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Týždenne do 29 120 domácností
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Výkup všetkých druhov
elektrických káblov
...za najlepšie ceny!
e-mail: trend-sk@centrum.sk

68-34

68-20

Pre materiál si prídeme

0911 433492, 0903 455781

Kvalitné NÁTERY STRIECH

a za
KÚPIM BYT,
DOM, CHATU

dobrú

68-04

0948 107 044

Kontakt: 0903 846 665
e-mail: RNCstrechy@gmail.com

68-32

cenu !!!

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej
bývať v prenájme

75-01

68-02

VŔTANIE
A ČISTENIE
STUDNÍ

68-37

61_0052

PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY
STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
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
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Svet okolo nás je plný spasiteľov.
Chcú zachraňovať všetko a každého,
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať
dobro bez ohľadu na spoločenskú
škodlivosť toho, o čom si myslia, že
to dobre je.

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slovníka slovo nie, stačí nemať žiaden názor
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca diktátor. Odmenou za to sú posty pre „našich“, miesta na kandidátkach, vplyvné
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný
profit z toho, že zo seba robím verejnú
Stačí im na to moc. Nerobia nič iné, nulu. Čo tam po vlastnej tvári a dehoako to, že sa neustále snažia dostať k nestovaní mena vlastných predkov.
Žijeme hnusnú dobu, trúfam si namoci, aby tých bezmocných zahŕňali
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa písať s ohľadom na prežité roky. Jednu
ich predstáv, veľmi často zvrátených, z najhnusnejších. V popredí samovyvochorých, nebezpečných. Predstáv, lení vždy flexibilní, popierajúci aj sami
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom,
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia nad všetkými. A keď im táto moc nestasa a kreslia srdiečka na svoje statusy na čí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude núdzového stavu, ktorý im dáva dodobre“, ale už nedodajú, komu a kedy, datkové práva obmedzovať. Diktátori
za akých okolností bude dobre.
„novej demokracie“. Reinkarnovaní
Fanatiszmus, politický, miešajú s Pinochetovia.
vlastným sadizmom a opierajú to o barJe čas, aby sme my zmenili ich. Naličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj najvýš jednoducho – vymenili. Máme na to právo.
medzi sebou.
Bez nej sú to nuly. Neschopné bez- Slovensko je štát, ktorý
významné nuly. Zakomplexované, ne- patrí nám. Nie im.
Pekný týždeň, zdá sa,
docenené nuly. Ľudské, odborné, nuly
bez autority. Doslova sa chce napísať, že už takmer letný, vážeže ak spolupracujú dve nuly, je z toho..., ní čitatelia!
no, veď viete čo.
Lenže, ich o tú svoju moc bojuje oveľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Bezcitní supi
Supi sú vtáci, ktorí dokážu stráviť
zdochliny v takom stave, keď sú pre
iné živočíchy nejedlé. Krúžiace supy
sú symbolom smrti.
Supi sa zbiehajú aj okolo nás. Prichádzajú z bánk, poisťovní (pozor najmä naa
supov z jednej z nich), exekučných firiem
a organizácií, ktoré povýšili svoj biznis
nad život a smrť človeka. Zomrel nám
otec a moja mama so sestrou absolvujú
ťažké jednania s bankou, poisťovňou
a mobilným operátorom o tom, že otec ich
služby už potrebovať nebude. Robia drahoty, každý poplatok navyše je pre nich
dobrý. Podobným supom je aj lekár, ktorý
si vypýta úplatok od ťažko chorého človeka alebo jeho blízkej osoby. Poznám také
prípady u lekárov, ktorí zarábajú viac
ako obyčajní ľudia. A čo doktori, ktorí
mesačne účtujú vysoké poplatky štátu za
mobilné odberné miesta a takmer žiadne
odbery nerobia? A v čase covidu si vypnú
telefóny a neodpovedajú na maily?
Poznám aj supov z východného Slovenska. Celý život kradnú a dnes ohrozujú existenciu významného podniku. Porušujú zákon, ignorujú súdne nariadenia,
vydierajú slušného podnikateľa a chcú
zničiť pracovné miesta stoviek ľudí.
Mnohí bezcitní supi sedia dnes vo vyšet-

rovacej väzbe a niektorí ľudia ich ľutujú.
Ľutovať by však mali ich obete. Bezcitní
supi roky rozkrádali naše zdravotníctvo
a dnes na to doplácame všetci. Nemalo by
sa kradnúť ani v doprave, pôdohospodárstve alebo školstve. Ale okrádať chorých
ľudí v nemocniciach je najväčšia bezcitnosť pánov „sociálnych demokratov.“
Bezcitní supi ošklbávajú ľudí pri
úžerníckych pôžičkách, predaji nepotrebných výrobkov a služieb a šikanujú
bezbranných občanov na úradoch. Majiteľka penziónu pri Žiline okradla našich
klientov z Dobrého pastiera. Niekedy
ich však okrádajú aj členovia ich rodiny.
Odháňajme bezcitných supov od svojich
obetí, ktoré sa im nevedia brániť. Upozorňujme verejnosť a políciu na ich praktiky.
Skutočných supov tak naprogramovala
príroda. Sú to inteligentní vtáci, ktorí dokážu hádzať zo vzduchu kamene a rozbíjať
nimi vajíčka. Supi
v ľudskej podobe sú
výsledkom chamtivosti a zla a dokážu
rozbíjať ľudské životy.

» Ján Košturiak

Predaj a rozvoz po celej SR
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Diktátori „novej demokracie“

65-018

KYSUCKO
ČADČIANSKO-KYSUCKONOVOMESTSKO
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Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

75-13

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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Zdravie, služby

kysucko

3
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ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis



Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

ŠUMNÁ
STRECHA
MICHAL

0908 337 893

LETáKY
0911 430 821

od 125 €
breza,

HD+, A2 od 160 €
www.drevoza.sk

noviny ky 21-19
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61_0055

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

52-0064-1

47-039

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

4

Zdravie / služby

noviny ky 21-19
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kysucko

politickÁ iNZercia / spomíName, služby
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Zdravie / služby
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OD PONDELKA 17 . 5.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
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Banány
cena za 1 kg

-31%

;ÿï 

1.29

0

89

cena za 1 kg

-31%
2.19

1

49
cena za 1 kg

-44%
2.69

1

49

]úȍìàĊ©
ìï¤ÌÏĒ

480 g

cena za 100 g

-30%
Losos

2

99

1.99

• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

1

39

(1 kg = 6,23)

Camembert

250 g
950 g

960 ml

2

79

Zmrzlina

• rôzne druhy

(1 l = 2,91)

3

33

Med kvetový

0

85
(1 kg = 3,40)

Smotanová
Ùúǯ¨ïÏÏÒóÀÏ

(1 kg = 3,51)
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33-0024

8 x 120 ml

politickÁ iNZercia / spomíName, služby

kysucko

7
OD PONDELKA
17. MÁJA

3 kusy
Bref
WC blok

• rôzne druhy

3

125 tabliet

29
żƌÏóŭƌİƌƋŽ

1,2 kg
ïȅÏàĊÏĊ

• v ponuke aj Mletá káva
2 x 500 g za 4,99 €

5

99

15

99
żƌúÒ¨úŭƋİƌƎŽ

9ïÏìóÿÒ¨

(1 kg = 4,99)

500 g
• rôzne druhy

2

49
(1 kg = 4,98)

1l

2,25 l

1,5 l

7

99

920 g
ïĊ àĊ©
ìïÏĒ

3

59
(1 kg = 3,90)

]ìÀõÀÏ
àïàĊÀ Ï

• v ponuke aj Spišiacka
Jahodovica 1 l za 11,99 €
40 %
alkoholu

0

95
(1 l = 0,63)

Kelt

• svetlé výčapné pivo
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-40%
1.49*

0

89
(1 l = 0,40)
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
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Prijmeme zamestnancov na

 

VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV
do Sládkovičova

øĂăŭüôĂðĝýŭÿāıùôüòòðþó^YWE_WWZX\Ăă
- 12 hodinové zmeny
ðûŖøôþóüôýĈÿþóĽðąŭúþýĄ
- Priemerný mesačný
zárobok 880 eur v čistom

0911 430 821

- Ubytovanie a dopravu zabezpečíme
- Základná hodinová mzda 3,58 eur/hodina + príplatky

UBYTOVANIE
V AREÁLI
KÚPALISKA

0915 /953 631
36-0072

|āøùüôüôĉĎĄùôüòþąĂÿûðăýŭüøÿāôĄúðĉüø|þüŅűôüô
Adresa
: Šaľa, P.Pázmáňa 49/3 , budova Merus (bývalý hydrostav)
ÿāôĄúðĉĈðùăŭüúăþāŭüðùŝĄűýôÿûðăýŭÿāôĄ
e-mail:
request@request.sk, mobil : 0915/953 631

MARGITA-ILONA

W`X\`\

āôĀĄôĂăāôĀĄ

PRI LEVICIACH
bližšie informácie:

036 631 50 44
www.chatynakupalisku.sk

59-167

0907 715 793
0905 895 698

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

31.
5. 2

splátky od 99 €

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

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

noviny ky 21-19
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63-36

splátky od 98 €

021

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

prÁca

kysucko

9
SBS GUARDING s. r. o.

Hľadáme pani
na upratovanie

príjme strážnikov na prevádzky

v Kysuckom Novom Meste

do KIA Žilina na trvalý pracovný pomer
a aj brigádu. Pracuje sa od pondelka do
piatka ranná, poobedná, nočná zmena.
Ide o upratovanie kancelárii a výrobných
priestorov.
Platové podmienky: od 3,40 € /h v čistom.

47-015

PRIJMEME

1050
+ bonusy
SKLADNÍK
MZDA 950€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

Mäsiara
(Rakúsko)

3000 EUR/
mesačne Brutto
info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

noviny ky 21-19

85_0351

65-059

0951 772 782 / 0907 677 775

9

- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo
aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

TEL.: 0950 301 301

85_0321

PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

MZDA 1200 € / mesiac priemer (brutto)
(1044€ brutto + zmenné príplatky) + bonusy + 13. a 14. plat

36-0002

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

10-0057

Viac info na tel: 0910 180 166

Mzda: 3,580 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!

10

téma
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Viac ako 1 000 ton odpadu
sme nenechali plávať
Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému.
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už o 1 000 ton odpadu.
mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom
nenechá svojich zákazníkov samých, a preto sa
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu
za vrecká zdvojnásobí, a tá poputuje na pomoc
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri
odstraňovaní odpadu a najmä plastov z našich
riek a vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil
dizajn a výrobu mikroténových vrecúšok - sú
z tenšieho igelitu a nemajú ušká, čím sa zníži
množstvo plastu až o 20%.
„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto
neľahkým časom môžeme spustiť projekt,
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí
trávi čas v prírode si uvedomia význam potreby
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny
riaditeľ SVP.

Pri ekologickom probléme je potrebné
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi.

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký
dosah má ich bežné, každodenné správanie,
iba to je totiž cesta k skutočnej udržateľnosti,“
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl
Slovenská republika.

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú
najčastejšou zložkou odpadu v našich riekach
a vodných nádržiach. Používame ich len
chvíľu, no v prírode, kde častokrát končia, sa
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov.
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých
sa taktiež nachádza množstvo plastového
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom
rade o tom, že každý z nás má na výber a môže
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie
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Minulý rok Lidl a SVP predstavili iniciatívu
Slovensku v obci Margecany. Zamestnanci
diskontu a vodohospodári spoločne čistili
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie
a upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú
pieseň.
Zber odpadu z brehov v spolupráci s SVP,
dobrovoľníkmi, mestami a školami začal
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz
sa podarilo vyzbierať z našich riek a brehov
vyše 1000 ton odpadu a plastov. Najnovším
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava
a Liptovská Mara, z ktorých ubudlo niekoľko
stoviek ton odpadu. O jednotlivých etapách
a ďalších úspešne vyčistených riek a vodných
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať
prostredníctvom sociálnych sietí a vlastného
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto
budete môcť priamo sledovať postup čistenia
slovenských riek.
Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej
prírody a vôd. Použite recyklovateľnú sieťku
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv
na nás všetkých.

politickÁspoločNosŤ
iNZercia / spomíName,
/ služby služby

Bol Deň Európy. Postavili ich pred ka- so sfalšovaným diplomom, zato vo všetmery v areáli Bratislavského hradu. kých štátnych funkciách.
Je mi z nich zle. Toto je „elita“ národa?
Ministra zahraničných vecí, prezidentku, predsedu parlamentu a bábkového Tento spolok neschopných, no na občapremiéra.
noch a štáte všetkého schopných? To je
etalón myšlienkového predvoja? To je veVážený pán minister, vážená pani dúca sila?
prezidentka, vážený pán predseda toho a
Ach, aká úbohosť sa nám tu rozpretamtoho. Zaznelo obligátne uvedenie do stiera medzi našimi nádhernými Tatrami a
nasledujúcich fráz. Teda, slohových cviče- Dunajom! Aké poníženie občana, ktorému
ní, nad ktorými zjavne dlho a namáhavo najvyšší ústavní činitelia pri veľkom sviatpracovali v uplynulých dňoch desiatky ku prišli prečítať už dávno niekým iným
poradcov.
napísané skriptá?
Štyri korpusy sa postavili na histoTo fakt nie sú schopní dopustiť sa
rickom mieste a čítali nám slohy svojich vlastnej myšlienky? Čo i len jedinej? Načo
poradcov. Ku Dňu Európy. Oslavnú ódu ich potom máme? Na predvádzanie outna Európu. Ódu na to, čo svojimi činmi za -fitov, najnovších slnečných okuliarov a o
posledný rok podupali ako stádo byvolov číslo menších oblekov, ako by mali mať a
počas behu za žriedlom. „Naše Slovensko v ktorých im každú chvíľu uletí gombík na
dlho spalo“ - napísal do svojho slohu pa- saku? Na to, aby sme ich videli nastúpiť do
rafrázu na hymnu Slovenskej republiky limuzin s masážnymi kreslami a odfrčať
niektorý z ôsmich poradcov náhradného niekam „do preč“. Ak by to bolo naposledy,
premiéra.
navždy, nech si idú, aj s tými limuzínami a
Moderátor hovorí o „príhovoroch“, sú v nich s vlastnou neschopnosťou.
to však príčitky.
Ale toto a takto? Prepáč Európa, od rePolitici bez vlastného názoru nás prezentácie Slovenska si si to nezaslúžila!
presviedčajú o potrebe vlastného názoru.
Karikatúra intelektu, karikatúra politika,
karikatúra moci.
Na druhej strane, máme aj takých, ktorí papier používajú nanajvýš na tabuľky a
grafy, plné lží. A melú z huby slová ako
surovinu na klobásky do bravčových čriev.
Keď sa pridá dosť cesnaku, soli, korenín
a papriky, je to niekedy aj celkom chutné,
» Ivan Brožík
„chrumkavé“, ako vravieva náš polyhistor

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604

88-0037

Ako štyria nesvojprávni šašovia
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INZERCIA

Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAĿ%AMI, PODVODMI
je volaħ 0905 638 627 súrne!

0911 430 821
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66-0102

kysucko
považsko

Zdravie / služby
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PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY I ZÁLOHY
UYBOTVANIE

0800 500 091

85_0196

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
t-dňPWÏUVSOVTy SBLÞTLBäJWOPTť
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
dobrá
· znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

ZĽAVA

25%

0944 113 140
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