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č. 22 / 29. máj 2020 / 24. ROčNÍK

 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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0903 737 447

Mať plotom ohraničený pozemok 
je fajn. Môj psík nebehá po cudzích 
pozemkoch a cudzie sliepky zas ne-
behajú po tom mojom. Teda, nema-
li by. Aj keď – nie som priaznivcom 
plotov. Sú štáty a spoločenstvá, v 
ktorých to ide aj bez nich.

Nemyslím teraz na zlodejov. Aj keď 
si spomínam, že v mojom detstve sa 
nikdy nezamykala bránka. A keď sa 
spustil letný lejak, zrazu na podstiení 
stáli ľudia, ktorí išli či už z obchodu, 
alebo na omšu. A veľa bicyklov.

Píšete nám do redakcie dosť často, 
aby sme pomohli s takým či onakým 
susedským problémom. Viem, so su-
sedmi je to často ťažké. Jeden sa sťa-
žuje, že mu cez betónový plot padajú 
orechové listy, ale neprekáža mu, že 
na ten betónový plot nemá ani sta-
vebné povolenie, ani súhlas suseda. 
Druhému prekáža ohník na susedovej 
záhrade, vraj sú na to ekologické vy-
hlášky, ale neprekáža mu umývať si 
na svojom dvore kamión. Inému zas 
vetvička bazy, presahujúca cez plot zo 
susedovej strany, ale z tej vlastnej to 
môže byť čokoľvek.

Plot má dve strany. Na tej vonkaj-
šej sa nesmie robiť to, čo nám prekáža a 
na tej vnútornej si zjavne môžeme robiť 
čo chceme bez ohľadu na to, čo na to 
sused. Fakt vám, milí čitatelia, nevie-
me v takýchto prípadoch pomôcť. Naša 
redakcia nie je vybavená na riešenie 

susedských sporov. Je na to občiansky 
zákonník.

Úprava susedských vzťahov je za-
kotvená najmä v ustanovení § 127 zá-
kona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákon-
ník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Občiansky zákonník“). Uvedené 
ustanovenie upravuje povinnosť vlast-
níkovi veci zdržať sa všetkého, čím by 
nad mieru primeranú pomerom obťa-
žoval iného, alebo čím by vážne ohro-
zoval výkon jeho práv, hovoríme tu o 
obťažovaní iného a vážnom ohrozo-
vaní výkonu práv iného. Obťažovanie 
iného nesmie presiahnuť mieru prime-
ranú pomerom. Musí ísť o taký zásah, 
ktorý nie je spojený s bežným užíva-
ním veci. Zásahy spojené s bežným 
užívaním nehnuteľných, resp. hnuteľ-
ných vecí sú susedia povinní strpieť. 

Lenže, „miera primeraná pome-
rom“ u nás zjavne platí ako vyžado-
vaná povinnosť iba zo strany suseda. 
Máme takú mentalitu. Najskôr som ja, 
potom chvíľu nikto, potom zas ja a už 
nikto. Zákonník nezákonník. Keby to 
nebolo smutné, tak je to na 
smiech. A niekedy sú tie 
ploty fakt jediné výcho-
disko z núdze.

P.S. Zamykajte si 
bránky, jeden dnes ni-
kdy nevie... všetko 
dobré –

Môj svet za plotom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

OŠETROVATEĽ HYDINY
na farmu ČASTÁ
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MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

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

NÁPLŇ PRÁCE:
• kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
PONÚKAME:
• prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
• výhodné platové podmienky
• odmeny za neabsenciu
• stravné lístky 3,85€
• odmena za ukončený turnus
• dovoz a odvoz z práce zabezpečíme
PLAT:  580 - 1100 €/mesiac
                

0905 618 949

PORADÍME
   NAVRHNEME
ZREALIZUJEME

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

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
STAVEBNOKAMENÁRSKE PRÁCE

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

Holubyho 73
902 01 Pezinok

Kamenárstvo GRANIT
Raj ek Pavol         0905 618 949
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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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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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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

Ponuka prác MINIBAGROM,
UNC a AVIOU 3 t. sklápač

· výkopové práce: 
  šírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m
· úpravy terénu
· obkopávanie  základov
  pre izolácie
· rozbíjanie betónu

0903 319 82828
www.fabi.sk

Minibager pri svojej
váhe 1600 kg prejde
otvorom šírky 1m
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Lucia Demovičová  0905 593 810 
Lenka Ostrá   0905 963 035
Distribúcia:
Lenka Ostrá   0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Grinava, Pezinok, Báhoň, 
Doľany, Dubová, Jablonec, 
Modra, Svätý Jur, Viničné, 
Budmerice, Častá, Slovenský 
Grob, Harmónia

pezinsko@regionpress.sk

Redakcia: Kollárova 12
 PEZINOK

Pezinok
Modra

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
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PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
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BB   50.530 Banskobystricko+BR
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OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
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ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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Uvoľňovanie opatrení môže zna-
menať aj vážne riziko zvýšenia 
nákazy. Preto je veľmi žiaduce, 
aby sa opatrenia uvoľňovali po-
stupne. 

Aj keď je už možné chodiť do ob-
chodov, je na každom jednotlivcovi, 
aby si zvážili, či do nich aj nevyhnut-
ne potrebuje ísť. Čím viac budeme 
prísni na seba, tým je väčšia pravde-
podobnosť, že epidémiu zvládneme s 
minimálnymi alebo malými násled-
kami. Najzraniteľnejšie skupiny mu-
sia chrániť seba a ostatní spoločne 
seba a ich. 

V  súčasnosti máme v  rukách 
prevenciu pred prípadnou druhou 
vlnou ochorenia. Z minulosti vieme, 
že keď opatrenia pri iných nákazách 
neboli dostatočné, alebo sa uvoľnili 
veľmi rýchlo, bola druhá vlna masív-
na a v oblastiach, kde si boli istejší, 
následky druhej vlny boli iba o málo 
menšie ako v prvej. Platí, že tento rok 
bude lepšie dovolenkovať doma, naj-
lepšie na vlastných záhradách alebo 
chatách, alebo proste doma.   S epi-
démiou sa ale budeme musieť naučiť 
žiť, vírus ešte v Európe bude rizikom 
nákazy dlhšiu dobu.

Dodržujte preto naďalej sociálnu 
vzdialenosti medzi ľuďmi minimálne 
jeden meter, lepšie dva metre. Nedo-
týkajte sa takzvanej T zóny na tvári 
(čelo, nos, ústa) neumytými rukami. 

Často si umývajte ruky – platí stále. 
Ak si ich nemôžete umyť, noste pri 
sebe dezinfekčný roztok, aspoň s ob-
sahom alkoholu 60-90 percent. 

Každý druh rúška chráni svojho  
nositeľa a aj jeho okolie. Rúška si pra-
videlne meňte, niekoľkokrát denne. 
Pri kašli alebo kýchaní je zakrývanie  
úst a nosa civilizovanou samozrej-
mosťou.

Podporujte obranyschopnosť 
organizmu stravou  - dostatkom čer-
stvého ovocia a zeleniny, dostatkom 
rýb v strave. Jedzte iba tepelne spra-
cované potraviny. Pravidelne sa vy-
stavujte slnečným lúčom  a doprajte 
si pohyb vonku.

Používajte rukavice, ak sa dosta-
nete na miesta s vysokým rizikom – 
v  dopravných prostriedkoch, alebo 
pri dotyku s  nákupnými vozíkmi 
alebo košíkmi. Často vetrajte, dajte si 
vyčistiť klimatizáciu.

Súčasnosť je pre každého z  nás 
nová skutočnosť. Ale pravdou je, že 
každá epidémia sa raz skončí, skon-
čili sa všetky v  histórii. 
Skončí sa aj táto. Ako, 
to závisí aj od nás všet-
kých.

To znamená – od 
VŠETKÝCH.

Každá epidémia sa raz skončí

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

metabolizmu a výživy
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HODINOVÝ MANŽEL
    murárske práce

 voda  elektrika 0908 698 322
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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
vyrobené v
OZETA neo
- obleky, saká, nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava

  zakúpených odevov
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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

Vtipy 
týždňa
» - Otec, je Červené more 
naozaj červené?
- To neviem, synak, nemáš 
ľahšiu otázku?
- Tak dobre, je Mŕtve more 
naozaj mŕtve?

» Dcéra priniesla zo školy 
domov poznámku:
- Je papuľnatá, odvráva a 
nedá si povedať.
Na druhý deň učiteľka číta 
v žiackej knižke odpoveď:
- To má po matke, zmlátil 
som obe!

» Pýta sa otec syna:
- Jožko, ty chodíš s Mile-
dou?
- No, chodím, máš niečo 
proti tomu?
- Nie, iba som ti chcel po-
vedať, že keď som ja bol v 
tvojich rokoch, tak som s 
ňou chodil tiež!

» Mamička číta dcére roz-
právku. Po chvíli sa dcérka 
pýta:
- Mami, aj ty si čakala prin-
ca na bielom koni?
- Áno, čakala. Ale prišiel iba 
kôň.

» Mamička sa sťažuje 
oteckovi:
- Pred domom je toľko bla-
ta, že som umyla šesť cu-
dzích detí, kým som našla 
nášho Miška.

» - Otec, čo ti mám kúpiť 
na meniny?
- Nekupuj nič, teraz nemám 
peniaze!

              » redakcia

- Otec, je to pravda, že Edi-
son vymyslel prvý hovoria-
ci prístroj?
- Nie, prvý vymyslel Pán 
Boh, ale ten Edisonov bol 
prvý, ktorý sa dal aj vyp-
núť.
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0905 593 810
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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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Masáže So a
0944 446 364 M.R.Štefánika 2 (1. posch.), Pezinok
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ELEKTROINŠTALÁCIE
bleskozvody, prípojky, revízie

0903 908 807

Kompletná
výroba pomníkov.
Možnos  splátok BEZ NAVÝŠENIA!

KAMENÁRSTVO STOJKA

ENIA!

Modra, Dolná 96

www.kamenarstvo-stojka.sk

tel.: 0905 904 664
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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
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my
to

dáme!
Otvorme si srdcia 

a egÁ pokorme

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

0905 593 810
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Živnosť je jedným zo základných fo-
riem podnikania v Slovenskej repub-
like. Na jej vykonávanie je potrebné 
ju ohlásiť. Ako a komu sa ohlasuje za-
čatie podnikania na živnosť ? Aké po-
známe druhy živností ? Koľko to stojí ?

V prvom rade je potrebné uviesť, že 
rozlišujeme tri druhy živností: voľné, 
viazané a  remeselné. Na vykonávanie 
voľnej živnosti nie je potrebná žiadna 
odborná kvalifikácia. Ich znenie nie je 
vymedzené zákonom, no Ministerstvo 
vnútra SR vydalo zoznam odporúča-
ných názvov voľných živností. Viaza-
né živnosti sú činnosťami, na ktoré je 
potrebné preukázať kvalifikáciu alebo 
prax v odbore. Sú uvedené v prílohe č. 
2 zákona č. 455/1991 Zb. o  živnosten-
skom podnikaní (ďalej len „Zákon“) 
spolu s  podmienkami na ich výkon. 
Poslednou skupinou živností sú reme-
selné živnosti. Tie sú uvedené v prílohe 
č. 1 Zákona a  taktiež je na ich výkon 
potrebná odborná spôsobilosť, ktorá 
sa preukazuje výučným listom alebo 
iným dokladom o ukončení príslušné-
ho učebného alebo študijného odboru. 

Živnosť môže ohlásiť ako fyzická, 
tak aj právnická osoba. Živnosť sa ohla-
suje prostredníctvom na to určeného 
tlačiva alebo elektronického formulára 
na príslušnom okresnom úrade, odbo-
re živnostenského podnikania v posta-
vení jednotného kontaktného miesta 
(ďalej len „JKM“), alebo elektronicky, 

cez portál slovensko.sk Na ohlásenie 
živnosti fyzickej osoby je potrebné do-
ložiť výpis z  registra trestov, doklady 
preukazujúce odbornú spôsobilosť vás 
alebo vášho zodpovedného zástupcu, 
ak takého máte (v tom prípade bude 
potrebné doložiť aj jeho súhlas s výko-
nom tejto funkcie). Ďalej je potrebné 
doložiť aj doklad preukazujúci opráv-
nenie užívať nehnuteľnosť ako miesto 
podnikania.

JKM vás spolu s  ohlásením živ-
nosti prihlási ako fyzickú osobu aj do 
zdravotnej poisťovne, u  správcu dane 
a taktiež do sociálnej poisťovne. Súčas-
ne vám pridelí aj IČO. JKM je povinné 
vám zo zákona vydať živnostenské 
oprávnenie do troch pracovných dní 
od jeho úplného ohlásenia a zaplatenia 
správneho poplatku, ktorý je 5,00 EUR 
za každú ohlasovanú voľnú živnosť a 
15,00 EUR za každú remeselnú alebo 
viazanú živnosť. V  prípade, že si živ-
nosť ohlásite elektronicky, je ohlásenie 
voľných živností bezplatné a  správny 
poplatok za  ohlásenie remeselných či 
viazaných živností je len 7,50 EUR za 
každú ohlasovanú živnosť.

Ohlásenie živnosti

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

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

Firma Toyota naučila svet slovo gemba 
– dielňa, skutočné miesto, kde vznika-
jú a kde sa riešia problémy. 

Policajti nevyšetrujú nehodu alebo zlo-
čin v kancelárii. Idú na miesto činu, kde 
zaistia stopy a urobia analýzy. Podobne 
postupujú aj manažéri vo firme Toyota. 
Miestom ich práce je gemba – miesto činu. 
Nesnažia sa iba opraviť nepodarok alebo 
pokazený stroj, ale hľadajú opatrenia, 
aby sa podobné problémy už nestali. Toto 
je základ dokonalých procesov vo výro-
be. Podobne pracujú však aj vývojári a 
konštruktéri. Používajú veľkú miestnosť, 
v ktorej sú na stenách zavesené výkresy, 
diagramy a grafy problémov, ktoré práve 
riešia. Stretávajú sa pri nich tímy a disku-
tujú, zdieľajú svoje skúsenosti, prinášajú 
návrhy riešenia.

Porovnajme si to s prácou mnohých 
manažérov a inžinierov v našich pod-
nikoch. Sedia v kanceláriách, pozerajú 
grafy v informačnom systéme, do výroby 
takmer nechodia. Pri návštevách firiem 
v Japonsku ma vždy zaujalo, že šéfovia 
trávili takmer všetok svoj pracovný čas v 
dielni – riešením problémov s ľuďmi, ktorí 
tam pracujú.

Všímam si v posledných týždňoch 
jedného politika. Volá sa Ján Budaj. Ke-

dysi vyšiel na ulicu a postavil sa komu-
nistom, keď mnohí „revolucionári“ ešte 
sedeli skrytí v kukurici. Dnes je tento pán 
ministrom. Sadne do auta a ide na miesto 
činu – na skládku, na priehradu, do lesa. 
Nerieši problémy v kancelárii na minister-
stve, ale tam, kde vznikajú. Nie sú to vý-
jazdy pre médiá. Po identifikácii problému 
nasledujú podnety na trestné oznámenia 
a zmeny zákonov. Presne takto by mal 
pracovať manažér vo firme, starosta alebo 
minister– nestať sa obeťou analýz, grafov 
a správ, nevysedávať na schôdzach, ne-
podľahnúť rôznym poradcom a prikyvova-
čom. Zachovať si zdravý rozum a kontakt s 
realitou, stretávať sa s normálnymi ľuďmi, 
ale nezostať pri podávaní rúk, fotografiách 
a všeobecných sľuboch, ktoré sa nikdy ne-
splnia. 

Gemba funguje takto – choď na miesto 
činu, pochop problém a 
nájdi jeho príčinu, na-
vrhni opatrenia, aby 
sa takýto problém 
už nikdy a nikde ne-
zopakoval, zaveď tieto 
opatrenia a dohliad-
ni na to, či to 
funguje. 

Miesto činu

» Ján Košturiak
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»Predám pozemok ornú 
pôdu, v KÚ Malé Leváre, cca 
200 metrov od rekreačnej 
oblasti Rudava (od vody), 
výmer 16 000 m2, dobrá 
bonita pôdy, cena dohodou 
0908 856 948.

»Kúpim záhradku, 140-
600m2 - Svätý Jur, Pezinok, 
Modra, Rača, Vajnory a 
okolie, 0915 300 615.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky 
0903 753 758.

„Mami, oci, chceme sa spý-
tať niečo. Kam ste odišli a 
prečo? Fúkate zhora naše 
rany, keď tu už viac nie ste 
s nami? Nebo, prosím, otvor 
bránu, vráť nám naspäť 
otca, mamu.“
Dňa 28.5.2020 by náš otec, 
dedko, svokor, pradedko 
Ľudovít Hanúsek oslávil 78 
rokov a 28.5.2020 uplynu-
lo 9 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mama, bab-
ka, svokra a prababka Ľud-
mila Hanúsková.
Nezabúdame.

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

           SPOMIENKY

2. júna 1953  
bola korunovaná kráľovná Alžbeta II., ktorá je kráľovnou Spojeného kráľovstva, 
Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a ďalších častí spoločenstva Commonwealth.

Výročia a udalosti

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

júna
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-18%
exteriérové

rolety
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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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0905 593 810

5. júna 1938  
zomrel Mikuláš Galanda, slovenský maliar, grafik a ilustrátor 
(* 1895).

Výročia a udalosti
Našou vizitkou je spokojnosť

zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

87
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30918 623 064

Parkety a podlahy pre každého

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

51
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www.bozin.skwww.bozin.sk
• Podlahy
  (drevené, laminátové, korkové, linoleové, vinylové)

• Terasy a obklady
• Príslušenstvo k terasám
• Renovácia parkiet
• Obklady schodov
• Dvere
• Príslušenstvo
  (lišty, lepidlá, laky, oleje, čistiace a ošetrovacie prostriedky)

• Podlahy
  (drevené, laminátové, korkové, linoleové, vinylové)

• Terasy a obklady
• Príslušenstvo k terasám
• Renovácia parkiet
• Obklady schodov
• Dvere
• Príslušenstvo
  (lišty, lepidlá, laky, oleje, čistiace a ošetrovacie prostriedky)
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Čistenie a rekonštrukcie
kanalizačných sietí

TV - monitoring
kanalizácie

0948 864 200
www.upchatykanal.eu

upchatykanal@gmail.com
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„Keď mne zdochla koza, nech su-
sedovi zdochnú aj dve!“ Poznáte 
to. Obraz našej mentality, žiaľ, v 
poslednom čase čoraz častejší. A 
čoraz viac desivý v perspektíve 
toho, čo nás v rámci medziľud-
ských vzťahov ešte len čaká.

Svetové médiá bijú na poplach. Naše 
sa tejto téme nevenujú. Ľudia prechá-
dzajú v rámci vzťahov medzi sebou do 
akýchsi zákopových trvalých vojen, bez 
ich vyhlásenia a bez nádeje, dokonca aj 
bez chuti na prímerie.

Keby sa tak Gándhí nemýlil
„Myslíme si, že to je nenávisť, no v 

skutočnosti je to strach.“ (Mahátma 
Gándhí) Všetci sme mali a mnohí ešte 
stále máme strach. A mali by si to uve-
domiť aj tí mladší. Najviac nakazených 
koronavírusom na Slovensku sme mali 
v skupine ľudí v strednom aktívnom 
veku, medzi 30 a 50 rokmi života. To je 

zároveň skupina, ktorá ako prvá odloži-
la rúška, zaplnila nákupné centrá, do-
máha sa uvoľniť všetko a žiada to čoraz 
agresívnejšie a čoraz viac druhých pri 
tom obmedzuje.

Hurá do zákopov!
Neviem, či je na to tá najlepšia chví-

ľa, ale pamätáte sa ešte na heslo „Spolu 
to zvládneme“? Kam sa podelo po pár 
týždňoch to „spolu“? Akosi priľahko 
a prirýchlo ho vytlačilo slovo „ja“. Ja a 
moje. Kopeme čoraz hlbšie zákopy, bu-
dujeme okolo seba stále viac obranných 
opevnení, na sociálnych sieťach nadáva 
už každý na každého. Tí aktívnejší rých-
lo pochopili, že v tomto zmätku prišiel 
ich čas a agresívne si presadzujú svoje. 
Svoje názory, svoje predstavy o živote, 
svoje požiadavky, svoje dogmy. 

Zneužitie nešťastia
To znie naozaj dosť bezcharakterne 

a najmä odpudzujúco. Sme toho však 
svedkami. Médiá žijú z tragédií, katastrof, 
krutostí či bolesti a občania, ktorí ich sle-
dujú, sa rýchlo učia. Z toho sa totiž naozaj 
dá žiť. A veľmi dobre. A prah spoločen-
skej zodpovednosti sa znížil na úroveň 
podlahy. Argumentom sa stáva krik, dav. 
Občas aj hystéria, umne niekým v pozadí 
vyvolávaná u labilnejších jedincov.
O čom je spoločenská debata

Je teraz dôležitá popularita poli-
tických strán? Je teraz dôležité, kto 
povedie o pol roka nejakú politickú 
stranu? Je dôležité, kto si s kým ako 
nerozumie? Alebo by bolo vhodnejšie 
zaoberať sa tým, ako a kde viac dopes-
tovať potravín, ako zmeniť charakter 

slovenskej ekonomiky, aby nebola 
do budúcna závislá iba na počte vy-

robených automobilov, nebodaj ako 
nastoliť právo a poriadok v morálne, 
eticky, právne, ekonomicky, kultúrne 

a najnovšie už aj zdravotne ťažko skú-
šanom Slovensku?

Pomýlený trend
Neuberáme sa normálnym smerom 

a nemali by sme zostať iba divákmi, 
alebo, mizernými komentátormi. Začí-
name sa topiť v bahne vzájomnej nená-
visti. Prestávame rozlišovať. Otupujú sa 
naše zmysly. Slabnú naše city. Nepočú-
vame sa , štekáme na seba, začíname 
hrýzť. Nechceli sme ešte pred tromi me-
siacmi dokázať SPOLU čosi iné?         red

ilustr. foto

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

„Nenávisť môžeme poraziť iba tým, že 
rozšírime priestor pre lásku a úctu k 
sebe navzájom.“

(Zuzana Čaputová)

Nikdy to nesmie byť normálne! 

„Nemôže si nikto myslieť, že obme-
dzovaním slobodného pohybu a práv 

iných a braním si za rukojemníkov 
nevinných ľudí, bude beztrestne zís-
kavať pre seba akékoľvek výhody.“

(Igor Matovič)

Prišli pôvodne zo Švajčiarska, no 
nikde v Európe už po nich nenájde-
te tak impozantné pamiatky, ako 
u nás na západe Slovenska vo Veľ-
kých Levároch a v okolí. 

Veľké Leváre ležia na Borskej nížine 
severne od Malaciek neďaleko toku Ru-
davy na plochej vyvýšenine – zvyšku 
riečnej terasy Moravy. Dostupné sú 
hromadnou dopravou, autom, ale aj po 
nádherných cyklotrasách.
Pre milovníkov prírody

V blízkosti Veľkých Levár sa nachá-
dza náučný chodník Rudava alebo Ná-
rodná prírodná rezervácia Abrod. Sú to 
územia na ochranu slatinnej vegetácie 
s významnými rastlinnými spoločen-
stvami a reliktnými a vzácnymi druh-
mi rastlín. Ide o územia európskeho 
významu a sú súčasťou plošne rozsiah-
lejšieho chráneného vtáčieho územia 
Záhorské Pomoravie. 
Zruční Habáni

Habánske múzeum je umiestnené v 
Iserovom dome z roku 1717. Expozícia je 
rozdelená do dvoch častí. V prvej časti 
sa môžete oboznámiť s históriou Veľ-
kých Levár a príchodom Habánov do 
obce. V druhej časti sú ukážky habán-
skych remesiel. Habáni sa svojim spô-
sobom života snažili napodobniť obec 
prvotných kresťanov založenú na spo-
ločnom vlastníctve majetku. Postavili 

si remeselnícke dielne predovšetkým 
na výrobu keramiky a nožov, mlyn, pi-
vovar, kúpele. Spoločne sa stravovali. 
Nazývali sa bratmi a sestrami a svoje 
sídliská označovali ako „bratský dvor“. 
Boli vo všetkom sebestační, starali sa 
o výchovu a vzdelávanie detí. Sami 
trestali previnilcov. 
Poklady sa otvárajú

Habánske múzeum bude otvorené 
od 6.júna do 24. októbra každú sobotu 
od 10.00 do 18.00 hod. Na prehliadky v 
ňom radi uvítajú menšie skupiny náv-
števníkov. Viac informáciíí na kultur-
nydom@levare.sk
Stĺp hanby

Dnes by sa zišiel takmer v každom 
meste, v každej obci. Menšie priestup-
ky pri tom vo Veľkých Levároch boli 
trestané vystavením previnilca na ur-
čitú dobu verejnej hanbe. Pripútali ho 
k stĺpu hanby, aby sa mu ľudia posmie-
vali a zároveň, aby on ostatných od-
strašoval od podobných priestupkov. 

Navštívte Habánsky svet 
vo Veľkých Levároch

» red
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Slovenské
príslovia o lete
» „V lete treba robiť sane, v 
zime vozy.“ 

» „Kto v lete nezbiera, v 
zime málo kúri.“ 

» „Kto v lete nerobí, ten v 
zime nedrobí.“ 

» „Čo je v lete zelené, všet-
ko v zime zjedené.“ 
 
» „Bez jednej lastovičky 
bude leto.“ 

» „Nič to preto, že je blato: 
príde slnko, ohreje to, a zas 
len bude leto.“ 

» „Včely sa tešia kvetu, 
hospodár letu.“ 

» „Lepšie jedno leto ako 
sto zím.“

» „Nestrachuj sa v lete o 
hospodu, každý krík ti ju 
dá; ale v zime!“

» „Netreba boha o dážď 
prosiť, príde hneď, keď za-
čneme kosiť.“

» „V lete ako v lete, ale v 
zime!“
               Slovenské príslovia

                         » redakcia
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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

VLHNE VÁM DOM?

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk 78
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KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0911 62 55 37
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Nájdeme vám kupcu!
byty
pozemky
rodinné domy

realitný maklér

0907 896 619
Zavolajte nám ešte dnes!

Šancová 6, 902 01 Pezinok       0907 896 619

Directreal 4you
realitná kanclária
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info@c-group.sk 0903 431 350
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 
Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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HORIZONTÁR
CNC

32
-0

05
8

BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- pomocné práce v logistike BA  4 € / hod. (brutto) len muži 
- pomocné práce v tlačiarni BA 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok 
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
Kontakt: 0902 626 696, o�ce@spotjob.sk
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KURZ SBS
195 €

CENA 

Volajte: 0904 001 475

kurz začína
15.06. 2020
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
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Dôchodcov, študentov...
0902 606 436, 0902 692 290

Životopisy zaslať na mail:
 gazdovske.produkty@gmail.com

HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV
NA PREDAJ MELÓNOV
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Zľavy platia

do 15. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%


