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Bezpe né, vzrušujúce 
a výhodné zárove .
Nový Hyundai i20 N Line a i20 

s balíkom výhod COOL.

Od  98 €  mesa ne 

aj s poistením*

Možno hľadáte spôsoby, ako urobiť svoj život ešte vzrušujúcejším. Ale váš vnútorný hlas vám našepkáva, aby ste sa vydali tou najbezpečnejšou cestou. 
S úplne novým Hyundai i20 N Line si nemusíte vyberať! Má nápadný, športovo ladený dizajn, dynamický jazdný výkon, špičkovú konektivitu a inteligentné 
technológie pre vašu bezpečnosť. 

Ak hľadáte skvelé auto za rozumnú cenu, siahnite po i20. Teraz ho môžete mať už od 98 € mesačne pri financovaní cez Refresh paušál a k vybraným 
skladovým vozidlám získate výhody balíka COOL – zaujímavú zľavu, kompletnú sadu zimných pneumatík zadarmo a preplatenie registračného poplatku. 

Objavte nový Hyundai i20 N Line alebo si vyberte i20 s balíkom výhod COOL na www.hyundai.sk.

* Pri financovaní vozidla Hyundai i20 Classic prostredníctvom finančného lízingu s akontáciou vo výške 45 %, dobou splatnosti úveru 48 mesiacov a s max. ročným nájazdom 30 000 km. Prvých 47 splátok je vo výške 

druhov poistenia je podmienkou získania spotrebiteľského úveru. Úroková sadzba je fixná vo výške 0 %, spracovateľský poplatok je 0,00 € a poplatok za prevod vlastníctva pri ukončení lízingu je 104,90 € (RPMN 6,98 %). 
Celková výška spotrebiteľského úveru je 5 769,50 € a celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť vrátane akontácie a poistiek, bude 12 589,88 €. Uvedené sumy sú s DPH. Financovanie zabezpečuje ČSOB Leasing, a.s.

** Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených 

Kombinovaná spotreba: 5,0 – 5,8 l/100 km, emisie CO2: 113 – 128 g/km. Foto je ilustračné.

**

www.autopr group.sk/hyundai
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Kontakt: 0903 846 665 
e-mail: RNCstrechy@gmail.com

Kvalitné  NÁTERY STRIECH

a za 

 
cenu !!!

dobrú
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PRÁCA V BRANDYS 
NAD LABEM (ČR)

- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I 
UBYTOVANIE

+420 604 515 863
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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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Obžerstvo je ďalším z hlavných „hrie-
chov“ v našom tohtoročnom seriáli 
cností a hriechov. Teda, civilne po-
vedané, pozitívnych a negatívnych 
vlastností ľudí.

Nejde iba o nejaký náboženský pre-
hrešok.

Človek, ak je človekom, by s mal 
bohato uspokojiť životom v dostatku a 
nemal by potrebovať prebytok. A ak s 
ocitne v prebytku, fajn, vždy je mnoho 
ľudských osudov, ktorým sa vtedy dá 
uľahčiť ich ťažký životný údel.

Mať a dať. Čo je viac? Áno, všetci po-
trebujeme do určitej miery „mať“. Mať k 
dispozícii v prípade potreby. Mať jedlo, 
mať dovolenku, mať auto na presun na 
chalupu, mať zariadenia na obrábanie 
záhrady, sadu. V hmotnom zmysle sú to 
bežné prirodzené potreby. Mať tri cha-
lupy, alebo vilu s dvanástimi izbami, či 
päť áut, to už je obžerstvo, materiálne 
vyjadrený ťažký a „hriešny“ primitiviz-
mus ducha. Vyhadzovať potraviny iba 
preto, že nebol čas ich skonzumovať, je 
tiež obžerstvo. Obžerstvo je mať zbytoč-
ne priveľa. Zhŕňať k sebe. Kopiť. Myslieť 
na uspokojenie seba samého. Nepode-
liť sa, nedarovať, nepomôcť. Nikomu.

Nevidieť, nepočuť potrebného v 
rámci svojich často aj veľmi obmedze-
ných možností.

Snažme sa pochopiť, že bohatí nie 
sme tým, čo máme, ale tým, čo je v na-
šom srdci. Ak je prázdne, sme žobráci, 
hoci s miliónmi na účtoch. Ak je v ňom 
miesto pre iných, stačí nám k bohat-
stvu pár eur. A možno nejaká „rezerva“ 
na horšie časy. Lebo tú by si mal byť 
schopný v pude sebazáchovy vytvoriť 
každý.

Máme za sebou kriticky ťažký rok. 
Museli sme si odriekať už takmer všet-
ko. Teda, väčšina z nás. Niektorých sa 
odriekanie netýkalo ani v núdzovom 
pandemickom stave. Niektorých a ich 
nových, už povolebných „našich“. 
Možno nám ostatným ten rok niečo sig-
nalizoval.

Možno nám poukázal na to, že 
aj skromnosť je okolnosť či jav, ktorý 
umožňuje plnohodnotný život.

Dokonca aj šťastný život. Neviem, 
nechám na každom z vás, vážení čita-
telia, čo si z tohto textu vyberiete.

P.S. Ozaj, čo vás viac za-
ujíma? Správy zo života 
bohatých celebrít, alebo 
správy o tom, ako tu žije 
bežný človek?

S pozdravom

Volá sa to konzumizmus, 
ale ide o obžerstvo

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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www.drevoza.sk

od 125 €

od 160 €, A2
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www.regionpress.sk
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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 

»Ponúkam lásku žene 
0908634641
 

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    

Pozerajúc sa na stránku ministerstva 
pôdohospodárstva, človek má pocit, 
že sa vraciame niekam ďaleko tridsať 
rokov späť.

Rezort čitateľa informuje o obsa-
dzovaní stoličiek či rovno celých pos-
tov a tu a tam o nejakej „významnej“ 
udalosti v podobe nejakej účasti na 
nejakej konferencii.

To, že na Liptove sú plné sklady 
slovenských zemiakov a v hypermar-
ketoch máme zas plné pulty zemiakov 
zo zahraničia, nerieši. To, že zemiaká-
ri avizujú koniec odvetvia, o tom ani 
zmienka. Ani o tom, ako ovocinári 
nákladne bojujú z mrazmi. Nič, ani slo-
víčko podpory, pochopenia, vďaky za 
posledný boj o slovenskú úrodu.

V tejto súvislosti netreba čo dodať 
k statusu Anny Belousovovej na sociál-
nej sieti:

„Cvikla z Holandska nákupená cez 
Česko. Hliva z Čiech. A zemiaky z Fran-
cúzska !!! Na Kysuciach boli zemiaky 
kedysi základ poľnohospodárstva, is-
tota , že bude,čo jesť. A teraz ich dová-
žame z Francúzska ! 

Keby to videla moja nebohá babka, 
asi by tomu neverila . Všetko sú to pritom 
potraviny, ktoré sa dajú dopestovať aj u 
nás . A určite kvalitnejšie ako to, čo do-
vážame. A samozrejme, že dovozu zod-
povedajú aj ceny. Dovážame potraviny 
hlavne z Čiech, Poľska, Maďarska, Fran-
cúzska, Nemecka, Talianska, Rakúska. 

Oni vedia dopestovať pre svoju spot-
rebu aj na vývoz a my nie ?!  Čím to asi 
bude ? Hlavne že cez Poľnohospodár-
sku platovú agentúru pretiekli stovky 
miliónov eur do súkromných vreciek 
úplatkárov. Nielen odborníci , ale zdra-
vý rozum každého človeka hovorí, že 
potravinová bezpečnosť je a onedlho 
bude ešte viac rozhodujúci faktor do-
slova prežitia národa . 

Mám však vážne obavy , že táto 
vláda je príliš zaneprázdnená sama 
sebou, svojimi hádkami a kšeftami , 
aby sa zaoberala životnými potrebami 
národa . A vlastne tam ani nie je komu 
sa zaoberať myslením ako takým, tým 
skôr myslením o budúcnosti a prežití.“ 
Píše Anna Belousovová.

A my si môžeme na stránke rezortu 
čítať, kto kde na akej konferencii sedel 
a aké fleky a kým sa majú obsadiť.

Totálny návrat do čias, kedy síce 
nefungovalo nič, ale bolo všetko. S tým 
rozdielom, že teraz tiež nefunguje nič, 
ale nič aj máme.

Kam sa to vraciame?

» red
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0911 430 821

INZErCIa
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VÝHRY 

AŽ DO 100€

PARÁDNA VÝHRA 

PRE KAŽDÉHO
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o cene ú�tu, ú. s. Rezervy a podmienkach akcie 
získate v pobo�ke banky alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet

Otvorte si u nás Parádny ú�et a vyhrajte až 100 EUR 
alebo �alšie parádne ceny. Navyše za ú�et s Rezervou 

od nás získate odmenu 30 EUR. 

RB-Paradny_ucet_rezerva_207x277_0421.indd   1 14/04/2021   10:00
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

Záujemcovia o príspevky z projektu 
„Prvá pomoc“ za mesiac marec môžu 
ešte stále zasielať k opatreniam 2, 4A 
a 4B svoje žiadosti a výkazy e-mailom 
na adresu príslušného úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Podávať ich 
môžu do 31. mája 2021. 

Všetky aktuálne informácie, do-
kumenty a žiadosti sú k dispozícii na 
www.pomahameludom.sk.

 „Prvá pomoc ++“ priniesla zvýše-
nú pomoc, zrýchlenú a zjednodušenú 
administratívu. Tí, ktorí majú s úradmi 
práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvo-
renú dohodu o poskytnutí príspevku, 
nemusia podpisovať nové dodatky k 
dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac 
február, resp. marec vyjadria súhlas 
so zmenou zmluvných podmienok. 
Noví žiadatelia posielajú úradu žiadosť 
a výkaz podľa opatrenia, pre ktoré sa 
rozhodnú.
Opatrenia č. 2, 4A a 4B

V rámci opatrenia č. 2 sa rozšírili 
kategórie poklesu tržieb z pôvodných 
štyroch na sedem kategórií.

Výška príspevku je stanovená v 
rozmedzí od 330 eur do 870 eur.

Vybrané skupiny SZČO, ľudia, 
ktorí vykonávajú slobodné povolania, 
športovci a jednoosobové s.r.o. môžu 
žiadať o príspevok z opatrenia č. 4 vo 
výške 360 eur. O pomoc môžu žiadať tí 

záujemcovia, ktorí začali prevádzkovať 
svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.
Výplata pomoci trvá v priemere me-
nej ako 5 dní

Podľa štatistík Inštitútu sociálnej po-
litiky trvá výplata pomoci v priemere 
menej ako 5 pracovných dní. Je to čas 
od momentu prijatia žiadosti, prípadne 
mesačného výkazu, až po postúpenie 
podkladu na úhradu príslušným úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny.

S cieľom zrýchliť systém vypláca-
nia Prvej pomoci posilňuje minister-
stvo práce úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny novými zamestnancami, ktorí 
pomáhajú s vyplácaním príspevkov. V 
priebehu marca posilnilo tímy úradov 
74 kolegov.

Na udržanie zamestnanosti sme z 
projektu „Prvá pomoc“ vyplatili 1 232 
842 101 eur a podporil celkovo 3 529 
152 mesačných príjmov zamestnancov, 
vrátane SZČO.

O príspevky „Prvej pomoci“ za marec 
je možné žiadať do konca mája

» Red, Zdroj MPSVaR SR

Oznámenie výrobcov vakcíny je 
dobrou správou pre EÚ, ktorej kraji-
ny čelia kritike za spomalenú kam-
paň očkovania.

Nemecká farmaceutická spoloč-
nosť BioNTech a jej americký partner 
Pfizer v pondelok potvrdili, že tento 
rok poskytnú členským krajinám Eu-
rópskej únie o 100 miliónov dávok viac 
svojej vakcíny proti COVID-19. Píše o 
tom tlačová agentúra AP.

Obe spoločnosti, ktorá stoja za 
výrobou vakcíny Comirnaty, v pon-
delok oznámili, že Európska komisia 
(EK), ktorá má poverenie konať v mene 
27-člennej Únie, využila svoju opciu na 
zakúpenie ďalších dávok očkovacej lát-
ky, čím sa celkový počet vakcín, ktoré 
dodajú na trh EÚ v roku 2021, zvýši na 
600 miliónov.

Oznámenie výrobcov vakcíny je 
dobrou správou pre EÚ, ktorej krajiny 
čelia kritike za spomalenú kampaň 
očkovania. Túto situáciu zapríčinilo 
oneskorenie alebo zníženie zazmluv-
nených dávok vakcín od iných výrob-
cov a tiež nedôvera voči vakcínam od 
spoločností AstraZeneca a Johnson & 
Johnson po výskyte niekoľkých váž-
nych prípadov spájaných s tvorbou 
krvných zrazenín.

Obchodný riaditeľ spoločnosti 
BioNTech Sean Marett v tejto súvislos-

ti uviedol, že dodávky vakcíny typu 
mRNA v tomto roku pokryjú až dve 
tretiny populácie Európskej únie. V 
450-miliónovej Únii sa doteraz podari-
lo zaočkovať okolo 105 miliónov obyva-
teľov.

Predsedníčka EK Ursula von der 
Leyenová minulý týždeň v stredu ozná-
mila, že exekutíva EÚ predĺži dohodu o 
dodávkach proticovidových vakcín so 
spoločnosťami Pfizer/BioNTech až do 
roku 2023, pričom túto vakcínu ozna-
čila za „základný pilier európskych 
očkovacích aktivít“.

Až tri dávky vakcíny a možno aj kaž-
doročné preočkovanie bude však prav-
depodobne potrebné podľa spoločnosti 
Pfizer pri boji s koronavírusom.

Očkovanie Sputnikom sa dostalo 
do polohy veľká neznáma. Jednak nie je 
ešte vôbec doriešený nákup-nenákup 
vakcín, ktoré skladujeme v Šarišských 
Michaľanoch a potom, mnohé vyjad-
renia našich politikovsmerujú k defi-
nitívnemu rozhodnutia Ruska Sputnik 
na Slovensko vôbec nevyvážať.

Do Únie smeruje 100 miliónov 
dávok Pfizer/BioNTechu

» red
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631 0911 430 821
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    Hnedouhoľné brikety sú cenovo výhodné a ľa-

hko skladovateľné tuhé palivo. Šetria čas, prácu 
a znižujú náklady na vykurovanie. Okrem nespor-

ných benefitov, ktoré toto palivo ponúka si môže-

te kvalitné nemecké brikety UNION®  kúpiť v prie-

behu marca, apríla a mája za zvýhodnenú cenu.

JAR JE ČAS PRE DOPLNENIE 
ZÁSOB PALIVA

   Každý správny hospodár vie, že zásoby paliva 
je najlepšie doplniť hneď po skončení vykurova-

cej sezóny. Je to predovšetkým kvôli skutočnosti, 
že až 90% slovenských rodinných domov využíva 
na kúrenie ako tuhé palivo drevo, ktoré musí do 
začiatku vykurovacej sezóny vyschnúť. Toho si 
uvedomuje aj nemecký výrobca brikiet UNION® 
a napriek tomu, že briketami môžete kúriť hneď 
po ich obstaraní, dopĺňa sklady svojich veľkoodbe-

rateľov, aby mohli ponúkať v čase od 1. apríla do 
30. júna kvalitné hnedouhoľné brikety za bezkon-

kurenčné ceny. „Rozhodli sme sa zvýhodniť ceny 
brikiet cez jarné mesiace. Z našich skúseností vie-

me, že práve toto obdobie je najlepší čas na ich 

kúpu. Na produkty UNION® môžete pýtať priamo 
u veľkoobchodníkov, každý predajca rád poskyt-
ne bližšie informácie a pripraví cenovú ponuku,“ 
približuje v mene poprednej nemeckej značky bri-
kiet UNION® Klára Šerhaklová, 

PREČO BRIEKTY UNION®

  Hnedouhoľné brikety sú ideálnou voľbou pre 
majiteľov kotlov na tuhé palivo. Po kvalitatívnej 
a praktickej stránke, ako aj z hľadiska výhrevnosti 
vykazujú najlepšie parametre spomedzi tuhých 
palív. Lisované sú výhradne z hnedouhoľného pra-

chu, bez prímesí, či spojív. Vďaka tomu vynikajú 
nízkym obsahom síry a ostáva po nich menej po-

pola. Spaľovanie brikiet UNION® je ohľaduplnej-
šie k životnému prostrediu. Brikety navyše horia 
rovnomerne a dlho, vďaka čomu vedia zabezpečiť 
optimálnu tepelnú pohodu pri nižšej spotrebe. Aj 
napriek, na prvý pohľad, vyššej obstarávacej cene, 
budú vaše náklady na kúrenie nižšie.
Brikety UNION® sú teraz dostupné za zvýhodne-

né ceny. Ponuku Vám na vyžiadanie radi pripravia 
autorizovaní predajcovia.

Ušetrite na kúrení - využite 
výhodné ceny brikiet UNION®

●  Spoľahlivé a efektívne
Na rozdiel palivového dreva s rôznym 
obsahom vody (vlhkosti), majú brikety 
stálu kvalitu. Preto sú obzvlášť účinné.

●  Praktické
Sú dobre lisované, zaberajú menej 
miesta, nepráši sa z nich, a ostáva po 
nich menej popola.

●  100% prírodné
Brikety UNION® sa lisujú z vysušené-

ho, upraveného hnedého uhlia a nepri-
dáva sa k ním žiadne ďalšie spojivo.

●  Nemecká kvalita
Krbové brikety UNION® sa ťažia 
a spracúvajú v hnedouhoľnom regióne 
Porýnie, čo je záruka dobrého pôvodu 
a kvality.

Viac o briketách UNION® nájdete na 
https://www.union-original.com/sk. 

  Majitelia rodinných domov, ktorí vykurujú svoje domácnosti pomocou kotlov na tuhé palivá by 
sa mali na nasledujúcu zimu pripraviť včas. Nákup paliva tesne pred sezónou, alebo kúrenie menej 
kvalitnými palivami môže vykurovanie zbytočne predražiť a nemusí vždy v dome zabezpečiť poža-
dovanú tepelnú pohodu. V priebehu mesiacov apríl, máj a jún môžete využiť zvýhodnenú cenu na 
nákup kvalitných nemeckých brikiet UNION®.
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Fidel Castro, Mao Ce-tung, Benito 
Mussolini, Adolf Hitler, Vladimír Le-
nin, Josef Visarionovič Stalin, Pol Pot, 
Enver Paša, Kim-Ir-Sen, Mengistu 
Haile Mariam, Idi Amin, Augusto Pi-
nochet, Nicolae Ceaușescu  boli revo-
lucionári, ktorí vedeli nadchnúť ľudí 
aj ich zabíjať. 

Cézar a mnohí ďalší cisári a králi boli 
zavraždení, podobne ako vodcovia Fran-
cúzskej revolúcie Danton alebo Marat. 
Robspierre skončil pod gilotínou. Tí, kto-
rí ľudí presviedčali, že ich oslobodzujú 
od zla, im často priniesli ešte väčšie zlo. 
Revolucionári sa rýchlo zmenili na dik-
tátorov. Po svojom víťazstve sa izolovali 
od obyčajných ľudí a obklopili sa úzkou 
skupinou verných. Ľudí s iným názorom 
označili za nepriateľov a tých, ktorí neko-
nali v súlade s nimi, za zradcov. Fanatic-
ky rozprávali občanom svoje predstavy 
o fungovaní sveta a tvrdohlavo ich pre-
sadzovali - niekedy aj cez mŕtvoly. A to 
ešte vo svojej dobe nemali fejsbúk alebo 
twitter. Radi rečnili na tribúnach. Milo-
vali zhromaždenia a rôzne prehliadky. 
Psychiatri by mohli o nich napísať skrip-
tá pre študentov. S diagnózami ťažkých 
psychických nemocí - narcisizmu, psy-
chopatie alebo paranoje.

Mnohí diktátori mali vzdelanie a 
dar reči. Šírili okolo seba strach a po-
tláčali iné názory. Mnohí mali vysoké 
IQ, ale nízku emočnú inteligenciu. Boli 
vznetliví, ješitní a postupne sa u nich 
rozvinula zloba a nenávisť k ľuďom, 
ktorých si sami označili za nepriateľov a 
zradcov.  Pritom to boli často ľudia, kto-
rí im chceli pomôcť napraviť ich chybné 
rozhodnutia a priviesť ich na správnu 
cestu. Nepomohlo. Mnohí sa dostali do 
nemilosti alebo prišli o život. Diktátori 
a psychopati majú charizmu, sebavedo-
mie, inteligenciu a túžbu po moci. Ve-
dia perfektne klamať. Nemajú vzťah ku 
konkrétnym osobám. Bojujú za skupiny 
ľudí - Hitler za germánsku rasu, Lenin 
za boľševikov, Mao za roľníkov. Diktátori 
nepatria iba do histórie. Aj dnes máme 
rôznych medzi sebou. Definujú si svoje 
skupiny ľudí, ktorých 
budú „ochraňovať“ 
a proti ktorým budú 
bojovať. Pozor na 
nich. Prichádzajú s 
plánom ochraňovať 
ľudí. A prinášajú 
im ešte väč-
šie utrpenie 
a zlo.

Revolúcionári a diktátori

» Ján Košturiak

7,00 €
10,00 €

24 ,90 €
34,99 €

29. apríla 1945  
americká armáda oslobodila koncentrač-
ný tábor Dachau

30. apríla 1989  
zomrel Sergio Leone, taliansky filmový re-
žisér (* 1929)

Výročia a udalosti

25. apríla 1792 
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseil-
laise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

Výročia a udalosti

0911 430 821
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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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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!

0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

 

Kontakt: 
e-mail: 13
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk

26. apríla 1986 
výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle

Výročia a udalosti



noviny KY 21-16 12

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

4
6
1
2
1
0
0
3
5

32
-0
01
7

e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY
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uke 

NOVÉ aj
É

V 

ANTIG
PROTILÁT

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 
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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!!!


