročia a udalosti
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HODINOVÝ MANŽEL
    murárske práce

 voda  elektrika 0908 698 322
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30918 623 064
11. mája 2002 
zvíťazilo Slovensko vo finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 
v Göteborgu nad Ruskom 4 : 3 a získalo prvú zlatú medailu.

Výročia a udalosti
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Slovensko, Slovensko, kde je 
to malé malebné Slovensko. 
Počúval som v médiách od 
mladých ľudí za veľkou mlá-
kou. No my starší, keď sme sa 
v škole učili, kde je Slovensko, 
učili sme sa, kde je aj Amerika, 
Afrika a iné štáty. Myslím si, že 
už vtedy sme boli múdrejší ako 
americkí tínedžeri, veď niekto-
rí ani nevedeli, kto je ich prezi-
dent.

Po Nežnej revolúcii si pamätám 
jedného malého múdreho premiéra, 
ktorý stál na paletách a odporúčal 
mladým, aby išli do sveta, naučili sa 
reč, precíznu prácu a potom sa vrátili 
domov. No zabudol im povedať, že v 
zahraničí budú iba paholci a slúžky, 
po novom au-pair, ťažko sa budú učiť 
reč, spávať budú aj piati na izbe a WC 

budú mať na chodbe. A čo prežívali 
ich rodičia, to ani nechcite vedieť - 
strach, úzkosť o svoje deti. Vnúčatá 
potom mohli hladkať akurát tak cez 
Skype.

Majú aj pravdu
Ale beriem, mladých život v zahra-

ničí naučil tvrdej práci, cudzej reči. No 
mnohí si zaspomínajú, ako im bolo 
ťažko, smutno za rodinou, láskavými 
rodičmi a kamarátmi. Neraz im skĺzla 
aj slza po slovenskom červenom zdra-
vom líčku. Počúval som niektorých 
mladých, že na Slovensko sa už nikdy 
nevrátia - politické dôvody, byrokra-
cia, „bordel“ v štáte... V niektorých 
veciach mali pravdu.

Vírus a my
Koronavírus nám ukázal, akí sme 

zraniteľní a že hmotné statky nie sú 

všetko. Celý svet, ale aj my sme žili 
rýchlo, všetko sme chceli mať, ale 
hneď, nemali sme čas sa ani zamys-
lieť, akí sme zraniteľní. Známe slo-
venské porekadlo „Bližšia je košeľa 
ako kabát“ sa potvrdilo aj teraz. To 
ste zistili i vy, ktorí ste boli v zahra-
ničí a nakoniec ste boli radi, že ste 
pristáli na letisku, pricestovali na 
malebné Slovensko medzi svojich. 
Patrí sa poďakovať slovenskému štá-
tu a ľuďom, ktorí vám pomáhali.

Odkaz mocným
Politikom odkazujem, postarajte sa 

o svoju mládež, dajte im doma prácu, 
primeraný plat, aby si Slováci zacho-
vali dedičstvo svojich otcov, aby odle-
teli do zahraničia iba na spoznávanie 
krás a s radosťou v srdci a spomienka-
mi sa znova vrátili domov. Nie každý 
bude so mnou súhlasiť, no ja som toto 
všetko už prežil, takto to cítim a na-
priek tomu som na Slovensku šťastný.

Milan Boďo

Foto: HAZ

OD ČITATEĽA Najčítanejšie regionálne noviny

Keď sa Slovák do cudziny poberal

Túto pieseň si spievali Slováci, 
keď odchádzali na šífe 

do Ameriky 

Keď sa Slovák do cudziny poberal, 
za dedinou na kopečku si zastal, 
zaspieval si na kopečku ešte raz, 

zbohom, otec, zbohom, matka, sestra, brat.
Povedzže mi, môj kopečku vysoký, 
či sa domov vrátim za dva-tri roky, 

či si doma živých nájdem otca, mať, 
či sa budem s mojou milou zhovárať.

Amerika, ty cudzia zem ďaleká, 
idem, ale neviem, čo ma tam čaká, 

môjmu žiaľu teraz nikto neverí, 
či sa vrátim k otcovi a k materi.

Ej, ty naša zem slovenská, taká si, 
zo všetkých strán sužujú ťa zlé časy, 

tvoje deti po svete sa túlajú 
a o teba, zem slovenská, nedbajú.
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Rozhodnutia, na ktoré sa čakalo 
roky. Nedotovať hektáre hoci aj ne-
obhospodarovanej pôdy, neliať pe-
niaze pseudopodnikateľom na ich 
kontá doslova za neobrábanie pôdy, 
ale dotovať tých farmárov, ktorí 
produkujú úrodu. Chrániť včely ako 
poklad ľudstva a nezaoberať sa uda-
vačmi.

Minister pôdohospodárstva Ján 
Mičovský chce obmedziť agrodotácie 
pre veľkých farmárov na 150-tisíc eur 
a presmerovať peniaze z EÚ malým a 
stredným farmárom. „Aj z leteckého 
pohľadu tak bude krajina fragmentova-
nejšia, nielen žltá. Cesnak nebude čín-
sky, ale slovenský. Aj cibuľa a paradaj-
ky. Bude dotácia nie na plochu, ale na 
produkciu.“ Rozsah zločinných aktivít 
pri agrodotáciách „na starý spôsob“ 
je podľa Jána Mičovského možno ešte 
väčší, ako sa verejnosti javí. „Po zat-
knutí šéfa pôdohospodárskej agentúry 
Juraja Kožucha a Martina Kvietika chcú 
ľudia zrazu vypovedať, pretože nemôžu 
spávať,“ avizuje minister pôdohospo-
dárstva Ján Mičovský. 

Ministerstvo príjemne prekvapilo 
jednou z priorít, ktorá sa dostala aj do 
vládneho programu. „Neviem si pred-
staviť poľnohospodárstvo, lesníctvo, 
potravinárstvo a teda ani život bez včiel. 
Ochrana včely medonosnej má však na-
priek jej významu v rebríčku ochrany 
života jednu z posledných priečok a to 

sa musí zmeniť. Úhyn včiel, spôsobený, 
či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, z 
dôvodu nesprávnych agrotechnických 
postupov alebo nebodaj z lenivosti, 
nemôže ostať nepovšimnutý. Je načase 
začať spravodlivo chrániť život včiel a 
vážiť si prácu včelárov,“ zdôraznil Ján 
Mičovský, minister pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR.

Záujmom ministerstva je zvýšiť 
sebestačnosť v produkcii medu na 100 
percent.

Sympaticky zareagovalo aj na 
množiace sa udania - „chceme Vás 
ubezpečiť, že vedenie MPRV SR sa ano-
nymnými podnetmi nebude zaoberať a 
neprikladá im plnú vážnosť. V prípade, 
že máte relevantné informácie a dôkazy 
o protiprávnom konaní a radi by ste sa 
k nim osobne prihlásili, máte u nás plnú 
podporu.“

Dotácie už iba na produkciu

» red

Mnohí z nás si myslia, že sezóna 
kôpru je uprostred obdobia zavára-
nia uhoriek. To je však omyl. Siaty 
kôpor je práve v máji jednou z naj-
cennejších záhradných rastlín.

Kôpor pochádza z Ázie a k nám sa 
dostal zo Stredozemia, kde rastie vo 
voľnej prírode. U nás sa pestuje na zá-
hradách zo semena. Vysieva sa do riad-
kov širokých asi 25 cm v druhej polovici 
apríla. Po vzídení sa jeho porast prečis-
tí a podľa potreby pretrhá.

Kôpor voňavý pomáha pri poru-
chách tráviaceho traktu, zvyšuje chuť 
do jedla, pozitívne účinkuje pri zápa-
loch dýchacích ciest, na zvýšenie pro-
dukcie materského mlieka, na upokoje-
nie pri nespavosti.

To však nie je ani zďaleka všetko. 
Kôpor voňavý tonizuje sliznicu žalúd-
ka, účinkuje vetropudne, diureticky, 
spazmolyticky, sedatívne, používa sa 
pri ľahkých formách arteriálnej hyper-
tónie (vysoký krvný tlak), preventívne 
sa používa pri stenokardii, srdcovej 
angíne, nespavosti, meteorizme, črev-
ných kolikách a na zvýšenie chuti do 
jedla a na zlepšenie trávenia.

Navyše jeho konzumáciou do-
stanete do vášho tela vitamíny ako 
vitamín A,B a C. Z minerálnych látok 
obsahuje draslík, fosfor, železo a tiež 
dôležitú vlákninu, ktorá je prevenciou 
proti nepríjemných zápcham.

Použiť ho môžete pri príprave ná-

tierok, ako prísadu do slaných koláčov, 
či ako súčasť polievok. Najčastejšie 
sa však využíva pri príprave slávnej 
kôprovej omáčky, ktorá je tradičným 
jedlom nielen našich starých mám. 
Spolu s domácou knedľou a chut-
ným hovädzím mäsom vám poskytne 
skvelý tip na nedeľný obed. Ďalším 
využitím kôpru je to, že sa zvykne pri-
dávať do zaváranín, konkrétne do za-
váraných uhoriek.  To si ho však musíte 
ešte na mesiac až dva zamraziť, vtedy 
si najlepšie uchová svoje senzorické 
vlastnosti. Na čo ho ale využijete, je len 
a len na vás.

Kôpor voňavý

» red
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0905 593 810

KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0911 62 55 37

51
-0

24
5

51
-0
00
7

info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČ na sklápacie návesy / MECHANIK

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov na pozíciu:
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MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

ZOOTECHNIK
na farmu do Komárna

Brutto nástupný plat:
980 - 1200 €/mesiac + motivačné ohodnotenie

Požiadavky:
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
- vysokoškolské vzdelanie I.stupňa,
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

Informácie o pracovnom mieste:
- starostlivosť o živočíšnu výrobu podniku
  (odchov mládok, rodičovský chov),
- manažovanie pracovného tímu.

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
                            e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com
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Kontakt pre záujemcov:
telefón: 0940 544 344

e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com

príjme pracovníka s nástupom ihneď
do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

OŠETROVATEĽ HYDINY
na farmu ČASTÁ

MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.

NÁPLŇ PRÁCE:
• kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny

POŽIADAVKY:
• samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
• svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka

PONÚKAME:
• prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
• výhodné platové podmienky
• odmeny za neabsenciu
• vernostné odmeny
• stravné lístky
• odmena za ukončený turnus
• odmena za podostielku
• dovoz a odvoz z práce zabezpečíme

PLAT:  580 - 1100 €/mesiac
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Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 

0918 342 807

Hľadáme pracovníkov do nášho tímu na pozíciu:

Pracovník na úseku

BALENIA CUKROVINIEK

Spoločnosť 
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná cesta 5388/2C, SENEC

NÁPLŇ PRÁCE:
     •  Balenie cukroviniek
     •  Stavanie papierových stojanov na cukrovinky
     •  Kontrola produktov
     •  Páskovanie, paletovanie

od 675 € brutto
VÝHODY:
     •  Firemná kultúra rodinného charakteru
     •  Doprava zabezpečená z vybraných smerov
     •  Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
     •  Vianočná/letná prémia (na základe výsledkov spoločnosti)

     •  Mimoriadne odmeny
     •  Možnosť kariérneho rastu
     •  Vitamínové dni
     •  Práca na 2 zmeny (8 hodín)
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p r i j m e  d o  p r a c o v n é h o  p o m e r u  n a  p o z í c i u :

VODIČ na vozidlá do 3,5t
na vykonávanie služieb pre mesto Pezinok

Mzda B: 5,50 € / hod., Termín nástupu: od 1. júna 2020
Požiadavky: vodičský preukaz sk. B

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
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PRIJMEME
do TPP

Murára /
pomocného

robotníka
VP sk. C,

mzda 1000 - 1100 €
v hrubom

nástup možný ihneď

 0905 325 904

15. mája 1996    
sa odohrala premiéra českého oskarového 
filmu Kolja.

Výročia a udalosti
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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STROJOVÉ 
OMIETKY
POTERY

www.mikbau.sk

+421 948 912 937
+421 918 048 257

mikbau.sk@gmail.com 85
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OMIETKY
OPOTERYPOTERY

wwwwwwwwwwww..mimimikbbkbkbkkbbkbbkbbkkbbbkbkbbbkbbkbbbkkbkbbauuauauimimimikbbkbkbk auau sk.sk.sk.skskkkkk

+421 948 888888888 912 937


