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Zmierovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zmierenie je užitočné. Synonymicky 
ide o udobrenie sa, o podanie rúk, o 
odstránenie rozporov. Myšlienka na 
zmierenie s tým, s čím sa možno zmie-
riť, ako také nie je zlá.

Oveľa horšie je to vtedy, ak na zmie-
renie s nezmieriteľným nabáda zákono-
darný poltik/politička. Zmieriť sa s obdo-
bím rokov 1939-1945 na Slovensku? Dosť 
silný návrh!

Často v duchu vediem rozhovory 
so svojim starým otcom. V duchu preto, 
lebo som ho nezažil. Prišiel som na svet 
neskôr, ako ho on predčasne opustil. Na 
leukémiu a ďalšie choroby, ktoré získal v 
jedenástich koncentračných táboroch v 
období rokov, o ktorých padol návrh, že 
by sme sa s tou históriu mali zmieriť. Spo-
mínam aj na to, čo po starom otcovi zosta-
lo. Napríklad zápisky z koncentračného 
tábora. A v nich trebárs vety, v ktorých 
píše, koľkí sú na baraku večer a koľkých 
cez deň popravili. A ako sa pestujú zemia-
ky, ako sa pečie chlebík a ako je smutno 
za rodinou, manželkou Betkou a dcérami, 
tam niekde v exile, vo Francúzsku.

Zmieriť sa s dobou, ktorá toto pripusti-
la? S “ľuďmi”, ktorí boli jej aktérmi? S vrah-
mi, udavačmi, s kolaborantmi, zradcami a 
inými podliakmi, ktorí zapredali svojich, 

svoj národ, svoju vlasť v mene služby šia-
lenému fúzatému maliarovi izieb?

Nie, doba takéhoto zmierenia ne-
nastala. Možno iba pohrobkovia tých 
čias žiadajú, aby sa spravila nejaká čiara, 
aby sa dekriminalizovali zverstvá tých 
čias, vojnové zločiny a zločiny proti ľud-
skosti a civilizovanosti.

Je smutné, že nevydesí ani tak pokri-
kovanie adorantov krajnej pravice (eufe-
mizmus v tomto prípade) pri pamätníku 
SNP počas chvíľ vzdávania úcty jeho hr-
dinom. Vydesí názor, že sa s tým obdobím 
treba zmieriť. A to už naozaj nie je hra “o 
potraty”, to je riskovanie vlastnej identity, 
riskovanie straty tváre národa, riskova-
nie opľutia morálky ako takej.

Áno, už teraz čakám odozvu “pobú-
rených”. Už teraz vidím reakcie adorantov 
fašizmu. Ale neprekážajú mi. Ja ešte svoju 
vlastnú hrdosť, ako aj hrdosť na to, čím pre-
šli - museli práve kvôli fašistom 
a ich podržtaškám prejsť - 
moji predkovia, mám. A za-
chovám si ju, kým budem!

Dodatočne - vzdávam 
hold hrdinom - aj a naj-
mä a preto - hrdinom 
SNP!

S úctou
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Novom Meste 
nad Váhom

0948 066 491

 800 € brutto/ mesiac
Nástup INHEĎ!
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Eva Papuláková  0905 746 988

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Nové Mesto nad 
Váhom, Piešťany, Banka, Mo-
ravany nad Váhom, Sokolovce, 
Vrbové, Myjava, Brezová pod 
Bradlom, Beckov, Bzince pod Ja-
vorinou, Horná Streda, Kočovce, 
Lubina, Nová Ves nad Váhom, 
Pobedim, Podolie, Považany   
nepárny týždeň: Nové Mesto 
nad Váhom, Piešťany, Banka, Bo-
rovce, Dolný Lopašov, Drahovce, 
Dubovany, Chtelnica, Krakovany, 
Moravany nad Váhom, Nižná, 
Ostrov, Pečeňady, Rakovice, Soko-
lovce, Trebatice, Veľké Kostoľany, 
Veľké Orvište, Veselé, Vrbové, 
Bzince pod Javorinou, Horná 
Streda, Lubina, Pobedim, Podolie, 
Považany 

piestansko@regionpress.sk

Redakcia: A. Trajana 2
PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Stará Turá

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
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (38.810 domácností)

6. september 1941            
Holokaust: Židia starší ako 6 rokov na Nemcami okupovaných úze-
miach boli povinní nosiť žlté hviezdy.

Výročia a udalosti
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
SEPTEMBER – OKTÓBER

2020

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA

46
-0

19
2

52
-0
11
0

Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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Pred začiatkom školského roka So-
ciálna poisťovňa upozorňuje štu-
dentov, ktorí poberajú sirotský dô-
chodok a pokračujú v štúdiu, že voči 
Sociálnej poisťovni nemajú žiadne 
oznamovacie, ani iné povinnosti. 

Informáciu o tom, že naďalej 
pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do 
ďalšieho ročníka, totiž SP poskytne 
ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu cez elektronický informačný 
systém. Výnimkou sú študenti škôl, 
ktoré neposkytujú údaje ministerstvu 
školstva (ide napríklad o školy patriace 
do pôsobnosti rezortov obrany a vnút-
ra) a študenti – siroty, ktorí študujú v 
zahraničí. Študenti však môžu vo vlast-
nom záujme z dôvodu skoršieho vypla-
tenia dávky naďalej toto potvrdenie o 
štúdiu predkladať Sociálnej poisťovni.

Iná situácia je, ak študent štúdium 
v lete prerušil. Takýto študent prestáva 
byť od prerušenia štúdia nezaopatre-
ným dieťaťom, a teda nemá nárok na 
výplatu sirotského dôchodku. Vyplá-
canie sirotského dôchodku sa obnoví 
opäť až po začatí štúdia, po predložení 
žiadosti o pokračovanie vo výplate si-
rotského dôchodku spolu s potvrdením 
o návšteve školy.

Za ukončenie štúdia sa pri vyso-
koškolákoch považuje termín štátnej 
záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch 
Sociálna posledný deň letných prázd-
nin v záverečnom roku štúdia. Ukon-
čením štúdia končí nárok na výplatu 
sirotského dôchodku.

Ak študent ukončil bakalárske 
štúdium a chce pokračovať v magis-
terskom, termín ukončenia štúdia je aj 
termín bakalárskej skúšky. Následne po 
začiatku magisterského štúdia predloží 
žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského 
dôchodku a priloží k nej potvrdenie o 
štúdiu. Sociálna poisťovňa študentovi 
opäť začne sirotský dôchodok vyplácať a 
doplatí mu ho aj za obdobie júl a august.

Ku koncu júna 2020 vyplácala So-
ciálna poisťovňa celkovo 20 093 sirot-
ských dôchodkov s priemernou výškou 
140,16 eur.

Informácie pre študentov - siroty

» red    zdroj: SP
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auto-moto/iné 2
»Kúpim starý Traktor a Ze-
tor 15, Zetor 25, Super 50 , 
3011, Slavia, Svoboda, sta-
ré auto, Jawa, Pasak. Tel.: 
0908 146 946 
»ČZ-JAWA. Odkúpim mtocy-
kel / diely- SERIÓZNA DOHO-
DA. Tel.:  0908 205 521 
»Starý Pionier, Mustang, 
Simson, Jawa 90.  Kúpim 
tieto motorky. 0915 215 406 

reality/iné 7
»Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť na počkanie. Platba v 
hotovosti. T.: 0944 630 600 

domácnosť 9
»Kúpim po starence z hure 
staré sukne, rubáce, ru-
kávce, zástere, vyšívané 
konopné plachty, plátno, 
blúzky, spodničky, mašle. A 
po starečkovi starú motor-
ku aj rozbitú, alebo časti z 
nej do 500. T.: 0904 582 551 

hobby a šport 11
»Kúpim ľudové kroje. Tel.: 
0902 708 047 

rôzne/iné 14
»Kúpim trafák ks-250 ale-
bo 350 súrne. Tel.: 0944 
634 153 

zoznamka 16
»45 ročný ženatý, hľadá vy-
datú na veku nezáleží. Tel.: 
0907 328 041 
»Sympatická 55 r.  hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel.: 0940 642 703 

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP PN 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, PN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

63
-0
09
7

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

87
-0

09
1

Videá a fotky realizácií nájdete na:
www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

TERASY   ZASKLENIE
 ZIMNÉ ZÁHRADY 

Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kde potrebujete.Staviame tam,

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Materiály:
HLINÍK, DREVO
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

Facebook: Kovošrot Vašin Čáry
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

10. september 1977
posledná osoba popravená gilotínou vo 
Francúzsku (Hamida Djandoubi, tuniský 
prisťahovalec).
11. september 1683         
bitka pri Viedni znamenala ukončenie tu-
reckej expanzie v strednej Európe.

Výročia a udalosti

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

18. septembra 2020 budete môcť 
stretnúť v uliciach miest a obcí Sloven-
ska dobrovoľnícke tímy verejnej zbier-
ky Biela pastelka. Tohto roku je to už 
jej 19. ročník. Patrí k najväčším a naj-
dôveryhodnejším zbierkam. Iba vďa-
ka darcom môže písať krajšie príbehy 
v živote nevidiacich a slabozrakých. 

Výnos verejnej zbierky Biela pas-
telka pomáha nevidiacim a slabo-
zrakým: 
• pri nácviku samostatnej chôdze s bie-
lou palicou 
• pri výučbe čítania a písania Braillov-
ho písma
• kurzami práce s kompenzačnými, 
optickými a technicky náročnými po-
môckami 
• pri nácviku sebaobslužných činností 
– varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
• špecializovaným sociálnym pora-
denstvom

Biela pastelka v Trnavskom kraji
Všimnite si nás v uliciach miest a obcí 

Trnavského kraja a získajte symbolickú 
pastelku, ktorá dokáže niekomu zmeniť 
život. Nie je anonymný, má svoju tvár, 
osud, aj sny... Osud mu možno neprí-
jemne zamiešal životnými kartami, ale 
vďaka vám v ňom opäť nájde radosť. 

V prípade, že budú priaznivé okol-

nosti v súvislosti s pandémiou CO-
VID-19, môžete nás stretnúť v NC 
City Aréna v Trnave.

Informačné stánky s pracovníkmi 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska vám budú k dispozícii od 10:00 
do 17:00 hod. 

Nevidiacich a slabozrakých môžete 
podporiť: 
• 18. 9. 2020 v uliciach miest a obcí 
• zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 
820 vo všetkých sieťach
• príspevkom na účet SK23 1111 0000 
0014 3025 8006 
• príspevkom do stacionárnych po-
kladničiek umiestnených vo vybra-
ných organizáciách a inštitúciách
• alebo online darom prostredníctvom 
www.bielapastelka.sk

Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom 
otvorí nová kapitola samostatného 
a radostnejšieho života... 

Ďakujeme!

Biela pastelka 
píše skutočné príbehy už 19 rokov

» red

8.september 1504             
na námestí Piazza della Signoria vo Florencii slávnostne odhalili 
sochu Dávida od Michelangela Buonarrotiho.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988
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044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

0.69

Staropramen 
Smíchov

Slne�nicový olej

119

-33%
1 l

1.79*

149

-40%
kg

2.49

Hrozno biele
• ve�ké sladké bobule

Petžlen

089

Supercena

(1 kg = 1,78)

500 g balenie

Zelené jablká
• Golden Delicious
• nový zber

099

-37%
kg

1.59

Chery 
paradajky 
stapcové

099

-37%

(1 kg = 1,98)

500 g balenie

1.59

Hrušky Williams
• nový zber

109

-45%
kg

1.99

CCHHLLAADDEENNNÉÉ Actmel
• rôzne druhy 

199

-42%

(1 kg = 2,49)

8 x 100 g = 800 g

3.49

 

Zelené jablká
• Golden Delicious

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 6. 9. 

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.
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879

-45%

(1 kg = 0,88)

10 kg

15.99

Krmivo 
pre psy

329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné 
rezne

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Mleté äso ix 
XXL

369

Supercena
1 000 g balenie

CCHHLLLAAADDEENNÉÉ

42 praní

Persil 
Duo-caps
• rôzne druhy

799

-42%

(1 kus/1 pranie 
= 0,19)

42 kusov

13.99*

999

100 kusov

(1 kus = 0,10)

balenie

Tablety 
do uýva�ky 
radu

+ osviežova�049

Supercena

(1 l = 0,89)

0,55 l

Sädný 
ních 
Radler
• rôzne druhy

40 % 
alkoholu

Goral Vodka 
Master

999

-25%

(1 l = 14,27)

0,7 l

13.49*

1699

Supercena

(1 l = 24,27)

0,7 l

Tatanský 
�aj

+ dar�ek
2 poháre

52 % 
alkoholu

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

6. – 12. SEPTEMBRA

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.
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20948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

splátky od 98 €spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd  ddd  d dd  d d d dd d  dd dd  dd  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Viac informácií na tel.:

0905 746 988
KVALITNÉ
VIZITKY
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AKCIA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

0918 500 492

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
    NA ENERGIE

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

• NOVÝ PROFIL
    81 mm
• 7-KOMOROVÝ
    ZA CENU
    5-KOMOROVÉHO

AKCIA 1/3
OKNÁ ZA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

3x
BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
    DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

AKCIA
-61%

PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

V tejto dobe 
vám vyjdeme
v ústrety 
aj cenami
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

09
-1
8

76
-0
07
4

HĽADÁME PRACOVNÍKOV
DO NÁBYTKÁRSKEJ

VÝROBY
Tel.: 0944 205 576

mazama, s.r.o.
Nové Mesto n Váhom

Piešťanská 31/A
(bývalý areál Milex)

INZERCIA
0905 746 988

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988

VIZITKY
0905 746 988
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5. septembra 1905             
zomrel Antonín Baťa starší, český podni-
kateľ (* 1844)

Výročia a udalostiinfo@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

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