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POHREBNÁ SLUŽBA

NOSTALGIA
Komplexné pohrebné služby

Bernolákova 15, Zlaté Moravce

0907 789 124
NONSTOP
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Janka Kráľa 1,
Zlaté Moravce

• Výkup zlomkového zlata,zubného zlata a striebra.• Výkup zlatých a striebornýchmincí a starožitných hodín

• Výroba a oprava šperkov• Oprava hodín, výmenabatérií s tlakovou skúškou
ý na

u skúškou
batérií s tlakovouou
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Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

Výkup zlata 
až 40€/g.

V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783

Výkup zlata 
až 40€/g.
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PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, ohrievače MORA,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia, zapožičanie náradia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

skrinka 55
+ umývadlo

rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

72€

AKCIAAKCIA
na náradiekotol

na pevné palivo
4, 5, 6 článkový

AKCIAAKCIA
kotol

na pevné palivo
4, 5, 6 článkový

NA SLOVENSKÉ 
BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servisservis

Zá
a pozá

AKCIAAKCIA

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (18.990 domácností)

80
-0
00
7-
1

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.

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!
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správny krok pre vašu reklamu
reklama pre váš reštart

INZERÁT, 
KTORÝ PREDÁVA 

TLAČ
ZA NAJLEPŠIE CENY

DORUČOVANIE
LETÁKOV

ONLINE
GOOGLE, FACEBOOK

RETARGETING

REMARKETING

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk, tel.: 0910 851 307
e-mail: valasekova@regionpress.sk, tel.: 0910 455 919
www.regionpress.sk
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0949 064 829
0904 533 901
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285€

0911 041 654

465€

305€

510€

DREVO
EXPRESS
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predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy OHÝBAME
PLECHY

na ohýbačke
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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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»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj 
v zlom stave alebo nepo-
jazdný. 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG STADION SIMSON 
BABETA AJ POKAZENÉ NE-
KOMPLETNÉ 0915 215 406

»Kúpim pozemok. Platba 
ihneď. 0944 469 960

»Kúpim haki lešenie.
tel.0908 532 682

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI A STARÉ VECI 
0918 439 124
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ 
KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124

»Kúpim staré Českosloven-
ské hračky a vzduchovku 
0905 651 837
»Predám detské knihy 
0904 572 353

»57r hľadá priateľku 0917 
049 831
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181
»RÁD SA ZOZNÁMIM S INTELI-
GENTNOU ŽENOU.PONÚKAM 
VIAC AKO PRIATEĽSTVO.SOM 
65 /179 /85.ĎAKUJEM ZA ZÁ-
UJEM, NAJLEPŠIE ZO ZLATÝCH 
MORAVIEC,TOPOLČIANOK A 
OKOLIA. 0915 427 955
»62 r.dôchodca hľadá part-
nerku 0905 239322
»5OMUŽ HĽADÁ ŽENU DO 65r 
0907 119 860

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

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

Príklad:
RP ZM 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.

Ministerstvo životného prostredia SR 
vníma problémy rybárov, ktoré im 
spôsobujú nálety kormoránov. V tejto 
súvislosti MŽP rozhodlo o udelení vý-
nimky na odstrel a rušenie zákonom 
chráneného morského vtáka na žia-
dosť Slovenského rybárskeho zväzu. 

Celý proces sa riadil správnym ko-
naním a MŽP ho nijakým spôsobom 
nezdržovalo. MŽP nepovažuje odstrel 
kormoránov za systémové riešenie. Tým 
sú revitalizácie vodných tokov tak, aby v 
nich ryby mohli nachádzať prirodzené 
skrýše pred kormoránom aj v čase, kedy 
rieka zamŕza alebo má nízky vodný stav.

Kormorán veľký patrí medzi záko-
nom chránené živočíchy, ktoré je za-
kázané rušiť, plašiť a usmrcovať v ich 
prirodzenom prostredí. Možno tak konať 
iba na základe výnimky MŽP. Výnimku 
je možné povoliť v odôvodnených prípa-
doch, respektíve ak neexistuje iná eko-
nomicky a technicky realizovateľná al-
ternatíva a navyše, ak výnimka neohrozí 
iné živočíšne druhy v ich prirodzenom 
areáli.

O takúto výnimku požiadal aj Slo-
venský rybársky zväz, Rada Žilina. MŽP 
vydalo rozhodnutie v prvom stupni, kto-
rým povolilo usmrcovať a rušiť kormo-
rány veľké v niektorých lovných a chov-
ných rybárskych revíroch. MŽP zároveň 
v niektorých ďalších revíroch výnimku 

nepovolilo. Voči tomuto rozhodnutiu sa 
odvolal Slovenský rybársky zväz a OZ 
NUFIA. Rozhodovať tak musel minister 
životného prostredia ako odvolací orgán 
na základe návrhu rozkladovej komisie.

Rozhodnutie ministra životného 
prostredia bolo v tejto veci vydané v 
piatok 17. decembra 2021 a aktuálne sa 
doručuje účastníkom správneho kona-
nia. V tomto rozhodnutí napokon MŽP 
vyhovelo požiadavkám rybárov, ktorí 
budú môcť rušiť a usmrcovať kormorány. 
Dodržiavať však musia opatrenia, na-
príklad odstrel možno realizovať len za 
podmienky, že kormorány nebudú letieť 
v kŕdli s inými druhmi vtákov. Odstrel a 
rušenie kormorána sa nebude realizovať 
na miestach a v čase, keď ich vykonaním 
môže dôjsť k ohrozeniu záujmov ochrany 
prírody v dotknutom území.

Rybári budú môcť za určitých 
podmienok plašiť a strieľať kormorány

» Zdroj: MŽP SR

Africký mor ošípaných (AMO) je 
vysoko nákazlivá vírusová choro-
ba sviňovitých, ktorá sa nachádza 
v krvi, tkanivových tekutinách, 
vnútorných orgánoch, v sekrétoch 
a exkrétoch chorých a uhynutých 
zvierat a v ich svalovine. 

Choroba sa prejavuje vysokou ho-
rúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľ-
ko dní, zvieratá sú apatické, malátne, 
vyznačujú sa zvracaním, krvavými 
hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež 
dýchacími ťažkosťami. Typický je rých-
ly priebeh. Vyznačuje sa vysokou mor-
biditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahu-
je až 90-95 percent.

AMO je veľkou hrozbou pre chov 
domácich ošípaných a výkon poľovníc-
tva nielen u diviačej zveri. Ide o nelieči-
teľnú chorobu, ktorá ale nie je prenos-
ná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát 
potvrdený 25. júla 2019 v chove do-
mácich ošípaných v obci Strážne, okr. 
Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta 
bola potvrdená a zverejnená aj prvá in-
formácia o výskyte nákazy u diviaka, 
uloveného v rovnakom okrese.

Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR aktuálne informuje 
o vývoji situácie. Vymenujeme iba nové 
nálezy z posledných dní roka 2020.

Lanštiak - Samec, Poľovnícke zdru-
ženie Orol Čata, KÚ: Čata, PR: Orol Po-
hronský Ruskov, Ulovený, Diviača - Sa-

mec, Poľovnícke združenie Kaľava, KÚ: 
Spišské Vlachy, PR: PZ Kaľava, Nájdený 
uhynutý,Lanštiak - Samica, Poľovnícke 
združenie KOPOV Merník, KÚ: Merník, 
PR: Paľova Hora, Ulovený, Diviača - Sa-
mica, Poľovnícke združenie Priehrada 
Žalobín, KÚ: Žalobín, PR: Poľany, Náj-
dený uhynutý, Dospelý diviak - Sami-
ca, Poľovnícka organizácia BOHDAN-
KA Bohdanovce, KÚ: Rákoš, PR: Nobiš, 
Nájdený uhynutý, Diviača - Poľovnícka 
organizácia BOHDANKA Bohdanovce, 
KÚ: Rákoš, PR: Nobiš, Nájdený uhynu-
tý, Diviača - Samica, Poľovnícke zdru-
ženie Diviak Porúbka, KÚ: Priekopa, 
PR: Diviak Porúbka, Ulovený, Lanštiak 
- Samica, Slovenský poľovnícky zväz, 
Poľovnícke združenie Levoča, KÚ: Dlhé 
Stráže, PR: Levoča, Nájdený uhynutý a 
Diviača - Samec, Poľovnícke združenie 
SRNEC Baškovce, KÚ: Hlivištia, PR: Sr-
nec Baškovce, Ulovený.

Varovanie – prípady AMO pribúdajú!

» Zdroj: MPa RV SR
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E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

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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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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