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Keby som tak mohol zmeniť ten náš 
malý svet k lepšiemu! Keby som 
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí 
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby 
som tak mohol...

Často na to myslím, nielen teraz, 
na konci roka. Keby som tak mohol 
povzbudiť všetky zdravotné sestry a 
bratov, zdravotnícky personál, leká-
rov. Môžem im iba od srdca poďakovať, 
úprimne a pokorne, za to, že už takmer 
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zu-
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú 
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž-
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza-
budnem“. Viem, že v tomto želaní nie 
som na Slovensku sám. Viem, že takto 
zmýšľajú mnohí.

Keby som tak mohol odpísať kaž-
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ-
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či 
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. 
Dokonca by som rád odpísal aj tým, 
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, 
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 
jednej ruke. Keby som mohol, každému 
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku 
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou. 
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas-
tím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďako-
vať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to, 
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte 
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará 
mama mi kázala, „a nezabudni po-
prosiť o odpustenie“... Keď som sa ako 
malý pýtal koho, veselo mávla rukou 
a povedala - „to máš jedno“. A dodala 
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu 
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si do-
konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či 
povedal, bolo správne“.

Keby som mohol napísať, že tento 
týždeň už nemocnice neprijali žiadne-
ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky, 
prekáračky, keby sa s pandémiou stra-
tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z 
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zá-
roveň nás karhajú a poučujú o duchov-
nosti predvianočného času, keby som 
mohol, tým by som...

Nie, to by asi nebolo 
správne. Vážení čitatelia, 
vďaka za vašu pozornosť. 
Takú, či onakú. A aby rok 
2022 bol pre vás rokom 
slúžiaceho zdravia!

Keby som mohol

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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RENTER SLOVAKIA s.r.o.
Tehelná 2, Hlohovec
hlohovec@renter.sk
www.renter.sk

0948 517 996
0948 517 995
0907 730 685

PRE OSOBNÉ
A ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

Každodenný rozvoz tovaru až k Vám.
AUTOSÚČIASTKY • MAZIVÁ A OLEJE • MOTOVÝSTROJ
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva
Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
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HLOHOVEC

0918 887 782
10 €

MOKRÁ
PEDIKÚRA
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad 
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.

Leopoldov, Hlohovec a okolie
Certifikovaná inštruktorka

Prihlášky na kurz a tréning: 0915 374 612 | cerna.dady@gmail.com

NORDIC
WALKING
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0905 410 960
www.kurbeljan.sk
kurbeljan@centrum.sk

RODINNÉ
DOMY

na kľúč
na kľúč

• stavanie plotov
• betónovanie chodníkov
• pokládka zámkovej dlažby
• kamenný koberec
• krovy
• debniace a betonárske práce
• výmena a montáž
   všetkých druhov okien
• výmena strešných krytín
• zateplovanie domov

• tepelná izolácia
• sadrokartón
• maliarske práce
• omietky • fasády • stierky
• obklady • dlažby
• kúpeľne
• bazény
• klampiarske práce
• odvoz stavebnej
   sute kontajnermi

VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE
KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE
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TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!
TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!

VIANOČNÁ AKCIA

-20 AŽ -30%
platí do konca roka 2021

Areál poľnohospodárskeho
družstva

247 Siladice 
0918 361 701

pilamolnar@gmail.com
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VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA
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0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

- garážové brány
- priemyselné brány

- pohony vonkajších brán

18. decembra 1865    
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa 
zrušilo otroctvo v USA

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 444 052

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» KÚPIM SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC STARÝ PIONIER 
JAWA 05 JAWA 20 JAWA 21 JAWA 
MUSTANG STADION JAWA 90, 
PLATÍM IHNEĎ, PONÚKNITE, tel.: 
0915 215 406 
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely-SERIÓZNA DOHODA, 
tel.: 0908 205 521 
byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682
domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE, tel.: 
0944 724 181
» 59r. žena hľadá partnera, 
tel.: 0904 386 261  

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP HC 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, HC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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BRUVO Slovakia
želá príjemné prežitie vianočných sviatkov.
BRUVO Slovakia
želá príjemné prežitie vianočných sviatkov.

LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech 

a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

0918 361 701, 0907 752 282strechymolnar@zoznam.sk
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Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
96

-0
00

3 
TT

01

DOPRAVA A ČERPANIE
BETÓNOV
DOPRAVA A ČERPANIE
BETÓNOV Základové dosky na kľúč

za výhodné ceny!

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31.12. 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

VIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 € splátky od 149 €splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €

V   5500%%
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TO TU EŠTE NEBOLO

-35%
VYBRANÉ 

OKULIAROVÉ 
RÁMY

OC VIKTORIA, PRI BILLE 
HLOHOVEC

  OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK  0940 948 600  WWW.DROPTIC.SK             
LEN DO KONCA ROKA
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Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 
Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných
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> stravné lístky v hodnote 3,83 €
> 13. plat do výšky 700 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy

PRACA@FMLOGISTIC.COM

4,72 € / hod.

OPERÁTOR
BALIACEJ LINKY

Kontakt: Lindner Mobilier s.r.o.
Družstevná 7, 922 42 Madunice

Telefón: 033/735 16 15
Alena.Losonska@Lindner-Group.com

Lindner Mobilier s.r.o., medzinárodne pôsobiaca �rma
v oblasti zariaďovania interiérov prijme do výroby nábytku:

- Samostatne pracujúceho stolára
- Stolára

- Lakýrnika
Nástup ihneď

- Podľa kvali�kácie mzda 800 – 1300 Eur/mesačne 
   brutto + po 6 mesiacoch odmeny podľa
   interného prémiového systému 
- stravné lístky naviac pri 12 hod. zmenách 
- strava v jedálni zdarma
- odmena za odporúčanie nového zamestnanca
- pravidelné prehodnocovanie platu
- �remné chaty po celej Európe
- vianočná odmena
- �remné podujatia
- príspevok zamestnávateľa na DDS 3. pilier
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Madunice
Najnižšie podanie: 107 100,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 13.01.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Mesto Trnava (budova Radnice), 
konferenčná miestnosť - prízemie, 
Hlavná 1, 91771 Trnava.
Dražobná zábezpeka: 
15 000,00 EUR
Predmet dražby:  Rodinný dom 

súpisné č. 212 postavený na parcele č. 1846/2 na ul. Ľudovíta Štúra v obci 
Madunice. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 1846/1, parcelné č. 
1846/2 o celkovej výmere 1 416 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV 
č. 867, k.ú. Madunice.

Kontakt: 0903 404 713
schmidt@heypay.sk, www.heypay.sk

Základné priestorové pravidlo

pre umiestňovanie loga

od okolitých elementov

vychádza vždy z výšky

prvého písmena H.

Do tohto priestoru okolo loga

nič neumiestňujte.

1x
 H

1x
 H

1x H1x H
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na oblasť 

Hlohovec

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h
0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

Mzda: 4,247€/h. netto
POS nutný. Nástup ihneď. 

19. decembra 1959   
V Moskve bola medzi vládami ZSSR, Ma-
ďarska, Nemeckej demokratickej republi-
ky, Poľska a Česko-Slovenska podpísaná 
dohoda o stavbe ropovodu Družba

Výročia a udalosti
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Stred zimy bol odjakživa obdobím 
osláv. Koniec decembra bol naj-
vhodnejším dátumom na oslavy 
prakticky v celej Európe, pretože 
väčšina dobytka bola porážaná prá-
ve v zimnom období, kedy sa ľudia 
nemuseli obávať, že by sa im mäso 
pokazilo. 

Navyše, v tomto období vyfermen-
tovala väčšina alkoholických nápojov, 
ktoré si ľudia počas roka vyrábali, tak-
že sa pilo a veselilo. To znamená, že už 
stovky rokov pred príchodom Ježiša na 
svet oslavovali Európania svetlo a na-
rodenie v najtemnejších dňoch zimy, v 
období zimného slnovratu, keď už mali 
najkratšie dni a najdlhšie noci za sebou 
a spoločne sa tešili na predlžovanie dní 
a životodarné slnečné lúče.

V prvých rokoch kresťanstva sa 
narodenie Ježiša vôbec neoslavovalo a 
hlavným kresťanským sviatkom bola 
Veľká noc. V štvrtom storočí sa cirkev 
rozhodla zaviesť slávenie Kristovo na-
rodenia. Keďže Biblia paradoxne vôbec 
neudáva dátum Ježišovho narodenia, 
pápež Július I. sa rozhodol pre 25. de-
cember.

Vianoce sú sviatok narodenia Je-
žiša Krista, ktorým predchádza prí-
pravné obdobie - advent. Advent je 
časť liturgického roka rímskokatolíckej 
cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami 
pred sviatkom narodenia Ježiša Kris-
ta. Kresťania sa počas adventu snažia 

duchovne pripraviť na Vianoce tým, že 
podstúpia rorátnu sv. omšu alebo si čí-
tajú sväté evanjelium. Na štedrý deň sa 
pred večerou pomodlia a tešia sa z dar-
čekov. O pol noci sa všetci slávnostne 
oblečú a idú spolu na polnočnú svätú 
omšu.elý december sme rozmýšľali nad 
tým, čo komu kúpime, či na to budeme 
mať a či sa to bude obdarovanému pá-
čiť. Nóri dokonca platia v Novembri iba 
polovicu daní, aby mali viac peňazí na 
prípravu Vianoc. 

Ale je to naozaj všetko len o pe-
niazoch a darčekoch? Je iba na nás, 
aby sme si nastavili hranice a dali 
Vianociam ten pravý význam. Nie ten 
materialistický ale duchovný. Pretože 
najvzácnejšie na celom svete je šťastná 
rodina pokope.

Vianoce – sviatok mnohých podôb

» red
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


