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LetÁkY

KÚPIM BYT,
DOM, CHATU

od 1799€

ilustračné foto

Kosačky
elektrické od 49€
benzínové od 179€
bubnové od 499€
robotické od 529€

Krovinorezy
od 99€

75-01

0948 107 044

65-116

Dvojkolesové
traktory

0907 673 930

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej
bývať v prenájme

Kultivátory
elektrické od 79€

Jesenné

benzínové od 259€

ZĽAVY!

Píly
beznínové od 119€
elektrické od 59€

- ložiská, uhlíky

68-05

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

68-21

PREDAJNE:

Predsezónny servis kosačiek a krovinorezov RÝCHLO a so ZĽAVOU!
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VŔTANIE
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Dve slová, ktoré v rozhlasovom vysielaní Tá je iba obrazom nás. Našich hodnôt, nášiba tak, akoby mimochodom, povedala ho správania sa, myslenia, nášho spôsobu
herečka, pani Bára Munzarová. Dve slo- života. Samozrejme, myslené väčšinovo.
vá, ktoré mi vŕtali v hlave celý nasledujú- Presne tak, ako to napokon vždy dopadá vo
ci sviatočný deň.
voľbách, tiež väčšinovo.
O pyšné lži sa potkýnam na každom kroO pokore som písal na väčšej ploche už ku. Firma, v ktorej človek prežil pracovne
začiatkom roka. Pokora je jednou zo sied- polovicu života, oslavuje svoje výročie a na
mich cností, je to slobodné, nie vynútené pódiu idú fotografie ľudí, ktorí v nej pracouvedomovanie si vlastnej nedokonalosti vali. Publikum tlieska. Ide aj fotka človeka,
pred nejakou vyššou existenciou. Opakom ktorého firma vyhodila v preddôchodkovom
pokory je pýcha, ktorá patrí medzi sedem veku a on sa z toho utrápil k smrti. A príhlavných hriechov. Pripomínam najmä tomní tlieskajú. Dosť hnus. Istý bývalý člen
mocným tohto nášho geograficky malého vedenia inej firmy vyčíta bývalému vedeniu
slovenského sveta. Najmä tým, ktorí argu- firmy nedostatky. Bol jeho súčasťou, jeho
mentujú tradičnými hodnotami viery iba súdny spor sa ešte vedie. A riešia sa aj škody,
keď sa im to osobne a mocensky hodí. Takže, spôsobené ním. On však rozrýva firemnú atešte raz, opak pokory, pýcha, je hriech!
mosféru, podráža nové vedenie a seba a svoPoctivosť alebo pravdivosť je súčasťou je chyby taktne obchádza. Hovorí o farizejmorálneho charakteru, ktorý odráža pozitív- stve nových, ktorí zamlčujú minulosť. Fuj.
Preto ma zaujali slová o pokornej pocne a ctnostné vlastnosti. Napríklad hodnotová a názorová integrita, pravdivosť, pria- tivosti. A preto sa k nim stále
mosť, vrátane priamosti správania sa, ako vraciam. A preto tiež viem, že
aj absencia klamstva, podvádzania, krádeží svet, aj ten náš, je taký preto,
či manipulovania. Úprimnosť tiež znamená lebo tie dve slová sme poslali
byť spravodlivý. A vonkoncom nie sebecký. do vyhnanstva. Lebo mnoTak si tie dva výrazy spojme a máme tu hým z nás to bez nich ide
pokornú poctivosť. Niečo, čo sa vidí a vníma akosi ľahšie.
u nás iba vzácne, zriedka, málokedy. Skôr
Pekný týždeň,
naopak, sme svedkami pyšných lží. A to milí čitatelia
nehovorím iba o politike, vonkoncom nie.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ŠUMNÁ
STRECHA

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

MICHAL

0908 337 893

61_005

Redakcia:

Pokorná poctivosť

65-018

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

Západné Slovensko
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

47-039

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

47-026

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

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

Východné Slovensko
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

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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kysucko

auto - moto, služby

3

41 390 €
Už od 41 390 €
Už od

Nabite svoj svet. IONIQ 5.
Nabite
svoj svet. IONIQ 5.
Plne elektrický.
Plne elektrický.

Čo je pre vás vo vašom živote najdôležitejšie? Vaše ciele, vaša rodina, vaša kariéra? Kamkoľvek sa vydáte, IONIQ 5 má silu podporiť vás. Vďaka jedinečnému retro-futuristickému
dizajnu je na cestách neprehliadnuteľný. Poskytuje dojazd až do 481 km na jedno nabitie. Umožňuje ultrarýchle nabíjanie – za 5 minút získate extra dojazd až do 100 km.
Je vybavený
bezpečnostnými
systémami
vrátane
asistenta
na autonómnu
jazdu
na diaľnici
Level
2. A
to podporiť
sú len niektoré
zo silných
stránok IONIQ
5.
Čo
je pre vás najmodernejšími
vo vašom živote najdôležitejšie?
Vaše
ciele, vaša
rodina,
vaša kariéra?
Kamkoľvek
sa vydáte,
IONIQ
5 má
silu
vás. Vďaka
jedinečnému
retro-futuristickému
dizajnu je na cestách neprehliadnuteľný. Poskytuje dojazd až do 481 km na jedno nabitie. Umožňuje ultrarýchle nabíjanie – za 5 minút získate extra dojazd až do 100 km.
Zistite
viac na
hyundai.sk. bezpečnostnými systémami vrátane asistenta na autonómnu jazdu na diaľnici Level 2. A to sú len niektoré zo silných stránok IONIQ 5.
Je
vybavený
najmodernejšími

Kombinovaná spotreba: 16,7 – 19,0 kWh/100 km, emisie CO 2 : 0 g/km. Foto je ilustračné. * 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
v záručnej knižke. ** Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa vzťahuje na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky v jednotlivých
*
Kombinovaná
spotreba:
16,7 –informujte
19,0 kWh/100
emisie
CO 2 : 0Hyundai
g/km. Foto
je ilustračné.
Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených
štátoch sa môžu
líšiť. Prosím,
sa ukm,
svojho
predajcu
na presné
podrobnosti.
km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených
v záručnej knižke. ** Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa vzťahuje na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky v jednotlivých
štátoch sa môžu líšiť. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai na presné podrobnosti.

LetÁkY
0905 915 035
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68-67

Zistite viac na hyundai.sk.

zdravie / sluŽBY
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od pondelka 18. 10 .

cena za 1 kg

U nás si nemusíte
vyberať medzi

-45%

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

ƍıƌƔ

19

]úȝìàĊ©ìï¤ÌÏĒ

1

cena za 1 kg

cena za 1 kg

-32%

-16%

ƐıƐƔ

ƏıƒƔ

79

3

99

3

ïĊ àĊÏïÏàĊÀ Ï

Kuracie
prsné rezne

• bez kost�, v celku

Supercena
1 kg balenie

49

CÒ¨ú©ØóàØÀĐ
• hovädzie a bravčové

3

DÀúȝǿÙóÏĒÌà¸ÿïú
• rôzne druhy

150 g

500 g

-30%

-50%

ƋıƏƍľľ

ƒıƔƔľ

29

0

Jacobs
Krönung

(100 g = 0,19)

• mletá káva

99

3

(1 kg = 7,98)

cena za 100 g

-28%

ïĊ àĊ©Ïï©
• bez kost�, v celku

ƋıƑƔ

cena za 1 kg

49

-34%

0

ƏıƑƔ

09

3

j¤¨ÙØÏï¨Ò
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PolitickÁ inzercia / sPomíname, sluŽBY

KYSUCKO

od pondelka

5

ƜƣıàÏúáï

Supercena
10 kg

cena za 1 kg

19

3

ƌƋÏ¸

-50%

ƌƜÏ¸ŽƛİƞƝƍ

ƍıƒƔ

39

1

;àÙėÿØÙ©
ė¨ØÀÏĒÙ¨óÏàï©
• var�ý typ B - pr�lohové
• neprané

ØÀÙà
150 g

-47%

¨ïĊ¨Ù©ÌÒÏ
Ċ¨ÒÀÙ

ƌıƑƔľ

89

0

150 g

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƠƤƍ

ƑƔ

0

Càėėï¨ÒÒ
ÒóóÀ

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƟơƍ

120 g

-22%
ƋıƓƔľ

ƑƔ

0

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƠƣƍ

dúȝÙóÏÙÀĊ

8/16 kapsúl

-35%
ƐıƑƔľ

ƑƔ

ƌƜÏìóÿÒŽ
ƛİƟơĮƛİƝƞƍ

dóóÀØà9àó

0,75 l

• kávové kapsuly
• rôzne druhy

600 g

-37%

-27%

Hubert
¤¨=ÿĐ¨

ƐıƏƔľ

• blanc/rosé

99

Dÿú¨ÒÒ

3

ƌƜÏ¸ŽơİơƠƍ

ƑıƎƔľ

99

3

ƌƜÒŽƠİƞƝƍ

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

ľJ¤ìàïĀ Ù¨ęÙØÒàà½à¤Ùìï¨¤ÌÙ¨ÙĊēïàÿı
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Šalom

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim 2i alebo 3i v Čadci
a okolí do 100 000€ v hotovosti, tel. kontakt: 0951
677 592

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Svet okolo nás je často plný neistoty,
nedôvery, strachu, nepokoja, konfliktov, bolesti, osamelosti, smútku.
A médiá nás denne informujú o hádkach medzi politikmi, nehodách, agresivite, bojoch, zvyšovaní cien, katastrofách, podvodoch a klamstvách.
Ježiš svojim učeníkov oslovoval slovom šalom, ktoré sa niekedy prekladá
ako pokoj vám, alebo choďte v pokoji.
Šalom nevyjadruje iba pokoj a mier, ale
aj život v plnosti dobra a šťastia, život v
súlade s Bohom a sebou samým, hlboký
mier v ľudskom srdci, harmóniu, neporušenosť a spokojnosť.
Toto všetko si prajú ľudia v pozdrave,
ktorý nám zanechal Ježiš keď povedal:
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám
dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet
dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a
nestrachuje. (Ján 14:27).“
Pokoj, dôvera a spolupráca sú od
Boha, nepokoj, rozdeľovanie a hádky od
Zlého. Starý indián raz rozprával svojmu
vnukovi príbeh o tom, že v každom z nás
žijú dvaja vlci, medzi ktorými prebieha
boj. Jeden z nich je zlý. Je to hnev, závisť,
žiarlivosť, trápenie, smútok, chamtivosť,
arogancia, sebeckosť, vina, nenávisť,
pocit menejcennosti, falošnosť, namys-

lenosť, nadradenosť a ego. Druhý vlk je
dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej,
vyrovnanosť, pokora, láskavosť, zhovievavosť, empatia, štedrosť, pravda, súcit
a dôvera. Keď starý otec dorozprával
svoj príbeh, vnuk sa ho spýtal ktorý vlk
nakoniec vyhrá. Ten, ktorého kŕmiš, odpovedal mu múdry starec.
Ježiš nám daroval pokoj preto, aby
sme ho obnovovali a šírili ďalej. Pokoj
znamená uzdravenie, nepokoj je ne-moc. Ne-mocní ľudia odovzdávajú moc
nad sebou nenávisti a zlu. Ježiš nám
zanechal aj návod na dosiahnutie pokoja: Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo
Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v Nebi tak i na
Zemi, chlieb náš každodenný daj nám
dnes a odpusť nám naše viny ako i my
odpúšťame svojim vinníkom, a neopusť
nás v pokušení, ale
zbav nás od zlého.
Môžeme sa sami rozhodnúť, čo budeme
prijímať do seba a
rozširovať do svojho
okolia - zlo, hnev a
nemoc, alebo
pokoj, dobro
a zdravie.

» Ján Košturiak

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Ponúkam lásku
0908761613

žene

47-015

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

EKOHRÁŠOK ŠTANDARD A ULTRA
breza,

PALIVOVÉ DREVO BUK
HD+, A2

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

www.drevoza.sk

Výročia a udalosti
Mária Antoinetta, manželka Ľudovíta XVI.
bola počas Francúzskej revolúcie sťatá.

16. októbra 1793
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PrÁca

kysucko

7

SBS GUARDING s. r. o.
65-125

príjme strážnikov na prevádzky

v Čadci
Mzda: 3,580 €/h. brutto

Spoločnosť
PROPER Group
hľadá

0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

36-0002

Nástup ihneď. POS nutný!

šikovných a spoľahlivých ľudí do automobilky
v Tepličke nad Váhom na pozície

pani na upratovanie
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.
Študenti od 18 rokov na zastupovanie,
mzda 4,00 €/h v čistom.

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

muža - manipulanta

S
U9
8

D

O6
7
K 4 1 3
U

7
9
9 1
8 5
8
6 3
5
7

6

príjme strážnikov na prevádzky

v Kysuckom novom Mesto
Mzda: 3,580 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!
0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

muža - manipulanta
s VZV

do KIA Žilina na trvalý pracovný pomer
a aj brigáda. Pracuje sa od pondelka do
piatka ranná, poobedná, nočná.
Platové podmienky: od 4,60 € /h v čistom.
Viac info na tel: 0910 180 166
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SBS GUARDING s. r. o.

1

1.Strojník na kolesové
rýpadlo Volvo EW 160 Ds
rototiltom,
+XB?ÍÎ ÍKCQ?ĢLCÍ
ÍKMRGT?ĢLgÍMBKCLWÍ
.P?VÍLSRLĉ

 -,*,!+ǽß-/!,3+ǲ(ß+ß013 2
+XB?ÍMBÍÍBMÎ ÍKCQ?ĢLC ÍNMBŒ?Í
TďIMLS
+GCQRMÍTďIMLSÍNPĉACÍȘ>A@>ß"OFBQLJ>
&P?BֈKCÍS@WRMT?LGCÍ?ÍBMNP?TS
.MBKGCLIMSÍHCÍTMBGĢQIďÍNPCSI?XÍRWNSÍ

ƠG?BMQRG ÐƢGTMRMNGQWÐNPęN?BLhÐMRĖXIWÐL?
G>K> H>OMFKPH>DJ>P PH / +421 902 861 613
Výročia a udalosti
nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, „Matka Európy“.

20. októbra 1740

Výročia a udalosti
Bitka pri Trafalgare, víťazstvo loďstva Spojeného kráľovstva nad
spojenou flotilou Francúzska a Španielska

21. októbra 1805
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85_0364

3

36-0002

5

0800 500 091

85_0655

75-09

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

10-0057

Ubytovanie ZDARMA

s kovovými prípravkami po hale a obsluhu
chem. práčky do KIA Žilina na trvalý
pracovný pomer a aj brigáda. Pracuje sa
od pondelka do piatka ranná, poobedná,
nočná.
Platové podmienky: od 4,60 €/h v čistom.

zdravie / sluŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

19 ROKOV NA TRHU

32-0135

e-mail: velcon@velcon.sk

Stavbári
a lešenári pozor!
zôüôòúþðÔąĢóĂúþ
òôûþāþĝýĎÿāĎòðýðăĄāýĄĂĈ
òôĂăððñŭąðýøôĉðóðāüþ

ýðíxþóZWWWóþ\\WWüôĂðĝýô
ýð||þóY[WWóþ[YWW5ýôƈþ6

94-0100

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698
www.alukogroup.com/nabor
AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále ponuky aj pre mužov!
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 200 až 1 800 € 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

www.aiw.sk

noviny ky 21-41
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0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-7
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