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Nie sme zlí!

PREDAJ
MLÁDOK
od 9.8. 2021

5
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Tel:0905 267 750 Piešťany
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Všímate si, koľko samozvaných kazateľov jedinej pravdy sa vynorilo všade
okolo nás? Čím hlúpejších a čím agresívnejších, o to hlučnejších? Médiá hlavného
prúdu nás už mesiace stavajú iba pred dve
možnosti – ÁNO alebo NIE. DOBRÝ alebo
ZLÝ. ZODPOVEDNÝ alebo NEZODPOVEDNÝ. A politici takmer sadisticky prikurujú
– SLOBODNÍ alebo NESLOBODNÍ. Vnorili
sme sa do sveta čiernej a bielej. Jeho doteraz nám milé farby ktosi nateraz zmazal.
Nehodia sa. Nehodí sa, ak svet je prostredím, v ktorom môže existovať aj iná ako
moja pravda. Hoci, každý aspoň ako-tak
inteligentný človek už dávno vo svojom
praktickom živote zistil, že viaceré pravdy môžu mať aj prienik. Lenže – prienik
je infiltrácia, prienik oslabuje. Prienik
obmedzuje egoistov v ich manévrovacom
priestore.
Rozdelili spoločnosť. Vedome, aby ju
oslabili. Naopak, aby sa upevnili vo svojej moci. Lebo inak ju presadiť nevedia.
Ani múdrosťou, ani osobným príkladom,

nie sú to žiadne autority a už vôbec nie
vzdelanci. Platí rovnako pre politikov
ako pre médiá hlavného prúdu. Slabosi
delia, silní spájajú. Silných niet. A preto
je iba zlých a dobrých. Lenže, tí zlí (podľa
dobrých) nie sú v skutočnosti zlí, iba majú
iný názor. A to je hriech. Veľký hriech v
očiach slabochov, uzurpujúcich si moc.
Nenechajme sa deliť na zlých a dobrých, na múdrych a hlúpych, sme predsa
ľudia. Všetci sme ľudia. Nepripusťme, aby
tu vyrastali znovu nejaké čisté a menej
čisté rasy. Sme kresťanské Slovensko –
kresťanstvo je láska a pochopenie. Kresťanstvo je podávanie ruky, vypočutie si
blížneho. Kresťanstvo je cesta nádeje, nie
uvrhnutie do totálnej beznádeje. Nenávisť a hnev kresťanstvo nepozná.
Nerozdeľujme sa priatelia, nerozdeľujme sa v rodinách, nerozdeľujme spoločnosť! Nedovoľme nechať fungovať túto
hru na neobmedzenú moc a
nadvládu nad všetkým a
každým už len tým, že ho
umlčíme. To tu už predsa
bolo a neraz! Počúvajme sa
a rozmýšľajme.
Pekný letný týždeň vám želá

68-53

„Nie sme zlí, načo záplava horkých
slín, sladké výmysly, nie sme zlí, azda
bývame bezradní, bez chýb nie je nik.
Súdia nás, merítkom póz a fráz a v nás
je viac.“ Spieva sa v známom evergreene skupiny Elán.
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Aj očkovanie školákov seká národ
Je veľmi zlé, že protipandemické
opatrenia a očkovanie znepriatelili
celú spolonosť, rozdelili ju na dva
fronty, pričom na oboch stranách je
kus pravdy.
Často píšem o devastačnom vplyve
slovenskej politiky na národ. Mesiace to
pociťujeme. Hádame sa tak, že keby sme
mali zbraň... Zatiaľ si politici nebadane
robia svoje zákulisné machinácie. Ľudia, nedovoľme im budovať hrádze medzi nami, otvorme si myseľ, konštruktívne a kritické myslenie, argumentujme a
buďme názorovo tolerantní, uznajme aj
iný náhľad, vnímajme kontext a diverzitu poznania, buďme k sebe slušní, i keď
myšlienkovo protikladní - veď to chceme
aj od detí. Nemôže sa stať, že ľudia z iného a odôvodneného názorového poľa sú
automaticky napádaní, vulgarizovaní,
osočovaní, verejne pranierovaní. Toto
je dôsledkom aj veľkých médií. Stačí si
všimnúť ich titulky, ktoré priam navádzajú na nenávisť. Čo takéto správanie
dá našim deťom, našej budúcnosti?
Uznávam, že chémia v prospech
zdravia mnohorako pomáha. Odjakživa
sa ľudia o lieky zaujímajú. Niektorí ich
odmietajú. No a? Udržujú si VLASTNÉ
zdravie inak. Je jasné, že aj o covid vakcíne sa spustili nekonečné diskusie, kde
sa nedá zhodnúť na jednej pravde. Ide
predsa o nové liečivo. Máme vedomosti
na to, aby sme sa sami rozhodli! No minister školstva so spochybneným vzde-

laním, nepedagóg, nevedec a nerodič
jednoznačne a politicky vyhlási: Očkujte deti! A to opäť spustilo občianske boje.
Pritom by stačilo vnímať kompetentné
a rešpektované inštitúcie v zahraničí,
ktoré plošné očkovanie detí a dospievajúcich neodporúčajú. (Napr. WHO.)
Takže odporcovia očkovania mládeže
nie sú dezoláti, majú jasné stanovisko
a argument, že vakcinovať žiakov je nepredvídateľné. Napriek tomu minister
a iní politickí marketéri jednoznačne,
bez rozmyslu a zodpovednosti fanaticky
hlásia očkovanie detí a spájajú ho s možnosťou štandardného otvorenia škôl, čo
je v rozpore s Ústavou SR. Práve títo opakujú, že máme počúvať odborníkov. Asi
vtedy, keď to vyhovuje ich nepochopiteľným zámerom.
Týmto sa vložil klin medzi rodičov,
ktorí už nechcú zažiť najdlhšie zatvorenie škôl a ktorí nechcú deti vystaviť menej známym účinkom vakcíny. Hádame
sa tak, že v budúcnosti sa nedokážeme
spojiť ani pre najlepšiu vec. Potom budeme prekvapení, kto, ako a s akým skutočným účelom rozhoduje o Slovensku.
A očkovanie detí a dospievajúcich, ktoré
sa NEODPORÚČA, sa prikáže (v tomto
čase povinným nie je).
Buďme iní ako oni, nestávajme sa
obrazom súčasnej politiky, meňme ju.
Myslime na deti, ktoré nás časom nahradia.

Realizujeme všetky
stavebné práce

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov
0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

52-00115
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» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

Piešany

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

86.750
87.350
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
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

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

22 121 0122

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
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Východné Slovensko

SLUŽBY
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09-50

09-50

75-49

94-0057

piEŠťAnSKO

VIZITKY

0905 746 988

na kompletné žulové pomníky

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,
konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova
písma. BEZ ZÁLOHY.

Výročia a udalosti
odohrala sa bitka pri Trenčíne stretnutie armád Františka II. Rákociho
s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera.

3. augusta 1708

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

pri objednaní kompletného pomníka

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

ETERNITOVÝCH STRIECH
0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com
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59-252

AKCIA -35 %

LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA

10-01

KAMENÁRSTVO 0910 444 002

zDrAViE / SLUŽBY

Prehľad zmien v súvislosti
s povinnosťami v čase pandémie

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Kúpim starý Pionier Jawa
05, Jawa 20, Jawa 21,
Mustang, Moped stadion,
Jawa 90 roadster, Cross
Simson enduro elektronic
aj pokazené, nekompletné.
Platím ihneď, ponúknite.
Tel.. 0915 215 406
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. Tel.: 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/ Babetta/ Stadion/ Simson aj iné. Tel.: 0949 371 361

Po novom sa napríklad mení definícia
plne zaočkovanej osoby.

08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport

11

13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

»Sympatická 55 r. hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel.: 0944 724 181
»62 r.dôchodca hľadá partnerku. Tel.: 0905 239 322

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PN 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
CIA

AK PTEMBER
SE
AUGUST – 21
20

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

» red

●
●
●
●
●

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

PALIVOVÉ
DREVO
POLIENKA BUK, HRAB

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

Nové pomníky - žula, terazzo
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

AKCIA

seriózne, kv
alitn
bez zálohy e,
doprava ZD ,
ARMA

63-10

07 REALITY7 / iné
reality/iné

CENY
OKIEN

TOPSTAV-Erik Topor

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany
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06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj

4

16-01

05 DOMY / predaj 5
domy/predaj

Po nadobudnutí účinnosti novej vyhlášky sa za plne zaočkovanú bude považovať:
• osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12
mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,
• osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,
• osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania
ochorenia COVID-19.
Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9.
júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia
skončí obdržaním negatívneho výsledku
RT-PCR testu (test bude hradený štátom),
pričom laboratórnu diagnostiku je možné
vykonať už v prvý deň karantény. Toto prechodné ustanovenie bude platiť pre osoby,
ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021
do 6:00.
Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9.
júli 2021, čiže po začiatku účinnosti doterajšej vyhlášky, sa toto prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. V ich prípade
totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby
sa im vytvorila aspoň minimálna hladina
ochranných protilátok. Pre uvedené osoby

platí povinnosť domácej karantény, pričom
test je možné podstúpiť najskôr na piaty
deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.
Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať sa dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby (v slovenskom, českom alebo
anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne
zaočkované a platia pre ne podmienky ako
pre nezaočkované osoby.
Nezaočkované osoby majú výnimku z
karantény napríklad ak:
• nemôžu byť zaočkované zo zdravotných
dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok
RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
• majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do
100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu
nie starší ako 7 dní.
• prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ,
Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od
zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone
práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu
nie starší ako 7 dní.

16-0039

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

Tel.: 0902 152 310 mail: eriktopor89@gmail.com
- rekonštrukcia bytov, rodinných domov
- výstavba rodinných domov
- rekonštrukcie striech
- zatepľovanie fasád
- prenájom stavebného lešenia

75-63

4

piEŠťAnSKO

SLUŽBY, zDrAViE + rELAX

5

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO
Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO
22 119 0011

0948 308 448

1

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

O

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

9

4 7

2 7
3

K
U
41-08

Výročia a udalosti
v Turčianskom Svätom Martine sa uskutočnilo prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej.

4

4 7 9
2
8
4 5

D

Pomôžeme Vám

4. augusta 1863

3

S 1 8
9 7
5
2
U

9
8 5

Výročia a udalosti
Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Sovietsky zväz podpísali v Moskve
zmluvu zakazujúcu jadrové skúšky vo vesmíre, v atmosfére a pod vodou

5. augusta 1963
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od pondelka 2. 8.

Supercena

U nás si nemusíte
vyberať medzi

500 g balenie
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(1 kg = 3,98)
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Supercena
1 000 g balenie
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79

Supercena
cena za 1 kg

29

2
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• s drobmi

Supercena
125 g

69

0

(100 g = 0,55)

Zottarella
• rôzne druhy

2,25 l

-40%
ƌıƏƔľ

89

0

Coca-Cola/
Coca-Cola Zero/
%ÙúĮ]ìïǿú¨

• rôzne druhy

(1 kg = 1,31)

-28%

0

59

0

-33%

59

450 g

À¤Ïà

1,5 l

ƋıƓƔľ

Supercena

(1 l = 0,40)

1l

¨ïóúĊ©ØÒÀ¨Ïà
• polotučné 1,5 %

ƌıƎƔľ

99

0

(1 l = 0,66)

Kelt
• svetlé výčapné pivo
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Ɲıÿ¸ÿóú
&©ÒÙìïÙÀ¨

• rôzne druhy
• v ponuke aj Prášok
na pranie 100 praní
za 9,99 €

¨ėÀÙ³¨Ï Ùēóìï¨Ìľľ
• rôzne druhy

Supercena

Supercena

100 praní

750 ml

99

9

99

2

ƌƜìïÙÀ¨ŽƛİƜƛƍ

(1 l = 3,99)

VYHRAJTE

dúȝÙÏĒ

S BIRELLOM!

óĀüęÙÙõàØ
od 2. augusta

• rôzne
druhy

Supercena
30 g

19

0

(100 g = 0,63)

0,5 l

-37%

600 g

-33%
ƐıƔƔľ

Ǝ

99

Nutella

ƋıƔƐľ

59

0

(1 l = 1,18)

(1 kg = 6,65)

Àï¨ÒÒ

• rôzne druhy

0,7 l

200 g

-41%

ÿ¤Ċï
• svetlý
ležiak

ƌƑıƔƔ

9

ƌƜÒŽƜƟİƝƢƍ

%ÀÙÒÙ¤Àtà¤Ï
• rôzne druhy
37,5/40 %
alkoholu

6 x 0,5 l
3l

ú¨ïȄàúõÏ
ė¤ïȄà

Ə

99

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƝƛıƢıƝƛƝƜı

ƐıƔƔľ

Ǝ

ƏƔ
ƌƜƛƛ¸ŽƜİƢƠƍ

9àót¨ÒĊ¨ú

(1 l = 1,66)

• instant�á káva

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤Ɲıƣı¤àƣıƣıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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99
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Výročia a udalosti
narodenie Bolek Polívka, český herec,
mím, dramatik a scenárista

31. júla 1949
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Smradi

9

Prevencia na ochranu
slovenských chovov ošípaných

Kedysi boli zalezení a skrytí. Smradili ovládaní Nemcami, Maďarmi alebo Rusmi
lokálne. Zakomplexovaní, hlúpi, ne- nám chýba úcta k autoritám. V západnej
Európe, Amerike alebo v Ázii som sa s taschopní, závistliví, leniví a zlí ľudia.
kou mierou nenávisti a závisti voči úspešNadávali v krčme, doma alebo hulá- ným ľuďom nestretol. Dokonca aj Maďari
kali niekde, kde ich nikto nepočul. Dnes a Poliaci, ktorí mali svojich kráľov, majú
smradia verejne na internete. Dajú si rôzne k skupine úspešných ľudí rešpekt a úctu.
Aká úspechy môže dosiahnuť krajina,
mená, aby ich nikto nepoznal a nadávajú
a smradia okolo seba. Zomrie známy člo- kde budú opľúvať úspešných ľudí a vyhávek a oni potrebujú pošpiniť jeho život a ňať ich do zahraničia? Krajina, kde všetky
pamiatku. Niekto dosiahne úspech svojim pozitívne myšlienky a projekty budú pretalentom a prácou a oni ho znevažujú. Vy- hlušené negatívnymi názormi smradov?
mýšľajú si rôzne nezmysly a klebety a šíria Keby bola olympiáda v nerestiach, tak
ich medzi ľuďmi. Hádžu špinu a vulgárne v závisti a ohováraní by Slováci určite boslová všade, kde sa objavia. Ľudia, ktorí jovali o zlato.
sami nič nedokázali si liečia svoje komNuž čo, treba si dať „plynové masky“
plexy tým, že zbabelo útočia na úspešných. a vydržať. Bude to trvať dlho, pretože tieto
Namiesto toho, aby prekonali zlozvy- postoje sa prenášajú cez generácie. Musíky, rozvinuli svoj talent a naučili sa pra- me vydržať a veriť, že dobro je silnejšie ako
covať a spolupracovať, oni iba smradia. zlo, dobroprajnosť premôže závisť. Naše
Okamžite zamoria celý priestor, kde sa talenty a dary sme neobjavia.
dostali na to, aby sme
Ako sa dá chrániť pred smradmi a zá- smradili, ale obohapachom, ktorí šíria? Mnohí pred nimi covali svet. Teším sa
utekajú a snažia sa im vyhnúť. Je to ťažké, na náš letný podnilebo oni prídu všade tam, kde môžu niečo kateľský kemp na tému
radosť zo života
pokaziť, očierniť alebo poškodiť.
Zdá sa mi, ľudia, ktorí nenávistne úto- a z práce.
čia na každého úspešného človeka, prevládajú hlavne na Slovensku a v Česku.
V krajinách, kde ľudia v minulosti boli
» Ján Košturiak

Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR pripravilo rozsiahlu preventívnu akciu na ochranu slovenských chovov a zastavenie
rizika šírenia afrického moru ošípaných. Cieľom plánu agrorezortu
je znížiť stav diviačej populácie o
100-tisíc kusov.

09-75

„Našim cieľom je ochrániť slovenské chovy ošípaných tak, aby naši spotrebitelia dostávali na stôl stále kvalitnú
a bezpečnú slovenskú bravčovinu,“
zdôraznil minister Vlčan. Pre naplnenie tohto cieľa potrebujeme znížiť
stav diviačej zveri na Slovensku, ktorá
môže voľným pohybom preniesť mor
z postihnutých do zdravých oblastí. Je
nevyhnutné celoplošné riešenie, keďže
zver hranice okresov nerešpektuje. Minister vysvetlil, že ak by AMO postihol
chovy ošípaných, mohlo by to znamenať škody vo výške až 100 miliónov
eur, straty tisícok pracovných miest a
zánik chovu ošípaných na Slovensku.
„Ak neurobíme nič, tradičná slovenská
zabíjačka, domáce jaternice, klobásy,
slanina sa stanú minulosťou,“ dodal.
Vlčan predstavil podrobný plán, na
ktorom participovali pracovníci nielen
úradníci, ale aj poľovníci, chovatelia a
spravovatelia ošípaných a obchodníci.
Kľúčom k úspechu má byť radikálne
zníženie diviačej populácie na Sloven-
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sku. Slovensko je aktuálne rozdelené
modrou nárazníkovou zónou na dve
časti, a to ružovú oblasť s výskytom
AMO a bielu oblasť zatiaľ bez výskytu
AMO. V ružovej oblasti sa má realizovať vyhľadávanie a zber uhynutých
diviakov. Lov v nej je rizikový, pretože
môže vyháňať potenciálne nakazené
diviaky do zatiaľ neinfikovaných okresov. V modrej oblasti sa bude realizovať
úplný odlov diviakov smerom od bielej
k ružovej zóne, zatiaľ čo v bielej oblasti
nastáva intenzívny lov diviakov a zníženie stavu z 2,3 na 0,3 diviaka na 100
hektárov.
Agrorezort predpokladá, že takýmto spôsobom je potrebné odstreliť
približne 100-tisíc kusov diviačej zvery. „Práve preto si voláme na pomoc
našich poľovníkov“, priblížil minister
Vlčan s tým, že loviť bude môcť každý
aktívny poľovník, ktorý o to v revíroch
pod pôsobnosťou agrorezortu požiada.

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva
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HELLA Slovakia Lighting s.r.o.
WK^<zdh:EKs<Z/ZEWZ1>/dK^d/DKEK^e^Z>//WZ/hKsE1
EdZ^dZd'/<,KE<hWhWZ^dZEjs|,KEjhZMWhsdZE1E

,űĂĚĄŵĞƓƉĞĐŝĂůŝƐƚŽǀ
ƉƌĞŶĂƐůĞĚŽǀŶĠƉŽǌşĐŝĞ͗
^YaW/>/^dƉƌĞŬŽŵŽĚŝƚǇ͗
ƉůĂƐƚǇ͕ŬŽǀǇ͕ŬĄďůŽǀĠǌǀćǌŬǇĂƉůŽƓŶĠƐƉŽũĞ
DdZ/>'ZKhWaW/>/^d
ƉƌĞŬŽŵŽĚŝƚǇ͗ŽƉƚŝŬĂ͕ƉůĂƐƚǇ͕ƉůŽƓŶĠƐƉŽũĞ
KWZd1sEzE<hW

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí

andrea.sandorova@hella.com

silvia.minichovatrstanova@hella.com

461210124

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

461210151

Ponúkame: ĚǇŶĂŵŝĐŬƷĂƌŽǌŵĂŶŝƚƷƉƌĄĐƵ͕ŵŽǎŶŽƐƛĐĞƐƚŽǀĂƛĂǀǇƵǎşǀĂƛũĂǌǇŬŽǀĠǌŶĂůŽƐƚŝ͕
ǌĂƵũşŵĂǀĠĨŝŶĂŶēŶĠŽŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

INZERCIA

0905 746 988
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PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0908 914 180

85_0343

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA
PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

12€ � 18€
PODĽA KVALIFIKÁCIE

65-088

BRUTTO NA HODINU

PRÁCA VHODNÁ
AJ PRE PÁRY
Pracuje sa 8 - 10 hodín denne
20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné
pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

944 995 400

87-0012

+421

85_0511

www.simon-fleisch.de I job@simon-fleisch.de
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