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0907 164 619
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V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

13 120 0444

2,45€/kg

99-0013-1

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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Ide aj o odpustenie
Odpúšťať je ťažké, oveľa ťažšie, ako
sa zmieriť s tým, že nám ublížili. Napriek tomu sa o odpúšťanie treba v
čase adventu pokúsiť. Viem však, že
nie vždy sa to dá.
Ťažko sa reaguje na chrapúnstvo,
na ublíženie akéhokoľvek druhu, na
zlomenie citov, na bolesť fyzickú či
duševnú nejakým nadšeným odpúšťaním či aspoň zmierením. To by bolo
príliš jednoduché. Ubližovalo by sa ako
na páse, lebo však, aj tak nám bude odpustené. Vlastne, tak akosi to aj v reálnom živote mnohých, pre ktorých je lož
a pretvárka každodenným zamestnaním, je. Otrasú sa, ako striasame snehové vločky z kožucha a idú ďalej. Spokojne, neobzerajúc sa ani okolo seba,
ani za seba, už vôbec nie do seba, iba a
výlučne pred seba.
Každý z nás „má“ niekoho takého v
sebe. Niekoho, kto nás zneužil, využil,
použil a ďalej si ide iba jeho životom za
jeho šťastím.
Odpúšťať si žiada od nás byť silnými. A nie vždy tú silu nájdeme. To sa dá
úplne pochopiť. Advent nám pripomína odpustenie. V poriadku. Ale čo tak
správať sa k druhým konečne raz už
tak, aby nebolo potrebné odpustenie,

ale používala by sa vďaka? Čo tak obrátiť to – nespôsobovať bolesť, smútok,
sklamanie len preto, že je to cena, ktorú
platia druhí za to, že nám je zrazu fajn?
Život je príliš jednoduchý, vyberať si z
neho iba tie chutné hrozienka a všetko
ostatné zahodiť.
A je to aj život falošný, dočasný.
Niekto to volá osud, iný zas karma,
ďalší Boh, ale v každom prípade, zlo
sa zvykne odplácať zlom. Tomu, kto ho
spôsobil. Aj keď má na to dosť času a dá
na seba riadne dlho čakať, má pamäť a
nezabúda.
Ako sa z toho dostať? To je jednoduché – nerobiť zlo. Nekonať zle. Neubližovať. Takto, v písmenách to znie
naozaj jednoducho. Už len, aby si to
človek zapamätal a aj tak konal. Lebo
napísať sa dá všetko. Papier sa skartovať dá, skutky nie.
A hoci propagujem myšlienku odpúšťania, niekedy nie som ani schopný a
dokonca ani ochotný ju
naplniť. Je to na každom
z nás... je to naše právo.
Pokojný advent,
vážení čitatelia. S
pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750
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Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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Nemci mi uverili, naši nie
Bol som mladý. Prišiel som do centrály spoločnosti Fraunhofer v Nemecku.
Mali vtedy okolo 20 tisíc pracovníkov.
Najväčšia spoločnosť pre inovácie v
Európe. Trochu ma poznali, robil som u
nich zopár projektov. Predložil som im
plán založenia spoločného podniku. Súhlasili a poslali mi peniaze na rozbeh. Na
tú dobu to bola pre mňa obrovská čiastka. Rozbehli sme sa a boli sme úspešní.
Nemci mi uverili a ja som ich nesklamal.
Po Slovensku sa zakladali Fraunhoferove
inštitúty v Rakúsku, Maďarsku, Portugalsku a v ďalších krajinách. Pri niektorých sme boli aj my.
Odvtedy som nazbieral veľa skúsenosti a niečo podobné som ponúkol Slovensku. Mám okolo seba špičkových ľudí
a inovačné projekty. Vytvárame podobnú
spoločnosť ako vtedy s Nemcami. Inovato vo Vrábľoch. Hlásia sa nám inovátori
zo Slovenska aj zo zahraničia. Mnohí
sú ochotní opustiť dobré pozície a vrátiť
sa domov. Máme rozpracované projekty, vývojovú aj výrobnú infraštruktúru,
priemyselných dizajnérov aj odborníkov
na digitalizáciu, obchod a marketing.
Chodia sa na nás pozerať rôzni ministri a
úradníci zhora. Potľapkávajú nás po pleciach. Vraj robíme dobré veci. A štát by

nám mal pomôcť. Ale nepomáha. Nemci
mi uverili, naši nie.
Nevzdychám, nenariekam, nesťažujem sa. Len konštatujem, že sú krajiny,
ktoré vytvárajú inovátorom podmienky.
Majú úspešné podniky aj vysoký domáci národný produkt. A sú aj krajiny,
ktoré predávajú lacnú pracovnú silu cudzím podnikom. Štát nemá zasahovať
do podnikania. Mal by však vytvárať
podmienky na to, aby sa dobré nápady
dali premeniť na bohatstvo. Píšu mi rôzni vynálezcovia a inovátori. Štát by im
mohol poskytnúť servis ako to býva v
zahraničí - posúdiť nápad z technického
a obchodného hľadiska, pomôcť s prototypovaním, rozhodnúť, či je táto inovácia
využiteľná v danej krajine, alebo by sa
mohla predať do sveta.
Štát by mal pomáhať šikovným
ľuďom, aby sa ich
myšlienky narodili
a dostali do sveta.
Nepomáha a neverí
svojim vlastným ľuďom. A tak títo ľudia
idú tam, kde im
uveria - napríklad do
Nemecka.

» Ján Košturiak
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Kúpim staré Babety, Mopedy, Motorky aj diely
0940086411
»KÚPIM staré motorky JAWA-CZ aj diely 0908963442

07 REALITY / iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
»PREDÁM FORSNE DOSKY .
ASI 2 KUBÍKY . STARŠIE . LACNO 0903227683

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

11 HOBBY A ŠPORT
»Zberateľ z TS Kúpim Mince Bankovky Plakety Vyznamenania ďalej staré
Vzduchovky Bodáky a iné
0940086411

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné

99-0022

»Kúpim staré zlaté zuby,
zlaté a strieborné mince a
hodinky OMEGA, bodáky,
nem.helmy. 0907166358

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
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 novinách, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Žiadajte o dotáciu
na elektronabíjacie stanice
Termín na predkladanie žiadostí na
vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc sa z dôvodu
pandémie predlžuje o jeden mesiac. Záujemcovia môžu žiadosti o dotáciu predkladať až do 31. decembra 2020.
„V súčasnej výzve sme rozšírili okruh
žiadateľov ako aj typy projektov, na ktoré
je možné získať podporu. Zvýšili sme aj
maximálnu výšku dotácie. Naším cieľom
je prispieť k razantnejšiemu budovaniu
infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektromobility nie je možný,“ vysvetlil vicepremiér a minister hospodárstva Richard
Sulík. Obce, vyššie územné celky a nimi
zriadené organizácie môžu získať dotáciu vo výške 95 percent sumy potrebnej
na svoj projekt, 5 percent musia byť ich
vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať
dotáciu vo výške 50 percent. Minimálna
výška dotácie je stanovená na 2 500 eur.
V závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu 18 000
eur a podnikatelia 36 000 eur. Úspešní
žiadatelia budú mať pol roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí
dotácie na realizáciu projektu.
Výzva s presnými podmienkami
podpory je zverejnená webovej stránke rezortu hospodárstva https://www.

mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2020, kde sú zverejnené aj odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa
tejto výzvy. Všetky potrebné informácie
sú zverejnené aj na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
(SIEA), ktorá celú výzvu administruje
- https://www.siea.sk/podporne-programy/podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic/
podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic-v-roku-2020/.
Na Slovensku je aktuálne zaregistrovaných viac ako 3 000 elektrických a
plug-in hybridných elektrických osobných vozidiel. V súvislosti s podporou
elektromobility rezort hospodárstva pokračuje aj vo vyplácaní dotácií na kúpu
elektromobilov. Pri tejto výzve, do ktorej
už ale nie možné zapojiť sa, bolo doteraz
schválených 601 žiadostí o dotáciu. Vyplatených už bolo cez 2,6 milióna eur.

» red

09-22

O dotáciu na vybudovanie elektronabíjacích staníc je možné požiadať do
konca roka.
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OD PONDELKA 7. 12.

125 g balenie

u nás si nemusíte
vyberať medzi

-50%
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żƌƋƋ¸ŭƋıƑƒŽ

2,3 kg
balenie

kus

2,3 kg balenie

-39%

-29%
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2,25 l
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• 33 % tuku
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• rôzne druhy

2,25 l

-40%
1.49*
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110 g

-48%

Supercena
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250 g

0

44

]Ø¨úàÒ
Ùì¨ ¨ÙÀ¨
• 80 % tuku

ÙÀÙ

żƌÏ¸ŭƌİƒƑŽ

0

66

• rôzne druhy
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0
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420 ml
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0,5 l
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3
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żƌÒŭƑİƔƓŽ

• rôzne druhy

Supercena

cena za 100 g

-35%
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0
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• f�leta s kožou bez kost�

1

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
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Výročia a udalosti
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú
dochádzku

6. decembra 1774
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DVERE DO
KAŽDEJ VANE

www.antolakwylewki.pl

+48 601 854 483

99-0022-1

www.DvereDoVane.sk
0911 998 160
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Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

ORAVSKO

POLITICKÁ INZERCIA / služby

OR20-49 strana-

15

15

zdravie / služby

16

Najčítanejšie regionálne noviny

" #
!  
  
  #  
)'  %   !
&   !  
! '  #  %
 $ ()! 

 




  )

  %    

  %  )'    

78 120 0229

 



%  !
)' 

52- 0112



     %
    " !

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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zasklievanie terás
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