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Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
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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

Novoročné príhovory majú jeden veľ-
ký nedostatok. Všetci vedia, že musia 
byť, mnohé sú plné neúprimných, no 
vzletných fráz a každý cíti potrebu 
niečím takým sa prezentovať.

Nuž, šéfredaktori spravidla patria 
do skupiny tých, ktorí „musia“. A keď už 
musím (lebo sa to bez irónie patrí), tak to 
naozaj skúsim inak.

Predposledný deň minulého roka 
som bol v miestnych potravinách. Pozná 
ich väčšina z vás, také tie „dedinské“, čo 
v nich nájdete okrem potravín aj metlu či 
dobrotky pre psa. Alebo baterky a handry 
na dlážku. Taký posledný nákup – sen-
dvič, šunka, syr, šalát, zelenina na ob-
lohu. Pani predavačke, ktorá mi rezala 
šunku, som na záver poprial zdravie v 
ďalšom roku. A pani pokladníčke, keď mi 
podávala bloček, zas pokoj, radosť. Obe 
sa na mňa pozreli s pohľadom, plným 
vďačnosti.

Pritom by sme mali byť vlastne my 
všetci vďační im. Predavačkám, čo denne 
slúžia dvanástky v infekčne rizikovom 
prostredí. Matkám, manželkám, dcéram. 
Plným už dva roky strachu z toho, či to 
neprinesú domov, blízkym.

Zabúdame na to, že stále je komu a za 
čo ďakovať, zaželať dobro, vyznať úctu. 

Topíme sa v nadávkach na tých, ktorých 
svet je svetom nadávok a morálnych 
oplzlostí. Nechajme im ten ich svet, oni 
sa v ňom zničia sami. A keď nie, tak sa 
určite dobijú aspoň ako boxeri v ringu. 
Navzájom, aj s podpásovkami.

My ešte stále máme dôvod žiť, teda, 
aspoň sa snažiť žiť, vo svetle dobra, nie v 
tme zla.

Netreba na to veľa, pohľad z utrá-
pených očí do utrápených očí je zázrak, 
trápenie mení na úsmev. Skúste. Uvidíte! 
Dobré slovo rozžiari vaše okolia tak isto 
ako jarné slnko ráno.

Epiktétos bol grécky filozof. Z jeho 
učenia zaznieva posolstvo, že človek sa 
má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí 
a otázok, ktoré nie sú v jeho moci riešiť a 
meniť. Niekto si povie, to je porazenectvo. 
Nie, to je iba rozum. Takže ak o niečo na 
prahu roka 2022 prosím, tak 
prosím – usmievajte sa na 
ľudí, ďakujte im, dodávajte 
im energiu dobra!

A všetko dobré vám v 
roku 2022 za všetkých 
kolegov, za celé vy-
davateľstvo praje

Skúsim to inak

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

96
-0

00
 T

T0
1

0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte:

Cena bateriek
od 0,65 €/kg
Cena bateriek
od 0,65 €/kg

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ
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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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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1500–2200 €.
0948 534 542 / sídlo Malacky
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» Odkúpim továrenský 

traktor alebo malotraktor, 

aj v zlom stave alebo nepo-

jazdný, tel.: 0949 350 195 

» Kúpim motocykle Jawa/

CZ/Babetta/Stadion/Simson 

aj iné. Slušne zaplatím, tel.: 

0949 371 361 

» KÚPIM STARÝ PIONIER 

MUSTANG STADION SIMSON 

BABETA AJ POKAZENÉ, 

NEKOMPLETNÉ, tel.: 0915 

215 406 

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 

0908 532 682 

záhrada, zverinec 10

» Predám 3 kohútov. Cena: 

7,5,5 €, tel.: 0907 582 053 

zoznamka 16

» 34R.CHALAN SI HĽADÁ 

KAMARÁTKU - KTORÁ DOKÁŽE 

POVZBUDIŤ, tel.: 0940 855 751 

» 46 ročný Ženatý hľadá 

Kamarátku aj staršiu, tel.: 

0907 328 041

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 

PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE, 

tel.: 0944 724 181 

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

16 ZOZNAMKA    

v súlade so zákonom 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov,

Plné znenie vyhlásenia OVS  a podmienky OVS sú zverejnené na:
 - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk, 
- na úradnej tabuli vyhlasovateľa, v sídle vyhlasovateľa:
   Námestie republiky 1176/10,  926 01 Sereď,
- prípadne možnosť osobného nahliadnutia
  účastníka v sídle vyhlasovateľa.

Ing. Martin Tomčányi, v. r., primátor mesta

a to parcely č. 387/5 - zastavaná plocha  vo výmere 476 m2,  parcely č. 387/4  
- zastavaná plocha vo výmere 754 m2 a parcely č. 388/4 - záhrada vo výmere 
1026 m2, ktoré boli geometrickým plánom č. 151/2021 zo dňa 20.10.2021, 
vypracovaným Ing. Marošom Oravcom - GEODET, úradne overeným 
Okresným úradom v  Galante, katastrálny odbor dňa 02.11.2021 pod 
číslom1548/2021, odčlenené od parcely č. 166/5 - ostatná plocha, zapísanej  
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu 
ako parcela registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú.  Dolný Čepeň, na ktorej je 
umiestnená budova so súpisným  číslom  2916  v súkromnom vlastníctve,  
zapísaná ako predajňa  na LV  č.  3173 v k. ú. Dolný Čepeň. 
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Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

vyhlasuje obchodnú verejnú
súťaž na prevod nehnuteľného

majetku - pozemku
na Družstevnej ulici v Seredi,

Leopoldov, Hlohovec a okolie
Certifikovaná inštruktorka

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

NORDIC
WALKING
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fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ

Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ

Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00

SO 8.00 - 12.00

Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00

SO 8.00 - 12.00

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!

ZIMNÁ AKCIA
-20 až -30%
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Fašiangy je obdobie od Troch kráľov 
až do polnoci pred Popolcovou stre-
dou. Potom nasleduje 40 dňový pôst 
až do Veľkého piatku. Je to prechod-
né obdobie medzi zimou a jarou.

Začiatok fašiangov ako každý rok 
pripadá na sviatok Troch kráľov, čo je 
6. január. Pokiaľ ide o dôležité termíny 
počas fašiangov, fašiangová nedeľa sa 
oslavuje 27. februára 2022, fašiango-
vý pondelok pripadá na 28. februára 
2022 a fašiangový utorok vychádza na 
1. marca. O deň neskôr potom nasle-
duje Popolcová streda. Inak, posledný 
štvrtok pred koncom fašiangov sa v mi-
nulosti nazýval aj tučný štvrtok. Tento 
deň bol príznačný tým, že sa ženy za-
čali správať neobvykle – boli agresívne 
voči mužom, popíjali v krčmách, tan-
covali a spievali na uliciach. Jedným 
slovom – svet je počas fašiangov „hore 
nohami“.

Neodmysliteľnou súčasťou fa-
šiangov sú tradičné fašiangové hry, v 
rámci ktorých boli predvádzané rôzne 
magicko – rituálne úkony. Po dedinách 
šli v sprievode mladí muži preoblečení 
v rôznych maskách. Najčastejšie to boli 
masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará 
žena, Prespanka s deckom, Mladucha 
a Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár, 
ale aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a 
Slameníka, ktoré symbolizovali plod-
nosť, ale aj smrť. V ruke držali ražeň 
alebo šabľu – prastaré symboly muž-

skej sily a plodnosti. Na ražeň im ľudia 
napichovali slaninu, klobásu, dávali 
im vajcia a peniaze na spoločné pose-
denie. Zapichovanie ražňa do povaly 
symbolizovalo pomyselné spojenie 
neba so zemou.

Muži prezlečení v maskách žobrali, 
kradli, predstierali prácu, za ktorú sa 
dožadovali odmeny, ale aj tancovali 
tance „na konope“ či „ na ľan“. Ich úlo-
hou bolo zabaviť dedinčanov. Parodo-
vali preto svadobníkov, vysmievali sa z 
vydajachtivosti, lenivosti, hlúposti, pý-
chy a spanštilosti a trestali staré diev-
ky- priviazali im na nohu klát. Jedným 
slovom si mohli dovoliť počas fašian-
gov to, čo si „dopriať“ inokedy nemohli.

Najveselšie obdobie roka potom 
strieda 40- dňový pôst. Ukončia sa 
všetky zábavy a svet sa vráti opäť na 
rok do starých koľají. Na poslednej fa-
šiangovej zábave sa preto predvádza 
symbolické pochovávanie basy.

Ideme v tempe, sú tu fašiangy!

» red, internet
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

29,90 €

8. januára 2004 
britská kráľovná Alžbeta II. pokrstila Queen Mary 2, v tej dobe 
najväčšiu osobnú loď v histórii.

Výročia a udalosti
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 30 €/Auto
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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Strážme výšku verejných dlhov
V EÚ prebieha debata o tom, �i by sme mali u�ah�i� zadlžovanie �lenských štátov a Únie. 
Vä�šina serióznych ekonómov je presved�ená, že v krízach sa štáty môžu zadlži�, ale v 
dobrých �asoch musia poži�ané vráti�. V budúcnosti nás �akajú ve�ké výdavky spojené so 
starnutím obyvate�stva, s klimatickou zmenou a ur�ite aj s krízami, ktoré ešte nepoznáme. 
Som presved�ený, že na budúcnos� sa musíme pripravi� nízkym verejným dlhom.

Eugen Jurzyca
poslanec Európskeho parlamentu za SaS

120 %

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Verejný dlh 10 najvä�ších 
vyspelých krajín 
(% HDP)
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OC VIKTORIA (PRI BILLE) HLOHOVEC

KOMPLETNÉ
DIOPTRICKÉ 
OKULIARE

69€IBA

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK  0940 948 600  WWW.DROPTIC.SK   

MERANIE ZRAKU ZADARMO
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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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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. 
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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
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10. januára 1901    
v Texase bolo objavené prvé ložisko ropy 
(tzv. spindletopský vrt)

Výročia a udalosti
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� 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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!
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