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Diktátori „novej demokracie“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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.

Stačí im na to moc. Nerobia nič iné, 
ako to, že sa neustále snažia dostať k 
moci, aby tých bezmocných zahŕňali 
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa 
ich predstáv, veľmi často zvrátených, 
chorých, nebezpečných. Predstáv, 
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich 
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia 
sa a kreslia srdiečka na svoje statusy na 
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude 
dobre“, ale už nedodajú, komu a kedy, 
za akých okolností bude dobre.

Fanatiszmus, politický, miešajú s 
vlastným sadizmom a opierajú to o bar-
ličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj 
medzi sebou.

Bez nej sú to nuly. Neschopné bez-
významné nuly. Zakomplexované, ne-
docenené nuly. Ľudské, odborné, nuly 
bez autority. Doslova sa chce napísať, 
že ak spolupracujú dve nuly, je z toho..., 
no, veď viete čo.

Lenže, ich o tú svoju moc bojuje ove-
ľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k 

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slov-
níka slovo nie, stačí nemať žiaden názor 
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca dik-
tátor. Odmenou za to sú posty pre „na-
šich“, miesta na kandidátkach, vplyvné 
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný 
profit z toho, že zo seba robím verejnú 
nulu. Čo tam po vlastnej tvári a deho-
nestovaní mena vlastných predkov.

Žijeme hnusnú dobu, trúfam si na-
písať s ohľadom na prežité roky. Jednu 
z najhnusnejších. V popredí samovyvo-
lení vždy flexibilní, popierajúci aj sami 
seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom, 
nad všetkými. A keď im táto moc nesta-
čí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení 
núdzového stavu, ktorý im dáva do-
datkové práva obmedzovať.  Diktátori 
„novej demokracie“. Reinkarnovaní 
Pinochetovia.

Je čas, aby sme my zmenili ich. Na-
najvýš jednoducho – vyme-
nili. Máme na to právo. 
Slovensko je štát, ktorý 
patrí nám. Nie im.

Pekný týždeň, zdá sa, 
že už takmer letný, váže-
ní čitatelia!
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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tel. 0940 355 660

STAVEBNÁ FIRMA
v y k o n á v a :

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG SIMSON BABETA 
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 
0915215406
»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949371361
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195

REALITY INÉ...7

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

RÔZNE PREDAJ...13
»Predám suchý chle-
ba igelitová taška za 1E 
0949043692

RÔZNE INÉ...14

HĽADÁM PRÁCU...15
»Murár hľadá prácu (ob-
klady, dlažby, sadrokar-
tón, maľovanie, podlahy...) 
0940 544 940 Tr. Teplice

ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»Ponúkam lásku žene 
0908634689

Občianska
riadková
inzercia

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

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

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme
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LETNÉ ZĽAVY!
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INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 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 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
*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.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*
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INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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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. 

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 

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.

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa 
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie 

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.

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.

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. 
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18. mája 1984
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Ko-
šiciach

Výročia a udalosti

16. mája 1929  
Akadémia filmových umení a vied po prvýkrát udelila ceny za zá-
sluhy, známejšie pod menom Oscar 

Výročia a udalosti
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Kontakt: 0910 763 132

- Búracie a výkopové práce

- izolácie základov, 

   garáží a pivníc

- nátery striech a rín

- zámkové dlažby, obrubníky 

   a úprava terénu

- dodávka materiálu
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 17 . 5.

• rôzne druhy

279

8 x 120 ml

(1 l = 2,91)

960 ml

Zmrzlina
• rôzne druhy

299

480 g

(1 kg = 6,23)

Camembert

149
-44%

cena za 1 kg

2.69

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

149
-31%

cena za 1 kg

2.19

139
-30%

cena za 100 g

1.99

Med kvetový
333

950 g

(1 kg = 3,51)

085

250 g

(1 kg = 3,40)

Smotanová 

089

-31%
cena za 1 kg

1.29

Banány
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095

1,5 l

(1 l = 0,63)

Kelt  
• svetlé výčapné pivo

Bref 
WC blok  
• rôzne druhy

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

mäso 
v skle  
• rôzne druhy

249

500 g

(1 kg = 4,98)

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

1.49*799
1 l

40 % 
alkoholu

359
920 g

(1 kg = 3,90)

599
1,2 kg

(1 kg = 4,99)

125 tabliet

1599

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

329
3 kusy

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

OD PONDELKA
17. MÁJA
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Niektoré práce na dome musia počkať 
na svoj čas. Respektívne, správnej-
šie – na počasie. Na pozimnú údržbu 
domu je teraz priam ideálne.

Cez zimu sa zvyknú kadečím, najmä 
lístím zaniesť odkvapy a kanály. Pamä-
tajte, že čistý odtok je ten najcennejší a 
najjednoduchší spôsob, ako chrániť váš 
dom. Najmä pred jarnými a letnými búr-
kovými lejakmi. Ak dobre zvediete vodu 
zo strechy a od stien, do domu sa nedosta-
ne voda. Znamená to, že sa vyhnete tomu 
najhoršiemu – od plesní cez škvrny na ste-
nách až po narušenie základov či strechy.

Pozor na hlodavce a hmyz
Ak sa vám do domu nasťahuje hmyz 

či hlodavce vďaka tomu, že ste neveno-
vali pozornosť rôznym dieram, obvykle 
už je neskoro. Ak sa vám raz myši dosta-
nú do pivnice, máte o zábavu postara-
né. Preto zabezpečte, aby všetky možné 
odtokové rúry či vetráky mali mriežku. 
Mimochodom, hmyz sa rád ťahá tam, 
kde je vlhko. Pomedzi tehly napríklad.

Treba pozrieť strechu
Hneď ako sa dá, vymeňte všetky po-

škodené škridle. Ak vám do strechy za-
teká, krov vám bude skôr či neskôr hniť. 
Potom vás oprava bude stáť oveľa viac 
ako zopár nových škridlí. Ak máte ple-
chovú strechu, presvedčte sa, že je pev-
ne pripevnená, či nie sú na nej miesta, 
kde ju má vietor šancu „nadvihnúť“.

Chodníky a spevnené plochy
Špinavé chodníky a betónové plo-

chy nie sú zrovna peknou vizitkou 
dobrého hospodára. Horšie však je, že 
ak sa v nich usídli tráva a iné rastliny, 
veľmi rýchlo ich doslova roztrhá. Ko-
rene majú neuveriteľnú silu a aj betón 
dokážu porcovať ako tortu. Predíďte 
pracným a často aj finančne náklad-
ným opravám tým, že chodníčky a iné 
plochy dôkladne očistíte od zakorene-
ných náletových burín.

Vetranie a klimatizácia
Máme za sebou už prvé letné dni. A 

máte klimatizáciu, skontrolujte, či dobre 
funguje a hlavne vyčistite filtre. Nie je 
horšie než dýchať plesne, ktoré sa v kli-
matizácii cez zimu usadili. Tiež skontro-
lujte hadičku cez ktorú sa odvádza skon-
denzovaná vlhkosť. Nesmie byť upchatá.

Počasie už káže – postarajte sa o dom!

» red

17. mája 1632  
Tridsaťročná vojna: švédske vojsko pod vedením Lennarta Torsten-
ssona dobylo Mníchov 

Výročia a udalosti
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY 

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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ŽELEZO       FAREBNÉ KOVY       SKLO       PAPIER
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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
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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

www.montter.sk   0919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Dubnici nad Váhom

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

0
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1Bližšie informácie na 0905 449 843

Prijmeme zručného mechanika 

 

zameraného prioritne na servis 
traktorov aj osobných automobilov.

Miesto výkonu Ilava.
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1info@c-group.sk I 0903 431 350

nabor@c-group.sk I 0910 431 545

PRIJMEME

3000 EUR/

mesačne Brutto

Mäsiara
(Rakúsko)
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PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- 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 

6
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 5. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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OD FIX

DUBNICA  NAD VÁHOM 
0917 027 571

 optikadroptik   dr.optik_sk 

Objednanie online  

na meranie zraku 

ZADARMO na 

W
W

W.DROPTIC.SK

DIOPTRICKÉ 69 EUR

POLARIZOVANÉ OD 45 EUR

DO AUTA I NA PRECHÁDZKU
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 stále dostatok ponúk

-dň y ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY I  ZÁLOHY
UYBOTVANIE

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
DO 31.5.

2021
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