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V čakárni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

U lekára, na poliklinike. Chodím v 
poslednom čase často. Našťastie nie 
so sebou, ale ako “asistent”, sprie-
vod dôchodkyne na vozíku. 

V súčasnosti mimoriadne ohroze-
ného človečenského druhu. Nechodí 
tam ani ona, ani ja s radosťou, pre “spo-
ločenské rozptýlenie”, ako sa to často o 
dôchodcoch trápnovtipne zvykne vra-
vieť. Chodí tam pre vek a pre choroby, 
medzi nimi aj onkologické a diabeto-
logické, v kombinácii s kardiatickými. 
Teda, zjavne asi závažné. V kombinácii 
s pandémiou je presun takejto osoby na 
verejnosti mimoriadnym ohrozením jej 
ani nie zdravia, ale života.

V čakárni sedí aj tridsiatnička, s 
rúškom pod bradou. Hoci - každý, kto 
vie čítať a počúvať vie, že do uzavretých 
priestorov s nutným pohybom verej-
nosti sa vstupuje s riadne nasadeným 
krytom tváre.

Pán, asi vo veku 50 ju upozorní, 
“prosím, nasaďte si to rúško riadne.” 
Arogantná odpoveď prichádza vzápätí 
- gesto ťukania si na čelo. A tiež v podo-
be toho, že pravidlá dotyčná ignoruje 
ďalej. Pán sa nevzdáva, svoju žiadosť 
zopakuje dôraznejšie (obdivujem a sú-
hlasím). Opäť odpoveď v podobe zaťu-

kania na čelo. Zjavne tak inteligentná, 
ako odmietačka pravidiel. Alebo naria-
dení. Alebo empatie a ohľaduplnosti - 
vyberte si.

To však už vidí sestrička z ambu-
lancie.”Vážená nasaďte si rúško”! Žia-
da sestrička osobu v plnej čakárni. Tá 
však nič. Tak sestrička volá ochranku 
budovy. So slovami - “vráťte sa, až keď 
budete dodržiavať pravidlá, inak ne-
máte nárok na ošetrenie a budete opä-
tovne vykázaná z polikliniky.”

Klobúk dolu. Zrazu sestričke ďako-
vali všetci prítomní. Keby si tak so všet-
kými nespratníkmi raz navždy dokáza-
la poradiť naša spoločnosť! Kiež by ich 
nejaké “ochranky” vyviedli zo spolo-
čenstva civilizácie. Ak to nespravíme, 
tak si musíme verejne priznať, že anar-
chia zvíťazila nad demokraciou a to 
je začiatok rozkladu celého právneho 
systému. Alebo vie niekto o 
nejakých zákonných nor-
mách, ktoré je dovolené a 
tolerované nedodržiavať?

Mimochodom, to ťu-
kanie na čelo - znelo to 
naozaj veľmi duto.

S pozdravom
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Starej Turej

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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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
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Zdá sa, že tento rok sa jeseň predsta-
vila čosi skôr, ako sme boli zvyknutí. 
Prichádzajúce chladné noci s teplo-
tami blížiacimi sa k nhule nás priam 
upozorňujú na práce, ktoré treba ešte 
do zimy stihnúť.

Čoskoro stromy zhodia svoje listy a 
keď sa to stane, treba vytiahnuť rebrík 
a dobre očistiť odkvapy. To isté platí 
pre odvodňovacie rigoly a iné “zvo-
dy” dažďovej vody. Za starých čias 
gazdovia na jeseň čistili aj priekopy a 
môstiky pred svojim bránkami. Samo-
zrejmosťou pred vykorovacou sezónou 
je revízia dymovodov, komínov. Treba 
iba pripomenúť, že v prípade nešťastia, 
ak sa nemáte poisťovni ako preukázať 
takouto odbornou kontrolou, z poistky 
po prípadnom požiari nedostanete nič.

Tí, ktorí kúria stále ešte rozšíreným 
spôsobom - plynovými radiátormi v 
každej miestnosti, by mali minimálne 
od pavučín a iných naviatych nečistôt 
očistiť stenové prieduch na odpadový 
spálený vzduch, či na čerstvý, prichá-
dzajúci zvonka.

Po pozornom stočení hadíc tak, aby 
nezostali cez zimu v nejako mieste za-
lomené, venujeme pozornosť vodovod-
nej šachte. Certifikované zariadenia sú 
garantované do mrazu mínus dvadsať, 
väčšinou, ale vieme, že v našich konči-
nách bývajú mrazy aj oveľa tuhšie. Ako 
izolácia proti nim pomôže stará bunda, 
vrece naplnené lístím, alebo balík sla-

my či potrebné množstvo “polystyré-
nu”. Kto čo má.

Pivničné okná opäť zavrieme, ale 
necháme pivnicu odvetrávať sa, aby 
zbytočne nevlhla.

Okrasné muškáty pomaly presťa-
hujeme dnu do tmavých chladných 
priestorov. K “ruke” si pripravíme opra-
venú lopatu - skontrolujeme, či nie je 
rozsušená, odhŕňač snehu a ak máme 
miesto, je dobré si pripraviť aj kýblik s 
pieskom na prípadnú poľadovicu, kto-
rá nám už môže vo vyšších polohách 
hroziť. Je toho samozrejme ešte oveľa 
viac, ale predpokladajme, že dobrý 
gazda vie, čo robiť v tomto období má. 
Za zmienku ešte stojí kontrola dverí a 
okien, či cez ich, najmä staršie rámy, 
prievanom neuniká príliš veľa tepla. 
Na trhu je dostatok vhodných tesnení.

Príprava domu na zimu

» red
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Máte dlhy ? Súdy ? Dra by ?
V r ši

NA  0905 638 627
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PREDÁM starší 3-izb. rodinný dom vo Vrbovom
Cena 104 900 €

0904 329 915, byvin@byvin.sk
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10948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

17. októbra 1933 
Albert Einstein ušiel z nacistického Ne-
mecka do Spojených štátov

Výročia a udalosti
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Poľnohospodárska platobná agen-
túra (PPA)  zverejnila druhú výzvu 
na predkladanie žiadostí v rámci 
opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cie-
ľom dočerpania všetkých alokova-
ných finančných prostriedkov na 
túto štátnu pomoc. 

Chovatelia hospodárskych zvierat a 
pestovatelia špeciálnej rastlinnej výro-
by tak môžu v rámci tejto štátnej pomo-
ci získať spolu až 30 miliónov eur.

V rámci prvej výzvy, ktorá  bola 
uzavretá 18. septembra 2020, bolo pri-
jatých 2247 žiadostí v celkovej výške 
takmer 26,1 mil. EUR. Vzhľadom na 
nedočerpanie alokovaných finančných 
prostriedkov na základe Schémy štát-
nej pomoci na poskytovanie pomoci 
vo forme úľav na environmentálnych 
daniach „Zelená nafta“, dnes vypí-
sala PPA v roku 2020 už druhú Výzvu 
na predkladanie žiadostí. Žiadosti je 
možné predkladať do 13. októbra 2020. 
Výzva je určená pre oprávnených žia-
dateľov pre rok 2020, ktorí si v rámci 
termínov prvej výzvy nepodali žiadosť.

Žiadosť o poskytnutie štátnej po-
moci v rámci opatrenia „Zelená nafta“ 
sa predkladá prostredníctvom systé-
mu ITMS2014+, ktorý je dostupný na 
webovom sídle http://itms2014.sk/. 
Tento elektronický proces odbremení 
žiadateľov od administratívy, znižuje 
chybovosť pri žiadostiach a zároveň 
urýchľuje procesy spracovania žiados-

tí. V prípade Zelenej nafty tak žiadate-
lia nemusia podávať množstvo tlačív, 
ktoré si PPA overí priamo zo štátnych 
databáz a registrov. Z Centrálnej evi-
dencie hospodárskych zvierat bude 
priamo čerpať  stavy hospodárskych 
zvierat a  podporované plodiny zasa 
z  Integrovaného administratívneho a 
kontrolného systému (IACS). Všetky in-
formácie o žiadostiach na „Zelenú naf-
tu 2020“ sú zverejnené na webstránke 
PPA https://bit.ly/36EOaW3.

„Zelená nafta“ je systémová štátna 
podpora v agrosektore, ktorú štát spus-
til v roku 2019. Opatrenie je stopercent-
ne realizované elektronicky. Oprávne-
ní žiadatelia môžu z tohto opatrenia 
získať celkovo 30 miliónov eur na pod-
poru špeciálnej rastlinnej a živočíšnej 
výroby.

Chcete dotácie na “zelenú naftu”?

» red

20. októbra 1973 
otvorenie budovy opery v Sydney, Austrá-
lia.

21. októbra 1986 Marshallove ostrovy 
vyhlásili nezávislosť.

Výročia a udalosti

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»Kúpim starý Traktor Zetor 
25, 15, Super 50 , 3011, Sko-
da 30, Slávia, Svoboda, sta-
ré auto, Jawa - Pionier, Bol-
gar, Pluhy, N.D. Tel.: 0908 
146 946 
»Kúpim Simson,  Pionier, 
Mustang, Sttadion, aj poka-
zené. Tel.:  0915 215 406 

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

stavba 8

domácnosť 9
»Kúpim po starence z hure 
staré sukne, kroje, rubace, 
rukávce, zástere, vyšívané 
plachty, plátno, mašle. A po 
starečkovi starú motorku aj 
rozbitú, alebo časti z nej do 
500. Tel.: 0904 582 551 

záhrada, zverinec 10

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

zoznamka 16
»Sympatická 55 r.  hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel.: 0940 642 703 
»57r. muž hľadá partnerku. 
Tel.: 0915 205 150 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

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.
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eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
  s DPH  

  s DPH  

DOPRAVA CELÁ SR
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Viac informácií na tel.:

0905 746 988
KVALITNÉ
VIZITKY0905 746 988

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988

VIZITKY
0905 746 988
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR

RB_pozicka_jesen_207x277_1020.indd   1 13/10/2020   15:06
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Slovenským chovom ošípaných hro-
zí smrteľné nebezpečenstvo od ne-
disciplinovaných chovateľov. Ide o 
tých, ktorí si nesplnili povinnosť a 
svoje chovy nezaregistrovali. 

To znemožňuje kontrolovať, či 
urobili všetky opatrenia pred šírením 
vírusovej nákazy afrického moru oší-
paných (AMO). Slovenská republika 
sa s AMO pasuje už od júla 2019. K 
dnešnému dňu evidujeme 298 pozitív-
nych prípadov u diviakov a 28 prípadov 
v chovoch domácich ošípaných v okre-
se Trebišov, Michalovce, Košice-mesto, 
Košice-okolie, Rožňava, Rimavská 
Sobota a Vranov nad Topľou. Na Slo-
vensku chováme viac ako pol milióna 
ošípaných na 7 100 farmách. Z toho 
360.000 kusov sa nachádza na 26 veľ-
kých farmách. A práve tieto musí kraji-
na ochrániť. Inak sa zníži sebestačnosť 
SR v bravčovom mäse, ktorá je teraz na 
úrovni len 37 percent.

V súvislosti s prasacou amnestiou 
minister Ján Mičovský zdôraznil: 
„Bezpodmienečne žiadam chovateľov 
ošípaných, aby využili prasaciu am-
nestiu a najneskôr do 23. októbra 2020 
bezplatne zaregistrovali svoje chovy. 
Ak tak neurobia, ich správanie bude 

hodnotené ako hazardovanie s potravi-
novou bezpečnosťou Slovenska.“

Celý postup registrácie nájde 
vlastník na web stránke Plemenár-
skych služieb, kde si treba stiahnuť 
tlačivo, vytlačiť, vyplniť, dať si ho po-
tvrdiť na Regionálnej veterinárnej a po-
travinovej správe a potvrdené poslať na 
Centrálnu evidenciu hospodárskych 
zvierat v Žiline: https://www.pssr.sk/
index.php/sk/cehz-ako-zaregistrovat-
-farmu-a-zvierata/

Ak sa majitelia chovov zaregistrujú, 
nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne 
sankcie. Štátna veterinárna a potravi-
nová správa SR dnes posiela list všet-
kým starostom na Slovensku, v ktorom 
ich vyzýva, aby informovali občanov.

Prasacia amnestia

» red

Ministerstvo kultúry zverejnilo for-
mulár nevyhnutný na zmapovanie 
ekonomických dopadov pandémie 
COVID-19 na pracovníkov v kultúr-
nom a kreatívnom priemysle. 

Záujemcovia ho nájdu na webovom 
sídle ministerstva pod odkazom For-
mulár.

Na základe formulára získa Minis-
terstvo kultúry SR (MK SR) reálne dáta 
o finančných stratách v jednotlivých 
oblastiach nezávislej kultúry a aj o poč-
te ľudí pracujúcich v kultúre a kreatív-
nom priemysle. Tieto informácie budú 
dôležité na určenie objemu mimo-
riadnych dotácií z dotačného systému 
ministerstva kultúry. Dodanie údajov 
pomôže zároveň zistiť štruktúru pra-
covníkov a pracovníčok v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle. Ministerstvo 
kultúry preto vyzýva všetkých, aby for-
mulár vyplnili do 19. októbra.

Finančné dotácie počas mimo-
riadnej situácie, akou je pandémia 
COVID-19, umožní MK SR poskytovať 
nový zákon o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti MK SR. Návrh zákona tento 
týždeň schválila vláda a po schválení v 

Národnej rade SR by mal nadobudnúť 
účinnosť od 1. novembra tohto roka.

Prípadné otázky k formuláru treba 
adresovať na: formular@culture.gov.
sk, alebo na telefonickú informačnú 
linku +421 2 20482 350, ktorá bude k 
dispozícii počas pracovných dní od 12. 
októbra od 19. októbra od 9:00 do 16:00.

Sprievodné video k spusteniu formu-
lára nájdete na FB stránke ministerstva 
kultúry.

Formulár je uvedený na webovej 
stránke MK SR.

Formulár pre kultúru a kreatívny 
priemysel je zverejnený

» red
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KAMENÁRSTVO
MAMAJO

0950 296 523
kamenarstvomamajo@azet.sk

Ponúkame:
     nové žulové pomníky
     krycie dosky
     brúsenie starších pomníkov
     rekonštrukcie starších
     hrobov
     betónové chodníky

1 HROB
od 990 €
2 HROB

od 1300 €
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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

Akcia platí od 19.10. do odvolania. www.gas.sk

GAS_NM-MY_inzerat_207x102_V2_alt1_press.pdf   5   14/10/2020   10:44
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V školách neboli zaznamenané 
ohniská nákazy a na dištančné 
vzdelávanie zatiaľ prešli štyri per-
centá žiakov. 

So zhoršujúcou situáciou s počtom 
nakazených ochorením Covid-19 je 
však potrebné upraviť opatrenia pre 
školy. Oznámil to v nedeľu počas ro-
kovania ústredného krízového štábu 
minister školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Branislav Gröhling.

Výrazne sa bude odporúčať nose-
nie rúšok na materských školách, pre 
prvý a druhý stupeň základných ško-
lách je povinné. Výnimka z nosenia 
rúšok bude platiť pre nepočujúcich, 
autistické deti či deti s mentálnymi po-
ruchami.

Stredné školy prejdú na dištančné 
vzdelávanie. „Ešte dnes vydáme roz-
hodnutie, ktorým sa preruší vyučo-
vanie na stredných školách. Stredné 
školy od zajtrajšieho dňa prechádzajú 
na dištančnú formu vzdelávania až do 
odvolania,“ ozrejmil minister školstva. 

Nižšie ročníky osemročných gymná-
zií, ktoré korešpondujú s ročníkmi na 
základnej škole, budú fungovať v nor-

málnom režime s povinným nosením 
rúšok. 

Zároveň vyzval študentov, aby ne-
cestovali na internáty. Učiteľov zasa, 
aby pripravili žiakov na dištačné vzde-
lávanie a pripravili rozvrhy na pár týž-
dňov dopredu.

Zrušiť by sa mali plavecké kurzy, 
lyžiarske kurzy, výlety či skupinová 
výučba ZUŠ. Školské kluby detí budú 
fungovať za sprísnených opatrení.

O podobe vzdelávania na vysokých 
školách minister školstva diskutuje s 
rektormi. „Vysoké školy sú však samo-
statné a autonómne,“ doda minister. 

Manuál pre základné školy nájdete 
tu:https://www.minedu.sk/zakladne-
-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizo-
vane-11102020/

Minister školstva oznámil 
nové opatrenia v školách 

» Zdroj: MŠ SR

Z biológie je známe, že pravdepo-
dobne najodolnejšími živočíšnymi 
druhmi na planéte sú škorpióni a 
šváby. Prežijú aj atómovú vojnu, 
ktorá, inak, ako všeobecne vieme, 
zanecháva za sebou desiatky až 
stovky rokov iba spálenú zem.

Nezbavíte sa ich v domácnosti, ne-
zbavíte sa ich nikde a nijak. No, švábov 
možno ešte s pomocu piva. Na pivo le-
tia. Za pivo sa aj s radosťou utopia.

Keď sa tak obzerám spätne na 
tých asi 40 rokov ekonomicky aktívne 
prežitého života, mám dojem, že tieto 
biologické druhy sú v niečom podobné 
človeku. Lepšie povedané - človek im. 
Za tých 40 rokov nepretržitého pracov-
ného nasadenia v najrôznejších profe-
siách - od železničiara cez lodníka až 
po novinára som mal tú “česť” stretnúť 
mnoho všetko preživších. Hoci - úprim-
ne, najväčšiu koncentráciu skutočných 
charakterov som zaznamenal v tých 
najťažších robotníckych profesiách. 
Vraví sa - máš maniere lodníka, to 
však je omyl. Mnohí v bielych golieroch 
a drahých oblekoch, či značkových 
make - upoch ani len netušia, že medzi 
maniere lodníkov patrí česť, charakter, 
náročnosť na seba, súdržnosť a ochota 

obetovať aj život za kolegu v ohrození.
Prežijú všetko. V práci nemusia 

nič robiť, stačí, ak sa dožadujú porád. 
Ak behajú s fasciklami pod pazuchou. 
Teda, nemusia robiť nič, okrem dojmu, 
že niečo robia. Prežijú aj všetkých šé-
fov, lebo vždy v správnu chvíľu vedia, 
ako a komu z nich sa čím zavďačiť. No-
sením zákuskov z podnikového obeda, 
alebo neskutočným omieľaním medo-
vých adoračných pochvál. A keď šéf 
príde o šéfovskú stoličku, už na druhý 
deň ho ani nepozdravia. Lebo treba sa 
venovať tomu novému - v rámci preži-
tia, ako inak. A šéfinkovia sú radi. Majú 
pokoj. Aj profit z fleku.

Lenže, takto sa nikam nedostane-
me. Fungovalo to v období socializmu 
a funguje to aj teraz. Kým však ne-
schopným nezačneme dávať najavo, že 
sú neschopní, budeme stále “sto rokov 
za opicami.” Alebo - medzi 
tými všetko prežívajúcimi 
živočíšnymi a nie príliš 
sympatickými druhmi.

Čo vy (my) na to? S po-
zdravom a s vďakou za 
hľadanie odpovede

Prežijú všetko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
OKTÓBER – NOVEMBER

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

Inzerát, ktorý predáva

0905 746 988 9
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Kur a 149

-31%
cena za 1 kg

2.19

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

179

5 kg balenie

(1 kg = 0,36)
varný typ B – prílohové

299

-30%

(1 kg = 4,27)

700 g

4.29

Brav ové 
mäso v skle 129

-35%

(1 kg = 4,30)

300 g

1.99

Brav ové karé
• bez kosti, plátky

CCHHLLAADDEENNÉÉ

530

-18%

cena za 1 kg

6.50

Mandarínky 
Satsumas 089

-50%
kg

1.79*

 

CCHHLL EEENNÉÉAADDAADAD

u ás s emuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 19. 10. 

Ponuka tovaru platí od 19. 10. do 25. 10. 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.

(1 kg  0,36)
varný typ B – prílohovévarný typ B – prílohové

075

-41%
kg

1.29

Banány

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 6. 10. 2020.
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999

Supercena
1 kg

Lavazza
• rôze 

druhy

279

-30%

(1 l = 3,72)

0,75 l

3.99

Prosecco
• v pouke aj Prosecco

Spumate 0,75 l za 3,99 €

Tavený syr   
• v �rievku

059

-40%
100 g

0.99

Parenica údená 249

-21%

(1 kg = 7,90)

3 x 105 g = 315 g

3.19

Gambrnus  
• svetlý ležak

059

Supercena

(1 l = 1,18)

0,5 l

Minerálna voda   
• rôze druhy

029

-34%

(1 l = 0,19)

1,5 l

0.44

Spišiacka borovi�ka 

529

-20%

(1 l = 7,56)

0,7 l

6.69

40 % 
alkoholu

pl
at

í o
d 

22
. 1

0.

Vinea  
• rôze druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

pl
at

í o
d 

22
. 1

0.

Mascarone
• 41 % tuku

249

-28%

(1 kg = 4,98)

500 g

3.49

... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 19. 10. do 25. 10. 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.

OD PONDELKA
19. OKTÓBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 6. 10. 2020.
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WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK

DARUJTE TRVANLIVÉ 

POTRAVINY ZO SVOJHO

NÁKUPU A MY ICH 

V  KAŽDOM MESTE 

VENUJEME TÝM, 

KTORÍ TO NAJVIAC 

POTREBUJÚ.

   AKO NA TO? 

ZBIERKA POTRAVÍN 
SA ZA�ÍNA OD 1. 10. 2020 
A BUDE PREBIEHA� 
PO�AS CELÉHO ROKA 
VO VŠETKÝCH 
PREDAJNIACH LIDL.

�AKUJEME,
ŽE POMÁHATE SPO-
LU S NAMI!

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU  
sem môžete vloži� vybrané 
t vanlivé pot aviny.

TAKTO PODAROVA� JE MOŽNÉ všetok suchý 
a t vanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy, 
st ukoviny,  múku, olej, cukor, t vanlivé mlieko 
a podobne.

NEVHODNÉ POTRAVINY  na darovanie 
sú napr. ovocie,  zelenina, mäso, mlie�ne výrobky 
alebo vajcia, �erstvý chlieb a pe�ivo.

NAPLNENÝ KÔŠ bude v  každom meste, 
 kde Lidl pôsobí, odteraz pomáha�   
vybraným organizáciám, ktoré  
sa starajú  o pomoc pre �udí v núdzi.

PODE� SA 
A POMÔŽ WWW SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK



PN20-42_strana- 11

BÝVaniepiešťanSko
11

75
-3
4

20%
zľava

na všetko

Akcia platí pri nákupe nad 20 €. 
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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

KVALITNÉ
VIZITKY 0905 746 988

0915 781 227

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 10. 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%

19. október 1930     
spustenie lode President Masaryk, najväčšej československej bo-
jovej lode, na hladinu Dunaja

Výročia a udalosti

ROZNOSU NAŠICH NOVÍN piestansko@regionpress.sk

WWW.REGIONPRESS.SK
LETÁKY

0905 746 988

23. októbra 1989 
Komunistická strana Maďarska vyhlásila Maďarskú republiku a 
vzdala sa vedúcej úlohy v štáte.

Výročia a udalosti
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Myjave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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 0918 493 960
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PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Novom Meste 
nad Váhom

0948 066 491

900 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!

18. október 1945  
začal sa Norimberský proces, medziná-
rodný vojenský tribunál

Výročia a udalosti22. októbra 1978   
pápež Ján Pavol II. bol oficiálne uvedený 
do úradu pápeža

Výročia a udalosti
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

32
-0

10
7

AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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