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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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ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ,

BÚRACIE A STAVEBNÉ

PRÁCE

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ,

BÚRACIE A STAVEBNÉ

PRÁCE

0948 595 957 | pkmgroupsro@gmail.com
Peter Lajtman, č. 87 Zemianske Sady 925 54
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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
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0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

- garážové brány

- priemyselné brány

- pohony vonkajších brán

Po pokore a štedrosti dnes 
o dobroprajnosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Osobitný druh prívetivosti srdca, keď 
dokážeme inému človeku dopriať a 
tešiť sa z jeho úspechu, zisku či ocene-
nia, alebo „iba“ každodenného šťas-
tia a spokojnosti, to je vzácnosťou, 
ktorú keď darujeme, získame ešte 
viac. A tomu sa vraví – dobroprajnosť.

   
Žičlivosť ako povahová črta člove-

ka nie je samozrejmosť. Naopak, čím 
viac nás okolnosti trápia a zaťažujú, 
tým je vzácnejšia. Aj preto je dôležité, 
aby tej záťaže bolo čoraz menej. Bolo by 
šťastím pre nás všetkých na našom Slo-
vensku, ak by  zlobu, faloš, boj o zisky 
a moc a vplyv na bezbranných a často 
aj bezmocných občanov v takej miere 
surovosti a bezcitnej neempatie nepre-
nášali politici.

Niektorí ľudia v rámci takzvaného 
„spoločenského bontónu“ dokážu na-
sadiť masku charity, čo je vlastne iba 
iný výraz pre dobroprajnosť, jeden z 
viacerých, iní to nejak s ťažkým výdy-
chom „zvládnu“. Žiaľ, iba veľmi málo je 
tých, ktorí sú dobroprajní takpovediac 
„od naturelu“,ktorí to, čo vyslovia, je 
skutočne pravda, čiže ich vnútorné 
prežívanie. Málo ich poznáme, pretože 

sa s tým nijako nechvália ani bulváru, 
ani inak. Oni tak proste žijú. A konajú.

Málokto si však uvedomuje, že z 
prajnosti voči druhému čerpáme vi-
tálnu duševnú energiu pre vlastný ži-
vot. Žičlivosť má v sebe účet uznania 
voči nášmu priateľovi či známemu, na 
ktorý sa pripisuje vysoký úrok vďač-
nosti. Návratnosť tejto sociálnej cnosti 
je veľká. Žiaľ, pre mnohých doživotne 
nepoznaná. Naopak, aj podľa medicín-
skych odborníkov zdravej dlhovekosti 
pomáha optimizmus, skromnosť, dob-
roprajnosť.

Dobroprajnosť sa vyjadruje v rado-
vaní sa i trpení s inými. Je to vnútorný 
postoj srdca, ktorý nás nakláňa k tomu, 
že želáme dobro blížnemu. Dobropraj-
nosť je treťou zo siedmich cností, je to 
predovšetkým láskavosť, 
ľudskosť, obdiv, chari-
ta, súcit, priateľstvo bez 
predsudkov a príčiny. Že 
už takmer ani nepoznáte? 
No ale – v kom je chyba?

Pekný týždeň, 
milí čitatelia!
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V prvom štvrťroku sa začne proces vyhľadávania 
škôl. Materských, stredných či vysokých. Napriek 
tomu, že sa u nás degradovalo vzdelávanie, mno-
hým rodičom záleží na tom, aby našli svojmu die-
ťaťu dobrú školu.

Na začiatku nášho sprievodcu školami si treba uve-
domiť, že to, čo sa z našich detí stane, nezávisí len od 
školy a nedá sa to zabezpečiť len investíciou do vzde-
lávania. Veď koľko vzdelaných ľudí je bez práce alebo 
robia niečo, čo s ich štúdiom nesúvisí. Na uplatnenie 
človeka vplýva komplex faktorov od rodiny, osobnost-
ných predpokladov po charakter pracovného trhu či 
zloženie spoločnosti. Isto, premysleným výberom školy 
zabezpečíme najdôležitejší krok k perspektívam nášho 
dieťaťa a naznačíme jeho cestu.

Na výber školy si treba definovať realistické kritériá 
a rozhodne sa netreba sústrediť iba na blízkosť k byd-
lisku. Takisto sa netreba spoliehať na internetové refe-
rencie, ktorých zámer nemusí byť vždy čestný. Najhor-
šie je vyberať si školu podľa toho, že tam nastúpi aj náš 
známy. Alebo je jej absolventom známa osobnosť. To 
nemusí byť zárukou, že aj nám bude taká škola vyhovo-
vať. Najlepšie je kontaktovať sa osobne s ľuďmi, ktorí sú 
absolventmi  školy a majú istý nadhľad. Do veľkej miery 
čo-to naznačia prehliadky školy počas dňa otvorených 
dverí alebo v iné dni. Zúčastniť by sa mali obaja rodičia 
alebo rodič s niekým blízkym, možno s odborníkom. 

Predtým si treba uvedomiť predpoklady školy: Ako 
napĺňa požiadavky súčasnej spoločnosti? Ako komuni-
kuje s potenciálnymi „klientmi“? Aký má vizuál a ma-
teriálno-priestorové vybavenie? Akú má víziu a obsah 
vzdelávania? Ako spolupracuje so svojím okolím, kto 
tvorí jej komunitu? Ak sa škola vyberá pre staršie dieťa, 
je dôležité, aby sa aj ono zapojilo do tohto procesu. Dô-
ležité je spoznať vedenie školy, keďže v slovenskej legis-
latíve je kľúčové pri profilácii, ale aj pri zlom fungovaní. 
Veľa prezradí aj pohľad na web školy, na jej dizajn, ob-
sah, aktualizácie a informácie. Ťažším je zistenie, či per-
sonál školy berie svoju službu ako povolanie či zamest-
nanie - to by mohol naznačiť napr. deň otvorených dverí.

Výber školy teda závisí od komplexu kritérií, nie 
napr. iba od toho, či sa tam učí angličtina, či majú Mon-
tessori. Školy sa v súčasnosti tiež riadia marketingom 
a pre získanie žiakov môžu zavádzať. Zároveň si treba 
uvedomiť, že neexistuje ideálna škola, ani keby bola al-
ternatívna či súkromná. Je potrebné si vopred stanoviť 
očakávania, uplatniť kritické myslenie a nespoliehať sa 
na módne predstavy o najlepšej škole.

Trojuholník 
škola – rodič - žiak

»  PhDr. Ján Papuga, PhD., učiteľ ZŠ  

Hlohovecko Sereďsko

Tvoja
dávka

informácií!
TIPY | SÚŤAŽE | SPRAVODAJSTVO | NOVINY ONLINE

INZERCIOU

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 444 052

v naších novinách

SKÚSTE TO
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Duálne vzdelávanie na Obchodnej akadémii v Seredi

Staň sa aj Ty

jedným z nás!

Obchodná akadémia Sereď poskytuje odbornú prípravu žiakov
v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia

Škola uzatvorila duálne zmluvy s 15 zamestnávateľmi,
do duálneho vzdelávania vstúpilo 14 žiakov 1. ročníka.

„Študuj – praxuj – zarábaj“

Plán výkonov na školský rok 2021/2022: 
 50 žiakov - 2 triedy,

z toho plánujeme 10 žiakov zapojiť do SDV

Benefity pre žiaka:
- Žiaci získavajú pracovné návyky a zručnosti v reálnych podmienkach zamestnávateľa
- Župné štipendium  - 50 € mesačne v 1. ročníku štúdia
- Duálna BUSkarta – bezplatná prímestská preprava žiakov autobusmi v rámci TTSK
- Odmena za produktívnu prácu – min 50 % z minimálnej hodinovej mzdy
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informácií!
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Ničia Vás DLHY, SÚDY, DRAŽBY,

EXEKÚCIE, PODVODNÍCI? Oddlženie!

 0905 638 627  finančná ochrana
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KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

tel.: 0948 312 754

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény

• Objednávky na náhrobné kamene,

   aj na splátky už od 70€ mesačne

• Dôchodcom poskytujeme výrazné zľavy

• Betónový základ a písmená zadarmo

• Obnova starých hrobov, čistenie 

Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možná
    aj s platobnou kartou.
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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Máte nápad, ktorý zlepší životné 
prostredie vo vašom okolí? Program 
Zelené oázy dlhoročne zvyšuje kva-
litu života v komunitách a mestách 
po celom Slovensku. 

Cieľom programu je budovať spolu-
prácu na lokálnej úrovni. Organizátori 
programu revitalizujú, alebo sa trvalo 
starajú o parky, vodné toky, školské 
areály a mnoho iných.

V tomto ročníku je prioritou vý-
sadba a starostlivosť o už existujúcu ze-
leň v duchu hesla „Sadíme budúcnosť“. 
Snahou je podporiť výsadbu správnych 
druhov zelene na správnych miestach 
a zároveň motivovať k zabezpečeniu jej 
správnej starostlivosti.

Na Slovensku pribudne ďalších 23 
nových alebo revitalizovaných zele-
ných plôch. Vybudujú ich dobrovoľníci 
s podporou grantového programu Ze-
lené oázy, ktorý im pomôže celkovou 
sumou 60.000 eur

Rovnako ako predchádzajúce roč-
níky programu, aj tento chce reagovať 
na aktuálne témy, ktoré rezonujú v na-
šej spoločnosti. V tomto ročníku sa or-
ganizátori zamerali na výsadbu zelene 
a starostlivosť o už existujúcu zeleň v 
duchu hesla „Sadíme budúcnosť“. Ide 
predovšetkým o výsadbu vhodných 
druhov zelene – hlavne drevín – na 
vhodných miestach a zároveň zabez-
pečenie  správnej starostlivosti o ňu. 
Program  chce týmto reagovať na dva 

najpálčivejšie problémy, ktorým mo-
mentálne ako ľudstvo čelíme – klima-
tickej zmene a zmene biodiverzity.

Po uzávierke vyhodnotí všetky pri-
jaté žiadosti odborná komisia podľa 
podmienok na udelenie grantu, uve-
dených v Propozíciách Komisia má 
právo na úpravu celkovej výšky grantu 
aj jednotlivých rozpočtových položiek. 
Po zhodnotení žiadostí odbornou ko-
misiou bude môcť aj laická verejnosť 
vyjadriť svoju podporu vybraným pro-
jektom formou verejného hlasovania. 
Granty budú udelené žiadateľom pro-
jektov s najvyšším hodnotením podľa 
krajov.

Do hodnotenia projektov sa môže 
zapojiť aj verejnosť hlasovaním za 
ten-ktorý v každom kraji Slovenska. 
Hlasuje sa do 18. februára na stránke 
https://www.oazy.sk/hlasovanie/?fb-
clid=IwAR1WIZ6NEs8uihMcorrc4xP-
CEc2NJYsl3W_AtRUDXCL4xHKXl-
P6rYvQbLso

Staňte sa súčasťou Zelených oáz

» red

Koniec fašiangov sa blíži. Tento rok 
boli iné a iný bude aj ich záver. Na re-
álne pochovávanie basy v zmysle fol-
klórnych tradícií môžeme zabudnúť, 
na tradíciu ako takú však nie.

Fašiangy sa končili v utorok o polnoci. 
Popolcová streda v roku 2021 pripadá na 
stredu, 17. februára 2021. Posledné tri dni 
fašiangov bývali najveselšie, najbujarejšie 
a zábavy vyvrcholili v utorok poslednou 
muzikou pred Popolcovou stredou. Fa-
šiang sa končil pochovávaním basy. 

Pri tomto symbolickom pohrebe ob-
čania v prestrojení za farára, organistu 
či kostolníka vykonali obrad, pri ktorom 
bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všet-
kých prítomných. Kňaz paroduje obrad 
rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, 
ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, 
ktorú za náreku prítomných vynášajú 
von. Priebeh pochovávanie basy je nasle-
dovný: oznámenie o ochorení, vyšetrova-
nie lekárom, odvoz do nemocnice, ozná-
menie o smrti, pohrebný sprievod, plač 
nad hrobom a čítanie testamentu. Texty 
však nie sú dané, vytvárajú si ich herci 
sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú 
často popretkávané humornými príbehmi 
a vlastnosťami obyvateľov danej dediny.

Ukončia sa všetky zábavy a svet sa 
vráti opäť na rok do starých koľají. Na po-
slednej fašiangovej zábave sa práve preto 

predvádza symbolické pochovávanie basy. 
Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. 

Obdobie veľkonočného pôstu sa za-
čína dňom, ktorý poznáme pod názvom 
Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je 
to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta 
podľa lunárneho kalendára a pripadá na 
40. deň pred Veľkou nocou. Toho roku 
pripadá Popolcová streda na 22. februára. 
Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené 
v 7. storočí a tento deň sa stal dňom po-
kánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku 
nájsť cestu k duchovným hodnotám. Ve-
riaci si na prijatie sviatosti v tento deň ob-
liekali v zmysleprvokresťanských tradícií 
kajúci odev a posýpali sa popolom. Zvyk 
posýpať sa popolom pretrval dodnes, av-
šak už len symbolicky, kedy kňaz urobí 
popolom krížik na čelá veriacich. Odev 
bol ladený do smútočných farieb. Najčas-
tejším jedlom Popolcovej stredy bola kyslá 
mliečna polievka. 

Veľkonočný pôst sa končí Veľkým 
piatkom.

Ak by bolo všetko normálne, 
pochovávala by sa basa

» red
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Dunajská Streda

Bratislava V

MedzilMedzedzMedzzilMedzz aborcaborcaborcaboaboraboraborceaboaborb rorrcMedzilaborce

Situácia u nás sa nezlepšuje, naopak, 
trend ukazuje na mierne zhoršenie.

■ Posledné dni opätovne narastá počet 
hospitalizovaných na covid-19, hoci týždeň 
predtým mierne klesol. Momentálne je v 
nemocniciach viac ako 3650 ľudí. Denne 
zomiera v priemere sto pacientov. Minister 
Marek Krajčí upozornil, že narastá mobilita, 
čo spôsobuje najmä to, že ľudia cestujú za 
testovaním. A to zas spôsobuje nárast pozi-
tívnych.

■ V tejto súvislosti je o to viac dôležité 
dodržiavať osvedčené a odborníkmi odpo-
rúčané zásady vlastnej aktívnej obrany voči 
možnému infi kovaniu sa, ale aj pasívnej em-
patickej a ohľaduplnej ochrany voči iným, 
ktorých by sme potenciálne mohli nakaziť 
my.

■ Minister zdravotníctva Marek Krajčí tvr-
dí, že po otvorení škôl bude situácia „prav-
depodobne ešte vážnejšia“. Zároveň varuje, 
že britská mutácia je nákazlivejšia a „vo 
veľkom útočí“ aj na mladších ľudí. Minister 
zatiaľ nevedel potvrdiť, že by na Slovensku 
bola prítomná juhoafrická mutácia.

■ Pri mobilite za prácou platí povinnosť 
sedemdňového testu v čiernych okresoch, 
v ostatných 14 dňový test. Minister zdravot-

níctva chce na vláde otvoriť otázku kontroly 
hraníc. „Mali by sme sa zamyslieť nad tým, 
ako by sme kontrolovali tých, čo vstupujú 
do Slovenskej republiky,“ povedal Marek 
Krajčí.

■ Školy su v čiernych okresoch zatvorené, 
v bordových rozhodujú samosprávy, v ružo-
vých sú otvorené.

■ Vstup a výstup do a z čiernych okresov 
nie je možný, ani pri návšteve prírody a s 
testom, upozornil Marek Krajčí. Situácia sa v 
jednotlivých regiónoch zhoršila, podľa covid 
automatu je 15 okresov čiernych, 51 bordo-
vých a 13 červených. Slovensko je – zopakuj-
me si - celkovo v čiernej fáze

■ V Bordových a červených okresoch je 
možné prechádzať do prírody z okresu do 
okresu, ale iba s platým testom. Do príro-
dy v čiernych okresoch môžu ísť len ľudia, 
ktorí tam žijú. Ľudia z iných okresov ne-
môžu ísť do prírody v čiernom okrese ani s 
negatívnym testom. Platí aj, že ľudia z čier-
nych okresov nemôžu ísť do prírody v iných 
okresoch. V čiernych okresoch možno ísť do 
prírody aj bez testu, ale iba v rámci okresu.

■ Tento mesiac by na Slovensku malo byť 
k dispozícii 250-tisíc dávok Pfi zeru, 210-ti-
síc dávok AstraZeneca a niekoľko desiatok 

tisíc dávok spoločnosti Moderna, informo-
val minister Marek Krajčí. K schvaľovaniu 
ruskej vakcíny povedal, že Slovensko „hľa-
dá všetky možné spôsoby, ako zabezpečiť 
pre ľudí vakcíny čo najskôr.“ Na otázku, či 
vakcínu schválime skôr ako EÚ, Krajčí od-
povedal, že „všetko budeme robiť legálne“.                                              
ib

Slovensko zostáva od pondelka v čiernej fáze 
Covid – automatu, pravidlá sa nemenia

• Naplnené kritéria pre

Regionálne opatrenia Minimálna národná úrov

3652

5252

Celoštátne limity Monitoring
I. II.

varovania varovania varovania varovania

nových prípadov za 
7 dní

800 - 1200 1200 - 2400 2400 - 4000 

1500 - 2000 

> 4 000

hospitalizovaných
2000 - 2500 2 500 - 3000 > 3 000

Efektívne 1.05 - 1.10 1.10 - 1.15 > 1.15 0,95 -1,05
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Dáta aktuálne

k 9. 2. 2021
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auto-moto/iné 2

» Kúpim motocykle Jawa/ CZ/ 
Babetta/ Stadion aj iné, tel.: 
0949 371 361
» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER 
STADION MUSTANG SIMSON JAWA 
90 KÚPIM TIETO MOTORKY, tel.: 
0915 215 406 
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely - SERIÓZNA DOHODA, tel.: 
0908 205 521

byty/predaj 3

» Predám 3izbový byt na 
Hlohovej ulici v Hlohovci po 
celkovej rekonštrukcii na prvom 
poschodí, tel.: 0904 917 853 
byty/prenájom 4

» Súrne hľadám prenájom 
garsonky a 1 izbového bytu v 
Hlohovci alebo Leopoldove od 
250 do 300 eur. Ponuky posie-
lajte na tel.číslo: 0940 967 836, 
0944 410 805 
domy/predaj 5

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 0908 
532 682
domácnosť 9

hobby a šport 11

» Kúpim ľudové kroje, tel.: 0902 
708 047 

rôzne/iné 14

» KÚPIM STARŠIU VZDUCHOVKU 
VZ-35,47, SLAVIA, tel.: 0910 
419 469 
hľadám prácu 15

zoznamka 16

» Hľadám diskr. Ženu, tel.: 0911 
348 694 

Občianska
riadková
inzercia

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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, HC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
9
6
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Areál poľnohospodárskeho
družstva

247 Siladice 
0918 361 701

pilamolnar@gmail.com
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VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

stavebné rezivo
od 160 € / m
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu

Od marca rozvážame mládky pred znáškou. 
Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,

mulardény /husokačeny/, morky a perličky.
Dovezieme až do vášho kurníka. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi

od belgického výrobcu Versele Laga.
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB
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Slovensko každý deň počíta desiatky až 
stovky úmrtí ĽUDÍ na COVID. Ani tie však 
nedokážu prinútiť vládu Igora Matoviča, 
aby prestala riešiť samých seba a svoje 
vzájomné škriepky a začala radšej KRÍZO-
VO RIADIŤ ŠTÁT.

Slovensko sa zaradilo medzi najhoršie 
postihnuté krajiny na celom svete a vláda 
stále iba chytá mačku za chvost. Všetko 
neskoro! Covid automat spúšťame až v 
čiernej fáze a meníme ho takmer deň pred 
spustením. Na nové hrozby nereagujeme 
vôbec!

Premiér si po fantazmagórii s plošným 
testovaním vymyslel novú hračku s výro-
bou vakcíny na Slovensku.

Matovičova vláda fatálne zlyhala 
pri nástupe agresívnejšieho britského 
variantu koronavírusu. Celá Európa                           
reagovala ešte pred Vianocami prísnym 
lockdownom, zabezpečili pre obyvate-
ľov účinnejšie  FFP2 respirátory a čo naši 
“odborníci vo vláde”? Tí sa hádali o ná-
kupoch Ag testov. Výsledok vidíme všet-
ci – nemocnice sú plné, ľudia zomierajú              
a štátu už nikto neverí. Minister “štatista” 
Krajčí sa na tlačovke čuduje, ako veľa ľudí 
má u nás britskú mutáciu...

Po Európe sa najnovšie šíri nebezpečná 
juhoafrická mutácia a slovenská vláda sa 
zamotala do svojich semaforov, s ktorými 
prišla tak pol roka po funuse. Základné 

veci, akými sú rozdávanie respirátorov či 
vitamínov aspoň ohrozeným skupinám, 
sú zjavne pod úroveň našich ministrov. 

Nemocnice vyhadzujú nepoužité vak-
cíny, lebo štát nedokázal kúpiť injekčné 
striekačky, ale premiér Matovič s minis-
trom Krajčím majú čas riešiť vlastné fan-
tazmagórie o výrobe vakcín. V krajine, 
ktorá nevie zabezpečiť ani len poriadnu 
registráciu na očkovanie.

Veľké ambície sú fajn. Lenže štát pod 
vedením Matoviča s Krajčím zlyháva             
v úplne základných opatreniach proti 
šíreniu vírusu, ich vynucovaní, zrozu-
miteľnosti, v schopnosti reagovať rýchlo                
a efektívne. Toto neodpustiteľné zlyhanie 
nás, žiaľ, bude stáť ešte veľa životov.

Naozaj treba začať krízovo riadiť štát. 
Dokážete si to páni Matovič a Krajčí pri-
pustiť? Pochybujem. Slovensko má na 
viac!

ĽUDIA ZOMIERAJÚ, PREMIÉR 
MATOVIČ RIEŠI NEZMYSLY
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» Tomáš      

Drucker
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Chcete chovať hydinu?

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice

Brojlery

Morky

Káčatá

Húsatá

Husokačky

PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov

INZERCIA

HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Lucia Pavlovičová  0905 444 052

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
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Sedem? Osem? Dokonca desať – už 
sa často uvádza? Nie, je iba jeden 
div sveta a tým je láska. Doba síce 
nepraje romantikom a tak lásku za-
stiera kadečo a kadekto kadečím, 
ale ona je. Stále je.

Mimochodom, je zvláštne a pre 
ľudstvo tak typické, že symbol lásky 
vzišiel z nenávisti. Asi v súčasnosti naj-
vzývanejší symbol lásky zišiel kedysi 
zo sveta sťatím hlavy. Pre to, čo si mys-
lel a preto, že si myslel niečo iné, ako sa 
vtedy myslieť malo. Ešteže sa dnes nes-
tína, to by padalo denne hláv!

Claudius II. bol známy svojou záľu-
bou vo vojnových výpravách a odpo-
rom k rodinným vzťahom svojich legi-
onárov. Zastával názor, že ženatý vojak 
starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju 
bojaschopnosť a obetavosť. Preto za-
kázal vojakom uzatvárať manželstvá. 
Kňaz Valentín tento zákaz ignoroval a 
naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Ci-
sárovi dal rebelujúceho kňaza uväzniť. 
Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14. 
februára 269 kat mečom ukončil jeho 
život. Na Via Flaminio pri známom 
Mulvijskom moste ho sťali. (Most v se-
vernom Ríme je jeden z najdôležitejších 
mostov cez rieku Tiber.) Pred svojou 
popravou stihol Valentín prinavrátiť 
zrak a sluch postihnutej dcére svojho 
žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy, 
dokonca zamiloval. Jej otca, Asteria, 
uzdravenie dcéry presvedčilo o moci 

Ježiša Krista a s celou svojou rodinou 
sa mu dal pokrstiť. V súvislosti so sud-
covou dcérou sa traduje, že pred svojou 
smrťou poslal Valentín dievčaťu lístok 
s podpisom „Od Tvojho Valentína.“ 
Neskôr traja učeníci Valentínovo telo 
previezli do svätcovho rodného mesta 
Terni (Umbria), kde ho aj pochovali a 
nad jeho hrobom postavili jemu za-
svätenú baziliku (tam, avšak v chráme 
prestavanom v 17. storočí odpočívajú 
dodnes). Na podnet pápeža Pavla V. sa 
v roku 1605 uskutočnil archeologický 
prieskum, pri ktorom boli pozostatky 
svätého Valentína objavené. Lebka 
bola oddelená od trupu čo dosvedčova-
lo usmrtenie sťatím.

No, toľko o Valentínovi – o symbo-
le lásky, o oddanosti, vernosti, nezlom-
nosti. Vidíte v tom niekde – dnešným 
slovom – biznis? Je to predsa jediný div 
sveta – láska. Deň lásky.

Je iba jeden div sveta

» red

14. februára 1970                    
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej 
televízie 

Výročia a udalosti
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Zdravotní klauni premenia vaše � � z dane na detský smiech
Napriek koronakríze zrealizovali profesionálni 
zdravotní klauni z Červeného nosa v r. ���� spolu 
� ��� klauniád. Z celkového počtu bolo ��� online 
formou, ��� klauniád pri nemocniciach, ostatné 
boli štandardné osobné návštevy a programy. Svo-
je aktivity mohli realizovať aj vďaka príspevkom 
z � � z dane, o ktoré sa uchádzajú aj v tomto roku.

Počas celého roka sa viac ako ��-člennému tímu 
zdravotných klaunov podarilo zrealizovať ��� osob-
ných zdravotných klauniád na detských oddele-
niach nemocníc, online klauniád pre hospitalizované 
deti bolo ��. Deti čakajúce pred ambulanciami od-
borných lekárov rozveselili ���-krát. Na operácie 
odprevádzali zdravotní klauni deti počas ��� dopo-
ludní. V rámci programu Prezuvky máme zavítali 
v minulom roku do domácností s dlhodobo chorý-
mi deťmi v intenzívnej liečbe ��-krát osobne 

a ��-krát cez videohovor. S celotýždňovým programom 
Cirkus Paciento v roku ���� navštívili zdravotní klauni 
� zariadenia. V rámci programu Smiech nepozná vek zrea-
lizovali celkom �� klauniád v zariadeniach pre seniorov 
a �� online videohovorov so seniormi. 

Aktuálne sa kvôli kritickej epidemiologickej situácii zdra-
votní klauni opäť na čas presunuli do online priestoru a ro-
dičia chorých detí môžu zdarma rezervovať Klaunskú náv-
števu online na rezervacie.cervenynos.sk. 

Pošlite nám vaše � � z dane a pomôžte zdravotným 
klaunom prinášať radosť a smiech tým, ktorí to 
potrebujú. Údaje na poukázanie �% z dane:
IČO/SID: ��������  Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: ČERVENÝ NOS Clowndoctors 
Ulica: Klenová  Číslo: ����/�  
PSČ: ��� ��  Obec: Bratislava – Nové Mesto
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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 650 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
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> stravné lístky v hodnote 3,83 €
> 13. plat do výšky 600 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy

Do 15.3.2021 - nástupný

bonus - 150 EUR

PRACA@FMLOGISTIC.COM

4,59 € / hod.

OPERÁTOR

BALIACEJ LINKY
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC

- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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U 13. februára 1992       
v Česko-Slovensku bol oficiálne spustený internet, ako prvé bolo 
pripojené České vysoké učení technické v Praze

Výročia a udalosti

15. februára 1947        
v Prahe sa začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých 
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu 

Výročia a udalosti
19. februára 1986                   
začala sa výstavba vesmírnej stanice Mir

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 444 052
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo
www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA
NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 

PODMIENKY

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

00880000  550000  009911


