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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

IZOLÁCIE a ZATEPLENIE STRIECH
KLAMPIARSKE PRÁCE
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PLOCHÉ STRECHY

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

0908 701 103
www.hydroizolacie-izoltim.sk
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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

j.putifar@centrum.sk•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď

fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54
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Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

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

- klampiarske práce

- predaj a montáž 

  škrydlaplechu 

  od slovenského výrobcu

- falcovaná krytina na mieru

- výroba profilov na mieru

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00

9
6
-0
0
15
 T
T
19

96
-0

00
3 

T
T0

2

0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva
Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
KONTAKT: +421 910 949 594 | +421 907 896 536

 info@jazykovaskolago.sk | www.jazykovaskolago.sk

 Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec

NOVÉ KURZY ANGLIČTINY

už od 2
8.9.202

0

• max. 6 študentov v skupine

• interaktívne, hravo, jednoducho

• skvelí lektori, skvelé ceny!

• profesionálny prístup

• uzávierka prihlášok je 18.9.2020

Pridajte

sa k ná
m!
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ZATEKÁ VÁM? ZATEKÁ VÁM?

0908 115 111

Hydroizolácie striech,

balkónov a terás už od 8€/m2
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Obhliadky zdarma

a 10 ročná záruka!
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OKNÁ - DVERE - BRÁNYOKNÁ - DVERE - BRÁNY

www.hanza.skwww.hanza.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE NOVI
NKA

0903 573 031

0903 275 337

0903 573 031

0903 275 337

1616
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

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

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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InzercIa

HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Lucia Pavlovičová  0905 444 052

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

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, 
Horný Čepeň, Sereď, Šalgočka, 
Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad 
Váhom, Zemianske Sady, Hloho-
vec, Šulekovo, Bojničky, Červeník, 
Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice, 
Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné 
Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, 
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, 
Madunice, Pastuchov, Ratkovce, 
Sasinkovo, Siladice, Trakovice, Žl-
kovce, Pata, Štrkovec  

hlohovecko@regionpress.sk

redakcia: SOKOLOVŇA
Milana Rastislava Štefánika 2997 

Sereď

Hlohovec

Sereï

Leopoldov

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTrIBúcIa (28.510 domácností)

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

0919 370 730, 0919 383 3630919 370 730, 0919 383 363

PRÍSTREŠKY - TERASYPRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉRÁMOVÉ -  - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIEBEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHYTIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHYSKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCESTAVEBNÉ 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:Materiály:
HLINÍK, DREVOHLINÍK, DREVO

Materiály:
HLINÍK, DREVO
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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
AKCIA NA POMNÍKY

SEPTEMBER, OKTÓBER

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové Nový pomník - dodanie

1 týždeň. Bez zálohy.

Nové pomníky, dvíhanieNové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,prepadnutých, brúsenie,

konzervácia proti machukonzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.a plesni, obnova písma.

Nové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,

konzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.
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Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA  0905 638 627

ČISTENIE KOMÍNOV
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na pevné a plynné palivá / 0911 210 834

Ministerstvo kultúry SR rozdelí 
na kultúru znevýhodnených skupín 
celý 980-tisícový rozpočet dotačné-
ho programu. 

Odborná komisia navrhla podporiť 
188 projektov pre tento rok, pričom pri-
bližne dve tretiny sú venované kultúr-
nym aktivitám pre ľudí so zdravotným 
znevýhodnením. Celý objem v progra-
me Kultúra znevýhodnených skupín sa 
od roku 2015 podarilo rozdeliť iba dva-
krát, v roku 2016 a v aktuálnej tohtoroč-
nej výzve.

„Som veľmi rada, že na našu výzvu 
zareagovali žiadatelia kvalitnými a 
zmysluplnými projektmi. Ministerstvu 
kultúry sa podarí po dlhom čase roz-
deliť celú sumu, ktorá bola vyčlenená 
na podporu kultúry znevýhodnených 
skupín. Verím, že tieto peniaze pomôžu 
v tak náročnom roku skupinám, ktoré 
si zaslúžia podporu štátu,“uviedla mi-
nisterka kultúry Natália Milanová.

Organizátori kultúrnych aktivít 
zdravotne alebo inak znevýhodnených 
skupín obyvateľstva do konca termínu 
tohtoročnej výzvy, do 29. júla predložili 
ministerstvu 288 projektov.

V predošlých dvoch rokoch sa celý 
objem dotácií rozdeliť nepodarilo. Pri-
tom, v roku 2019, ako aj v roku 2018 
boli v programe vyhlásené nie jedna, 
ale dve výzvy. Dotačný program Kul-

túra znevýhodnených skupín vznikol 
v roku 2005 ako jeden z podprogramov 
dotačného programu MK SR Kultúra 
národnostných menšín. Ako samostat-
ný dotačný program ministerstva exis-
tuje od roku 2006. Od roku 2017 je naň 
každoročne vyčlenených 980 tisíc eur.

Program Kultúra znevýhodnených 
skupín je zameraný na kultúrne akti-
vity zdravotne alebo inak znevýhod-
nených skupín obyvateľstva, rozvoj 
ich kultúrnych práv a odstraňovanie 
bariér. Podporu poskytuje aj projektom 
pre ľudí ohrozených chudobou a soci-
álnym vylúčením, ako aj projektom za-
cieleným na témy rovnosti príležitostí, 
prevencie a eliminácie všetkých foriem 
násilia, diskriminácie, rasizmu, xeno-
fóbie a extrémizmu. V neposlednom 
rade je určený pre projekty venované 
výchove k tolerancii, posilneniu soci-
álnej a rodinnej súdržnosti a rozvoju 
medzikultúrneho dialógu.

Na kultúru znevýhodnených skupín 
sa po rokoch rozdelia všetky zdroje

» red (Zdroj MKSR)
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0948 312 754
Kamenosocharstvo Kajal

Kamenosochárstvo Kajal
AKCIA na posledné kusy:

Jednohroby svetlej farby 1500€

Dvojhroby 1800 €
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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

Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

Zabezpečovanie betonáže

vlastnými vozidlamiZabezpečovanie betonáže

vlastnými vozidlami
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DOPRAVA

A ČERPANIA
BETÓNOV

DOPRAVA

A ČERPANIA
BETÓNOVZákladové dosky na kľúč

za výhodné ceny!

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov
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Umenie je na Veky.

BRUVO Slovakia
Plastové okná a dvere

p
la

st
ov

é okná a dvere

KVALITA
 ‘A

’

Vyrobené na 

  Slovensku

HC

Priemyselná 5, 926 01 Sereď

031/701 25 26, info@bruvo.sk, www.bruvo.sk

Kvalita Bruva je veľmi viditeľná, cítite to do úplného detailu. 
BRUVO Slovakia vyrába plastové okná a dvere, ktoré si môžete 
vychutnávať rok za rokom... Každé okno, vyrobené z plastových 
profilov triedy “A”, má vo vnútri rámu štandardne oceľovú výstuž, 
čo zabezpečuje nulovú deformáciu. Maco bezpečnostné kovanie 
nedá dlhoprstým žiadne šance a je to takisto štandard každého 
okna a dverí. BRUVO Slovakia je viac ako plast. Nie... je to umenie, 
životný štýl, ktorý isto oceníte.
Kvalita má meno!

6
3
-0

0
4
5

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
bezrámové

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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TEST ZDRAVIA
  testujú sa všetky orgány tela na úrovni fyzickej a psychickej
  nájdu akékoľvek poškodenia , zápaly , vírusy , baktérie
  zistíme príčiny choroby , bolesti , porúch , alergie
Vhodné pre dospelých  aj deti  (bezbolestné) trvá 60-90 min.
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AKCIA  september
platí  pre 2 osoby

  EURODIAG NITRA ,  Fr. Mojtu č.1
obj.  tel. :  0 9 1 7  0 8 4  1 9 915€

špeciálne prístroje
 DIACOM  a METATRON
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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
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7. september 1619              
boli umučení svätí košickí mučeníci.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 444 052
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OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ
DRAŽBE BYTU V HLOHOVCI

Miesto konania dražby: Veterná 18/B, 917 01 Trnava, 

 Budova Slovria Slovakia, miestnosť č. 106

Dátum a čas konania dražby: 29.09.2020 o 13,00 hod.  

Najnižšie podanie: 48.200,00 EUR

Predmetom prvého kola dobrovoľnej dražby je byt č. 1 nachádzajúci sa na 2.p. bytového domu         

so súp. č. 1330, bytový dom - 18 b.j., I-V. podl., vo vchode Závalie 5/A, na ulici Závalie 5 v Hlohovci, 

postaveného na pozemku parcela registra "C" č. 5168, k bytu prislúcha spoluvlastnícky podiel          

na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku o veľkosti 4904/103720 zapísaného na LV č. 6769 pre k.ú. Hlohovec. Jedná sa o 2 izbový 

byt s chodbou, kúpeľňou, WC, kuchyňou a loggiou. K bytu patrí aj pivnica na I.NP bytového domu. 

Podlahová plocha bytu je 49,04 m2.
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tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy
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Návrhom zákona zo dňa 18.6.2020  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a 
strelive a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, sa navrhuje v poradí 
už štvrtá zbraňová amnestia (ďalej 
len ako „Amnestia“) na území samo-
statného Slovenska. V prípade vyš-
šie schváleného návrhu by amnestia 
mala trvať od 1. novembra 2020 do 30. 
apríla 2021.

Podstata Amnestie spočíva v zániku  
trestnosti nedovoleného ozbrojovania 
osobám, ktoré bez povolenia držia vy-
medzené strelné zbrane alebo strelivo. 
Amnestia má veľký význam pre osoby, 
ktoré sa rozhodnú zbaviť zbrane, ku 
ktorej sa dostali náhodou (napr. nájde-
nie zbrane z II. svetovej vojny pri výko-
pových prácach). Ak by sa v takomto 
prípade zbraň odovzdala policajnému 
útvaru mimo zbraňovej amnestie, oso-
ba by sa dopustila podľa § 294 Trest-
ného zákona Trestného činu Nedovo-
leného ozbrojovania a obchodovania 
so zbraňami, pri ktorom hrozí trest 
odňatia slobody na jeden až päť rokov. 
Ďalšou výhodou Amnestie je možnosť 
osoby, ktorá  spĺňa podmienky podľa 
zákona o strelných zbraniach a stre-
live na držanie zbrane, aby si takúto 
zbraň zaevidovala za predpokladu, že s 
predmetnou zbraňou podľa odborného 
vyjadrenia špecializovaného útvaru 
ministerstva vnútra nebol spáchaný 

trestný čin. Osoba, ktorá odovzdala 
zbraň, môže tiež v uvedenej lehote a za 
podmienky, že so zbraňou nebol spá-
chaný trestný čin previesť vlastníctvo 
zbrane alebo streliva na osobu, ktorá 
spĺňa podmienky na držanie zbrane.

Z histórie treba poznamenať, že in-
štitút Amnestie bol prvýkrát zavedený 
na prelome rokov 2005 a 2006 kedy do-
šlo k odovzdaniu  3463 kusov nelegálne 
držaných zbraní. Spolu s ďalšími dvo-
ma neskoršími amnestiami sa podarilo 
z obehu stiahnuť dovedna 10 865 kusov 
zbraní  a 82 010 streliva.

Medzi odovzdanými zbraňami sa 
objavila aj puška Winchester Model 
1985, ktorá bola špeciálne vyrábaná 
pre cárske Rusko, v hodnote približ-
ne 3000€, alebo legendárna puška 
Sharps, ktorá bola používaná v časoch 
americkej občianskej vojny tzv. Sever 
proti Juhu a taktiež v časoch „Divokého 
západu“.

Zbraňová amnestia

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

Nitrianska 109
920 12  Hlohovec

           Svoje životopisy môžete zasielať na adresu spoločnosti:
       Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec
    alebo e-mailom: zv@pdhlohovec.sk. Telefonický kontakt:
Ing. Krkoška Martin (vedúci divízie ŽV) 0905 535 095

HĽADÁ PRACOVNÍKA

ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY V SASINKOVE
Stručný popis pracovných činností:
- všetky práce spojené so starostlivosťou
   a ošetrovaním zvierat
- kŕmenie, kontrola stavu vody a krmiva
- umývanie, dezinfekcia maštalí
- ďalšie práce podľa pokynov zootechnika
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
-  vzťah k zvieratám

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Pracovník bude odmeňovaný na základe platných Noriem PD Hlohovec.
Hrubá mesačná mzda zamestnanca vrátane ďalších odmien môže byť
od 600 Eur do 1200 Eur a to v závislosti od jeho pracovných výsledkov.
Záujemcom ponúkame:
- stabilné zamestnanie a prácu v stabilnej spoločnosti
- stravovanie vo firme a ďalšie benefity

3
6
-0

0
0
2

SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Seredi

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

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

Výročia a udalosti

info@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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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

v Hlohovci

0948 336 573

800 € brutto/ mesiac
POS nutný!
Nástup IHNEĎ!
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Ponuka práce 
pre vodičov VZV a operátorov 

skladu (pickerov)

Nástupná základná mzda 
pre vodičov VZV od 858 €, 

pre pickerov 714 € + 
bonusy do 15% + rôzne 

príplatky + stravné lístky.  
Práca v Nitre, 

v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená 

bezplatne. 
Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727 
0948 121 244 

Job Impulse s.r.o.
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info: 0917 261 588
Životopisy zasielajte na e-mail:

servis@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Možnosť ubytovania.

VODIČ na sklápacie návesy

mzda od 1000-1700 €/mes.

prijme do TPP alebo živnostníkov na pozíciu:
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auto-moto/iné 2

» ČZ-JAWA Odkúpim 
Motocykel/Diely- SERIÓZ-
NA DOHODA, tel.: 0908 
205 521 

hobby a šport 11

» Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047

zoznamka 16

» 45 ročný ženatý hľadá 
vydatú na veku nezáleží, 
tel.: 0907 328 041

Občianska riadková inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP HC 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, HC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 444 052
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0905 410 960

www.kurbeljan.sk

kurbeljan@centrum.sk

RODINNÉ

DOMY
na kľúč
na kľúč

• stavanie plotov
• betónovanie chodníkov
• pokládka zámkovej dlažby
• kamenný koberec
• krovy
• debniace a betonárske práce
• výmena a montáž
   všetkých druhov okien
• výmena strešných krytín
• zateplovanie domov
• tepelná izolácia
• sadrokartón
• maliarske práce
• omietky • fasády • stierky
• obklady • dlažby
• kúpeľne
• bazény
• klampiarske práce
• odvoz stavebnej
   sute kontajnermi

AKCIA

20-30% ZĽAVA
AKCIA

20-30% ZĽAVA

TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!
TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!

VÝKOPOVÉ
A BÚRACIE PRÁCE

KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE
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