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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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0905 915 035

lETÁKY
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elektrické od 49€ 

benzínové od 179€ 

bubnové od 499€

robotické od 529€

Kosačky

Píly

OBAS-Stred 238,Turzovka /pri Macvejdovi/ 0908 262617
OBAS ul. Májová 2858 /pod políciou/, Čadca 0915 293 476

od 99€
JARNÉ
ZĽAVY!

Predsezónny servis kosačiek a krovinorezov RÝCHLO a so ZĽAVOU!

PR
ED
AJ
NE
:

Dvojkolesové 
traktory

od 1799€

ilustračné foto

- ložiská, uhlíky

Kultivátory 
elektrické od 79€
benzínové od 259€

beznínové od 119€

elektrické od 59€

Krovinorezy
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme
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Získajte odmenu a extra zľavu k svojej prvej AVON
objednávke - set Encanto Intense a navyše zľavu 25% 

Pre ešte viac výhod volajte: Anka Tutková 0915 841 768 
e-mail: atutkova@gmail.com, fb.: AvonBeauty Kysuce
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párny týždeň: Kysucké Nové 
Mesto, Dubie, Čadca, Čierne, 
Dunajov, Krásno nad Kysucou, 
Oščadnica, Raková, Staškov, Svr-
činovec, Turzovka, Zborov nad 
Bystricou, Budatínska Lehota, 
Dubie, Dolný Vadičov, Lodno, 
Lopušné Pažite, Povina, Rado-
ľa, Rudina, Rudinka, Snežnica, 
Korňa, Makov, Nová Bystrica, 
Olešná, Podvysoká, Skalité, Sta-
rá Bystrica, Nižný Kelčov, Vysoká 
nad Kysucou, Vyšný Kelčov  
nepárny týždeň: Korňa, Makov, 
Nová Bystrica, Olešná, Podvyso-
ká, Skalité, Stará Bystrica, Tur-
zovka, Nižný Kelčov, Vysoká nad 
Kysucou, Vyšný Kelčov, Dubie, 
Čadca, Čierne, Dunajov, Krásno 
nad Kysucou, Oščadnica, Rako-
vá, Staškov, Svrčinovec, Turzovka, 
Zborov nad Bystricou, Budatín-
ska Lehota, Kysucké Nové Mesto, 
Dolný Vadičov, Lodno, Lopušné 
Pažite, Povina, Radoľa, Rudina, 
Rudinka, Snežnica 

kysucko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6   
ŽILINA

INZERCIA

 

KYSUCKO
ČADČIANSKO-KYSUCKONOVOMESTSKO

Ing. Igor Gašper  0915 781 229
Distribúcia:
Ing. Igor Gašper  0915 781 229
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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    42.810 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 (29.120 domácností)
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www.drevoza.sk

od 125 €

od 160 €, A2

O dobrom i zlom hneve

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dnes o ďalšom z hriechov a nielen pre 
veriacich. Pretože hriechom je tiež  a 
najmä činnosť v rozpore s morálnymi 
normami zavedenými v spoločnosti. 
To by mali vedieť predovšetkým tí, 
ktorí sú presvedčení, že aj z takých 
amorálností, akými sa verejne a často 
prezentujú, sa stačí vyspovedať.

Hriech sa odpúšťa, hriechu sa ne-
zbavujeme ako odpadku zahodením 
niekam do koša. A odpúšťa sa iba za ur-
čitých okolností – napríklad, iba ak už 
sa vedome nebude opakovať. Celkom 
pobavene si predstavujem púť mnohých 
našincov, tú poslednú, ktorí sú skalo-
pevne presvedčení, že ten nikým a ničím 
neobmedzený pozemský a na úkor iných 
uzurpovaný a naškrečkovaný raj a nebo 
ich čaká aj PO :-)

„Nespravodlivosť sa prejavuje dvoja-
kým spôsobom. Jednak že sa ľudia sami 
na niekom dopúšťajú krivdy a ďalej že 
nebránia tých, ktorým sa krivda deje, aj 
keď tak urobiť môžu. Keď niekto na iného 
nespravodlivo útočí buď z hnevu alebo 
nejakej inej vášne, ako by vztiahol ruku 
na svojho druha. Ale ak niekto krivde 
nezabráni a jej neprekáža, hoci môže, do-
púšťa sa takého hriechu, ako keby zradil 
rodičov alebo priateľov alebo vlasť.“ Tak to 

hovoril už  Marcus Tullius Cicero, rímsky 
filozof a štátnik pol storočia pred našim 
letopočtom. Nespravodlivosť je hriech vá-
žení! Teda, najmä vy, nevážení! A mnohí, 
búchajúc sa do pŕs a vyzdvihujúc svoje 
najčistejšie kresťanstvo z tých čistých – 
ste až sadisticky nespravodliví. Odporne 
hriešni. Neprijateľne, odsúdeniahodne!

Dnešná spoločnosť učí ľudí skôr 
hnev potláčať, než ho otvorene vyjadro-
vať. Potláčanie hnevu je ospravedňova-
nie zla. Zamlčiavanie nespravodlivosti. 
Voľná cesta pre hriešnych.

Naučili sme sa, že vyjadrenie hnevu 
je ohrozením vzťahu. 

„…poznal som, ako málo stačí, aby 
génius vzbĺkol hnevom. …ľahostajnosť k 
bezprostrednej skutočnosti - toto práve 
ho privádza do zúrivosti.“ Autor výro-
ku je ruský spisovateľ  Boris Leonidovič 
Pasternak. Už chápete, prečo sú mnohí z 
nás v posledných mesiacoch 
doslova nazúrení?

Pozitívny primeraný 
hnev a schopnosť povedať 
si, čo sa vám nepáči a tak-
tiež kto, to vám želám do 
ďalšieho týždňa. S 
pozdravom
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Župy majú k  dispozícii úplne nový 
a hlavne spoľahlivý elektronický sys-
tém objednávania pacientov s vážny-
mi diagnózami na očkovanie proti 
covidu-19. Dôvera ho vyvinula s cie-
ľom pomôcť samosprávam napĺňať 
kapacity ich očkovacích centier a tiež 
pacientom so závažnými chorobami 
dostať sa k očkovaniu čo najskôr.

Po tom, ako svoj elektronický systém 
úspešne vyskúšala v spolupráci s Brati-
slavským samosprávnym krajom, po-
núkla ho následne aj všetkým ostatným  
VÚC. „Táto spolupráca má poukázať na 
fakt, že pri očkovaní je okrem veku dô-
ležité prihliadať aj na zdravotný stav pa-
cientov. Je v našom záujme chrániť tých 
najzraniteľnejších,“ vysvetlil generálny 
riaditeľ Dôvery Martin Kultan. 

Dôvera vie svojím systémom pokryť 
tisícky pacientov vo všetkých VÚC bez 
toho, aby ich obvolávala telefónom. Ten 
využíva iba v prípadoch, keď jej poisten-
ci nemajú e-mail alebo si nevedia termín 
„vyklikať“ sami. Rozbieha už aj spolu-
prácu pri očkovaní s nemocnicami. 

Pri kontaktovaní svojich poisten-
cov s  ponukou na očkovanie využíva 
rovnaký zoznam diagnóz, aký obsahuje 
vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 
a ktorý bol pôvodne aj súčasťou Národ-
nej stratégie očkovania proti covidu-19. 
Ide o onkologické ochorenia, vážne cho-

roby dýchacích orgánov, srdca a ciev, 
zlyhávanie obličiek, stavy po transplan-
táciách, či poruchy imunity a ďalšie.

„Obzvlášť nás potešilo, že v Dôve-
re už mali pripravené riešenie, ktorým 
dokázali zautomatizovať napĺňanie zo-
znamov náhradníkov,“ reagoval Tomáš 
Szalay, lekár Bratislavského samospráv-
neho kraja.

Ako prví dostali od Dôvery pozván-
ku na očkovanie pacienti so sklerózou 
multiplex vo veku do 70 rokov. Najväčšia 
súkromná zdravotná poisťovňa momen-
tálne pozýva už aj pacientov s inými zá-
važnými ochoreniami, pričom o  druhu 
použitej vakcíny rozhoduje lekár. 

„Objednávkový systém, ktorý po-
núkame našim poistencom, je dopln-
kom k  štátnemu objednávkovému sys-
tému. Ak pacient odmietne náš systém, 
môže využiť štátny,“ zdôraznil Martin 
Kultan.

Elektronický systém umožňuje 
záujemcom nielen zaregistrovať sa na 
očkovanie, ale napríklad aj informovať 
poisťovňu, že najskôr sa chcú poradiť so 
svojím lekárom, pričom ich poisťovňa 
bude opäť kontaktovať neskôr. Takis-
to jej môžu dať vedieť, že majú záujem 
o inú vakcínu.

Nový elektronický systém na objednávanie 
chronicky chorých na očkovanie

» Zdroj: ZP Dôvera

Ruské príslovie     
Kvetiny krášlia jar – snopy jeseň.

C i t á t y
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• rôzne druhy

066

-48%

(100 g = 0,60)

110 g

1.29*

• rôzne druhy

• blok
• rôzne druhy 129

-23%

(1 kg = 5,16)

250 g

1.69

 

• rôzne druhy
222

-30%

(1 kg = 5,55)

400 g

3.19

059

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

0.89

• rôzne druhy
039

Supercena
1 kg

• guľatozr�ná 0
99

-37%
1 kg

1.59*

129

Supercena

(1 kg = 5,16)

250 g

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g

 

u nás si nemusíte  
vyberať medzi

OD PONDELKA 12. 4. 
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• tavený syr v čr�evku 059

-40%
100 g

0.99

319
-40%

cena za 1 kg

5.39 219

Supercena

(1 kg = 8,76)

250 g balenie

065

-48%

(1 l = 0,33)

2 l

1.25*

• rôzne druhy

799
-33%

42 kapsúl

11.99*
• 2-vrstvové
• 100 % celulóza 

099

-41%
1.69

52 %  

1299

Supercena

(1 l = 18,56)

0,7 l

Minerálna 

• jemne sýtená/
sýtená

029

-34%

(1 l = 0,19)

1 ,5 l

0.44*

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
12. APRÍLA
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Občianska
riadková
inzercia

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím,  T.č.: 0905 925 991 

»Kúpim staré hodinky PRIM  
a iné hodinky. Tel. 0905/767 
777
 

02 AUTO-MOTO / iné 

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

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

08 STAVBA                    

01 AUTO-MOTO / predaj        

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

13 RôZNE / predaj    
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Kysuckom Novom Meste
Mzda: 3,58 €/h. brutto 

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Nástup ihneď.
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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Práce pre:
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20950 301 301 Práca na TPP

Sadrokartonista
Tesár 

ubytovanie hradí firma

11-14€/ hod.NETTO
+ možné príplatky

Akosi to nie a nie vojsť do hlavy. V Ne-
mecku ešte nedávno (v marci) zomie-
ralo na COVID asi 150 osôb denne. U 
nás v tom čase asi sto.

Lenže – Nemecko má 80 miliónov 
obyvateľov, kým slovensko päť a pol 
milióna. Prečo teda v Nemecku nezo-
mieralo 1600 obyvateľov denne? Tak by 
vyzeral prepočet na množstvo tragédií 
na Slovensku a počet obyvateľov na deň. 
Ak by to u nás fungovalo tak, ako tam. 
Alebo lepšie, ak by to tam nefungovalo 
tak, ako u nás.

Nech sa nám ľahšie počíta, dajme 
tomu, že na Slovensku je smutný denný 
priemer 70 osôb. To by ich v Nemecku 
potom pri rovnakých opatreniach malo 
zomrieť denne 1400, ale ich najtragickej-
šie čísla nepresahujú stovku. 

Vyhľadal som si štatistiky za spolko-
vú krajinu Sasko (s Drážďanmi ako hlav-
ným mestom), počet obyvateľov je tam 
takmer porovnateľný so Slovenskom, 
niekde medzi 4 – 5 miliónmi.Zaujímavý 
je  údaj o tamojšom počte nových prípa-
dov na 100 tis. Obyvateľov. Tak porovnaj-
me. Oni majú 134 nakazených, my máme 
na Slovensku 1 679 nakazených. Záver 

nech si spraví každý sám. Spolkové vlády  
a centrálna vláda (Merkelová) sprísnili 
režim, lebo sa im situácia zhoršuje. My tu 
blábolíme o povoľovaní opatrení, ktoré 
sú len na papieri a nikto ich dodržiavanie 
v teréne nekontroluje. A desaťtisíce „na-
šich“ majú desiatky výnimiek pre každý 
prípad a potrebu. 

Tu sa dá vybaviť očkovanie, byť pen-
dlerom, zorganizovať v reštaurácii kar, 
atď. To mám potvrdené. To všetko vie-
me, len to nechceme vidieť. Možno naši 
predstavitelia, čo sme si ich zvolili, žijú v 
pandemickej bubline, striktne dodržujú 
nariadenia čo vydali a nemajú možnosť 
vidieť bežný život v krajine. Alebo je to 
inak, oni majú svoj „panský“ bežný život 
a ten náš plebejský odmietajú akokoľvek 
vidieť?

A očkovacia turistika? Jazdíme po 
celom Slovensku. Predo mnou tam stá-
lo najmenej 200 osôb. Podľa informácie 
od vojakov, systém objednal a pozval na 
1 minútu 20, 30 či 40 osôb. Tak sme tam 
stáli v rade a čakali. Hlavne, že platí zá-
kaz zhromažďovania. Nebudú ma sank-
cionovať? Ak som sa tam nakazil, tak 
budem od štátu žiadať odškodné.

Niečo asi robíme inak 
(ak rovno nie zle)

» KK

Čínske príslovie    
Na jeseň sa predáva ovocie, na jar - 
lieky.

C i t á t y
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

www.regionpress.sk
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


