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Týždenne do 31 290 domácností

Projekčná kancelária
Ing.arch.Dana Gálová

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

PROJEKTY RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMOV,
NEBYTOVÝCH OBJEKTOV
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE
Zabezpečíme
Vám projekt,
vypracujeme
situáciu osadenia,
prípojky, zmeny
projektu, stavebné
povolenie.
Katalóg EUROLINE
rodinných domov

novinky
2021

Mobil: 0907 722 309

36-0012

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com

od

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

PLATÍME 50 €/T auta

NÁBYTOK NA MIERU

Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
k
ok: nabytokbukovsky.s

Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

Róbert Bukovský |

0911 266 549

0915 261 120

36-0019

36-0118

facebo

0905 528 703

www.oknabrany.sk

Akciová ponuka
na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu

INZERCIA
36-0135

• Plastové , hliníkové rolety
• Vonkajšie žalúzie Z90
• Proti hmyzu: sitá na okná , pántové dvere
• Posuvné dvere, dvere plisse
• Zasklievanie terás

36-0095

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

SLUŽBY

781210003-1

Rebplast

0905 746 124

www.zlatnictvogalanta.sk

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

Výkopové práce Minibagrom
Výškové práce autoplošinou
Výškové pílenie stromov
Vypratanie priestorov

0907 173 047, szilard.takacs22@gmail.com

0910 363 014

80-0006

0901 920 090

0904 202 630

4,90 €/m

tel:

2

36-0019
36-0005

94-003-23

0903 405 588
0905 983 602

plechy a škridle

07-0001

26

rokov
„Už
od firmy“
MOLNÁR

STRECHYNA KĽÚČ

Dlažby,
obklady,
malovky,
sadrokartón
36-0138

GLAZÚROVANIE
VANÍ

ŠIJACÍCH
STROJOV
36-0144

36-0131

OPRAVA
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Ľuboš Bugyi
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Ľuboš Bugyi
0905 373 407
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www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
párny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Čierna Voda, Mostová,
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty,
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá
nad Váhom, Váhovce, Kráľová
nad Váhom, Veľká Mača
nepárny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomášikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal,
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok,
Abrahám, Pusté Úľany

Keby som mohol
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, lekárov. Môžem im iba od srdca poďakovať,
úprimne a pokorne, za to, že už takmer
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zubatej“ tých, ktorým osud ešte nejakú
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydržte ešte prosím, ja vám to nikdy nezabudnem“. Viem, že v tomto želaní nie
som na Slovensku sám. Viem, že takto
zmýšľajú mnohí.
Keby som tak mohol odpísať každému z vás, vážení čitatelia a čitateľky, 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 šťastím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďakovať. 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 poprosiť 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 dokonalý a že nie všetko, čo si vyviedol či
povedal, bolo správne“.
Keby som mohol napísať, že tento
týždeň už nemocnice neprijali žiadneho pacienta. Alebo, keby ustali hádky,
prekáračky, keby sa s pandémiou stratila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zároveň nás karhajú a poučujú o duchovnosti 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!

Rekonštrukcie Bytov, Domov

0905 494 051

36-0139

GALANTSKO
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku

v Galante

Mzda: 4 €/h. netto + cestovné náklady
Nástup ihneď.
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

36-0002
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

Galanta

Ša¾a

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

47-033

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
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

Prijme do pracovného pomeru

VODIČA v meste Šaľa

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

23. decembra 1888

Výročia a udalosti

V prípade záujmu kontaktujte koordinátora p. Szijjártó 0903 719 053,
alebo mailom molnarova@envigeos.sk

deň, keď si po silnom záchvate Vincent Van Gogh odrezal ucho.
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Pracovná doba: od 06:30 do15:00hod.
Mzdové podmienky: NÁSTUPNÁ MZDA 930€
v hrubom + odmeny vedúceho.
Po zapracovaní zvýšenie mzdy na 1000€ v hrubom
+ individuálne odmeny a príplatky,
spolu až do výšky 1150 EUR v hrubom.
Požadujeme: vodičské oprávnenie skupina C,
zdravotnú spôsobilosť a psychotesty,
kvalifikačnádôkladné
karta vodiča.
-poskytneme
zaškolenie

2

78-0216

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

KULTÚRA

3

33-0098

GALANTSKO
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Munkavégzés helye:
Egyházkarcsa

Najčítanejšie regionálne noviny

Miesto výkonu práce sa nachádza v Kostolných
Kračanoch neďaleko Dunajskej Stredy.
Cena práce: 4.80 € / hod. / brutto

Kereslet: 4.80 € / óra / brutto

Živnosť: 6.20 € / hod.

Magánvállalkozó: 6,20 € / óra

321210010-8

Beutazás biztosítva !

321210010-8

Doprava do zamestnania zabezpečená
ZADARMO !

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

prístrešky

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

V
VIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

0948 787 777 | www.balkona.eu Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

GA21-50 strana
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63-36

splátkyod
od99
99€€
splátky

021

splátky od 98 €

2. 2

31.1

ssplátky
sp
plát
átky ood
splátky
od d49€€€
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Dr. Štefan Balogh
Kardiológ

Ordinačné hodiny
Po, Ut, Štv 7:00 - 17:00 hod.

Poliklinika Šaľa
Nemocničná 833/1

801210147

0905 376 084

PALIVOVÉ
DREVO
Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

INZERCIOU

Dolné Saliby
Najnižšie podanie: 50 475,00 EUR

0905 373 407

v našich novinách

Termín konania dražby:
dňa 13.01.2022 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby:
Mesto Trnava (budova Radnice), konferenčná miestnosť
- prízemie, Hlavná 1, 91771
Trnava.
Dražobná zábezpeka: 6 000,00 EUR
Predmet dražby: rodinný dom súpisné č. 452 v obci Dolné Saliby.
K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 1546/22, parcelné č. 1546/85
o celkovej výmere 720 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 290,
k.ú. Dolné Saliby.

0905

Kontakt: 02/32202713
drazby@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

GA21-50 strana

52-0006-23

Výročia a udalosti
24. decembra 1903
prvý vlak prešiel po železničnej trati 192 Trebišov – Vranov nad
Topľou.

CIA
INZER373 407

5

16-0196

POLIENKA BUK, HRAB
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Novoročné zvyky
Hlavnou novoročnou poverou bola
nepochybne tá, ktorá pripomínala,
že tento deň má vplyv na celý začínajúci rok. Preto sa všetci snažili
vyhnúť hádkam, obyčajne si priali
navzájom všetko len to najlepšie a
snažili sa byť čo najlepšie naladení.
Každý sa usiloval mať na Nový rok
niečo nové na sebe, aby bol po celý rok
ako nový a lepší človek. Kto mal tento
deň pri sebe peniaze, mal ich podľa
ľudovej tradície aj po celý rok. Za dobré
znamenie sa považovalo, ak do domu
na Nový rok vstúpila mladá žena alebo
dieťa. Stará žena znamenala nešťastie.
Nič dobrého neveštil ani príchod starého chlapa oblečeného v kožuchu.
V každom dome však boli vítaní malí
chlapci – vinšovníci. Ak do domu prišil
niekto cudzí, nesmel mať prázdne ruky
a priniesť aspoň koláče, resp peniaze,
čo znamenalo, že prináša hojnosť a nie
škodu. Navyše musel zaželať: „Vinšujem vám šťastlivý nový rok, že ním dal
Boh starý prežiť a nového dožiť!“ Každá gazdiná si tento deň dávala pozor
na hrnce. Keby sa jej nejaký rozbil, celý
rok by bol problémový. Cez prah dverí
sa položila metla a kto prišiel do domu
prvý, mal ju zobrať a upratať na miesto,
inak by sa z neho stal nenapraviteľný
leňoch.
V prvý deň nového roka sa neodporúčalo jesť hydinu, respektíve nič
okrídlené. A to kvôli tomu, aby im v

Najčítanejšie regionálne noviny

Vianoce – sviatok mnohých podôb
ďalšom roku neuletelo šťastie. Bravčové mäso na tanieri znamenalo blahobyt. Novoročné menu muselo byť bohaté, aby ste počas roka nehladovali.
Blahobyt a peniaze malo pričarovať aj
jedlo. Takže okrem bravčového mäsa
sa jedla šošovica, hrach krúpy alebo
jedlá s makom.
Rovnako si ľudia dávali pozor na
to, čo v prvý januárový deň robia. Ženy
chodili do kostola v bielom odeve, aby
si zabezpečili úrodu pekného a vysokého ľanu. Držali sa pranostiky ako na
Nový rok, tak po celý rok. Práca sa neodporúčala, aby nehrozilo, že pracovať
budete bez oddychu celý rok. Prvého
januára by ste mali mať doma poriadok
a čisto, aby ste takto mali po celý rok
nielen v domácnosti, ale aj vo vašich
vzťahoch. Človek sa mal tiež vyhnúť
zlej nálade, hádkam a intrigám.

» red

Stred zimy bol odjakživa obdobím
osláv. Koniec decembra bol najvhodnejším dátumom na oslavy
prakticky v celej Európe, pretože
väčšina dobytka bola porážaná práve v zimnom období, kedy sa ľudia
nemuseli obávať, že by sa im mäso
pokazilo.
Navyše, v tomto období vyfermentovala väčšina alkoholických nápojov,
ktoré si ľudia počas roka vyrábali, takže sa pilo a veselilo. To znamená, že už
stovky rokov pred príchodom Ježiša na
svet oslavovali Európania svetlo a narodenie 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 narodenia. Keďže Biblia paradoxne vôbec
neudáva dátum Ježišovho narodenia,
pápež Július I. sa rozhodol pre 25. december.
Vianoce sú sviatok narodenia Ježiša Krista, ktorým predchádza prípravné obdobie - advent. Advent je
časť liturgického roka rímskokatolíckej
cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami
pred sviatkom narodenia Ježiša Krista. Kresťania sa počas adventu snažia

V krajine zrodu Afrodity
volenkárov,“ prezradil Okan Tütünçim,
majiteľ CK na Severnom Cypre. Prísne opatrenia, ktoré sa v krajine dodržiavajú majú podľa neho význam.

očas našej cesty s CK Hydrotour
sme sa vybrali na Severný Cyprus. Miesto, kde sa podľa legendy
z morskej peny zrodila bohyňa Afrodita. Divokejšie zátoky a nádherné
piesočnaté pláže, ktorým hovoria aj
„zlaté pláže.“ Na Severnom Cypre
vďaka dodržiavaniu stanovených
pravidiel máte pocit, akoby žiadna
pandémia nikdy ani nebola.

P

voria svorne dovolenkári na mieste.
Pri vstupe na územie bolo v čase našej návštevy potrebné preukázať sa
negatívnym PCR testom a dokladom
o plnom očkovaním. „Tým, že sme na
ostrove je jednoduché dodržiavať
striktné pravidlá. Dáva to aj väčší pocit bezpečia pre prichádzajúcich do-

Netreba sa báť ciest
Severný Cyprus si získal prezývku aj
malé Las Vegas. Biznismeni i hviezdy tureckých telenoviel tu radi chodia na dovolenky a v kasínach šteklia
šťastie. My sme na svojich potulkách
natrafili na slovenského speváka
Pavla Hammela. Okrem Severného
Cypru, bol aj v Ománe. „Netreba sa
báť ciest. Letecké spoločnosti aj rezorty si na opatrenia naozaj dávajú

Na ostrove je to jednoduché
Široké pláže, 330 slnečných dní
v roku a veľký kus histórie k tomu.
To je Severný Cyprus. V tejto krajine
v rámci cestovného ruchu stavili na
bezpečnosť. „Sme ako v bubline,“ ho-

GA21-50 strana
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duchovne pripraviť na Vianoce tým, že
podstúpia rorátnu sv. omšu alebo si čítajú sväté evanjelium. Na štedrý deň sa
pred večerou pomodlia a tešia sa z darčekov. 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 páčiť. Nóri dokonca platia v Novembri iba
polovicu daní, aby mali viac peňazí na
prípravu Vianoc.
Ale je to naozaj všetko len o peniazoch 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.

» red
pozor,“ zareagoval. Pobavil nás tiež
vtipnou príhodou o tom, ako chcel ísť
z ležadla ku moru a na tvár si omylom
automaticky nasadil rúško.
Turisti z celého sveta
Letoviská na nohy postavila práve
zaočkovanosť personálu i turistov.
„Vidíme to nielen na Cypre aj v Turecku, pandémiu zvládajú tak, že prijali
účinné opatrenia, ktoré hlavne dodržiavajú a to umožňuje, že do týchto
krajín stále prichádzajú turisti z celého sveta,” vysvetlil generálny riaditeľ
CK Hydrotour Mikuláš Milko. Aj vy
sa už neviete dočkať ďalšieho leta?
S CK Hydrotour si vďaka predpredaju pobytov teraz môžete rezervovať
dovolenky do obľúbených dovolenkových destinácií ako Turecko, Grécko,
Severný Cyprus či Jordánsko za výborné ceny.

INTERIÉR, SLUŽBY
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

80% tovaru máme skladom alebo s dostupnosťou do 3 dní

Ďakujeme Vám
za dôveru a podporu
v tomto roku a tešíme
sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.
V Novom roku Vám prajeme
hlavne veľa zdravia,
šťastia a úspechov
P.F. 2022
Köszönjük az egész évi
bizalmat és szeretettel várjuk
az elkövetkező évben is Önöket.
Békes boldog, sikerekben
gazdag ús esztendöt kívanunk!
P.F. 2022

Rozkladací stôl Wenus V so stoličkami
Milano
rozmer stola 160(40)+90+76.
cena: stola 255,- € Stoličky 67,- €

Posteľ TIPO
rozmery: 140 cm, 160 cm, 180 cm a 200 cm, výška postele 52 cm, pružinová posteľ s uložným priestorom
CENA od 540,- €

Konferenčný stôl AGA
65x65x50 rôzne farby

sedacia súprava INFERNO
rozkladacia s uložným priestorom
spanie 230 cm x 160 cm
Pôvodná cena 813,- € AKCIA 699,- €

sedacia súprava NICOLE
rozkladacia s uložným priestorom, polohovateľné
opierky hlavy, rozmer 212 cm x 330 cm x 164 cm
cena: 1 231,- € akcia 1 199,- €

KUCHYNSKÉ LINKY
vo vysokom lesku aj v drevodekore. Skrinky
v rôzných rozmeroch a farbách
cena: skriniek od 35,-€

cena 32,- €

cena: od 50,-€

ZÁCLONY - 50% až 70 % | KOBERCE - 30% až 50 % | LUSTRE - 50%
Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557
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Minister
Samuel Vlčan:

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.

Africký mor
ohrozuje
chov domácich
ošípaných
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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého
diviaka?
Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu,
ktorému revír patrí, alebo informovať obecný, resp.
mestský úrad.

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.

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru
musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je

941210124

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,
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Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko choré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma?
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje.
A s ňou celá jej rodina.
Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom.
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen malým pacientom, ale celej rodine.

Foto, autor: Stanislav Mihalík

„Mirka má klaunov veľmi rada. Ešte len počuje
slovo ‚klaun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A keď
sa dozvie, že prídu k nám, skáče od radosti. Klauni
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u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale
aj dospelých. Nie je nič krajšie, ako vidieť dieťa naozaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši klauni u nás
doma dokážu. Ďakujeme Vám za to,“ napísala do
Červeného nosa Mirkina mamina.
V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodiny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne pohoda a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené radosťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme
navštívili Mirku a jej rodinu.
Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým,
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.

SLUŽBY, RELAX
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Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

01AUTO-MOTO/predaj
AUTO-MOTO / predaj
01
02AUTO-MOTO/iné
AUTO-MOTO / iné
02
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908
205 521

Kvalitné plechové garáže s montážou

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

03BYTY/predaj
BYTY / predaj
03
04BYTY/prenájom
BYTY / prenájom
04

» Prenajmem 5-izb. rod.dom s

garážou v Galante, 0903 731 710

05DOMY/predaj
DOMY / predaj
05
06POZEMKY/predaj
POZEMKY / predaj
06

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

07-0004

v šali s balkónom 55m2.300?.
Zábezpeka 2 mes.0948 608
550

výrobok

Slovenský

» Prenájom jednoizbového bytu

07REALITY/iné
REALITY / iné
07
» Kúpim garáž 0905151894
» V Galante prenajmem nebytové priestory 400m2 tel. 0904
696 166
08STAVBA
STAVBA
08

» Kúpim haki lešenie.tel.0908

532 682

09DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
A ZVERINEC
» Kúpim továrenský traktor
TK10, TK14, MT8 alebo iný menší
0904 274 781
11 HOBBY A ŠPORT

11 HOBBY A ŠPORT
» Predám vodný skúter s príslušenstvom 0915 400 088

12DEŤOM
DEŤOM
12
13ROZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
14 ROZNE/iné
RÔZNE / iné
14
15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU
16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
16
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944 724 181

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GA 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.

Výročia a udalosti
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa
zrušilo otroctvo v USA

18. decembra 1865

7 6

S 1 5
U
D

2 1 4
9 3
5
6
3 9 5

O4 9 5
4
K 3
U

2
1

2 9
7 6

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

3

0905 373 407
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33-0101
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

85_0060

0800 500 091
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