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Krbové vložky

za ceny 2021
(skladové zásoby)

Krbové vložky

za ceny 2021
(skladové zásoby)cena už od

778 €

cena už od

778 €
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V posledných rokoch sa u nás zauží-
val taký zvláštny zvyk. Mnohí akosi 
automaticky očakávajú, že získajú 
dobré miesto, dobrý plat, automa-
ticky nakupujú byty na obrovské 
dlhy, popri tom lietajú na dve tri do-
volenky do roka.

V USA už bol hádam každý a kto 
nebol, nič spoločensky neznamená, 
je nula. To ale nie  je samozrejmosťou 
napríklad v prípade Malej Fatry, alebo 
Polonín. Hanbím sa, sám seba, ale nád-
herné lesy na severovýchode Sloven-
ska som ešte nenavštívil. Poznám ich 
iba zo statusov náčelníka Lesoochra-
nárskeho združenia Vlk Juraja Lukáča.

Mnohí z nás úplne automaticky 
predpokladajú, že žiť, to znamená mať 
všetko. Môcť si dovoliť všetko. Dokonca, 
aj na úkor iných, bez ohľadu na čokoľ-
vek a kohokoľvek. A čím intenzívnejšie 
si to myslia, čím okázalejšie ukazujú, 
že na to „majú“, tým viac ich šťastie ob-
chádza. Bez toho, aby si to oni všimli.

Pred takmer sto rokmi, dvaja mla-
dí ľudia, moji dnes už dávno nebohí 
starí rodičia, odišli za prácou do Fran-
cúzska. Na Slovensku jej nebolo. Dreli 
ako vládali, každý zarobený frank 
odkladali, aby si na diaľku na Sloven-

sku mohli postaviť domček, z ktorého 
píšem túto úvahu. Všetko, čo mali, 
nadobudli, bolo výsledkom ich práce. 
Teda, skôr ich driny. Síce nelietali do 
Hurgady, ani na Manhattan, ale za to 
si, milujúc sa navzájom, urobili v ne-
deľu vždy výlet na bicykloch. Áno, ešte 
aj ako dospelí ľudia. S košíkom dobrôt, 
ktoré si dovolili pripraviť zo skromného 
rozpočtu na nedeľu. Ale – nemali dlhy. 
A boli šťastní.

Podarilo sa takýmto ľuďom nájsť 
šťastie, kde by ho dnešné generácie vô-
bec nehľadali. V sebe a v sebe prispô-
sobených možnostiach a okolnostiach. 
Oni vedeli, že nikto im nič nedá, od ni-
koho nič očakávať nemajú, lebo nikto 
im nič nedaruje. Som už na „zaslúže-
nom odpočinku“ a pracujem. Môžem aj 
nepracovať, narobil som sa dosť. Ale – 
chcem ešte žiť a ak sa dá, aj 
šťastne žiť. Tak sa musím 
o to sám postarať. Alebo 
si fakt myslíte, že v tomto 
štáte to urobí niektorý po-
litik za vás?

Pekný pracovi-
tý týždeň -

Nečakajme, že budeme iba dostávať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ISTENIE K ÝCH

SED IEK

ING. KUBAŠKA

Smile MOM
Moyzesova 10

Pezinok

Viac informácií nájdete na webovej

stránke: www.smilegroup.sk

testujeme
7 dní v týždni

Výsledky zadávame do systému NCZI.
Certifikát s QR kódom do GreenPasu, alebo

na stránke www.korona.gov.sk a formou SMS
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smile
MOM

AG, RT-PCR diagnostika

COVID-19, objednávky
na www.smilegroup.sk

(aj bez objednania)

Info linka: 0940 997 179
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HODINOVÝ MANŽEL
   ➢ murárske práce

➢ voda ➢ elektrika 0908 698 322

6
8
-0
5

DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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prijíma objednávky na PREDAJ HYDINY

Predajňa Kŕmnych zmesí v Budmericiach

Nájdete nás: Budmerice, nám. R.Fábryho

Bližšie info: 0948 256 789         Kŕmne zmesi Budmerice

V ponuke budú: 16-týždňové
nosnice Dominant farby: hnedá, sussex, 
jarabatá, čierna, modrá a leghorn, obľúbené
GreenShelly a DarkShelly, sliepočky znášajúce
vajíčka zelenej a tmavohnedej škrupiny.

Od februára je možnosť objednania: 1-dňových
brojlerkov ROSS 308, 2-týž. brojlerových
káčat a húsat a 6-týž. moriakov typu BIG 6.

... tešíme sa navašu návštevu
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DÁME DO PRENÁJMU
priestory

v centre MODRY
na kancelárske alebo

skladové účely
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Lucia Demovičová  0905 593 810 

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

Každý týždeň: 
Grinava, Pezinok, Báhoň, 
Doľany, Dubová, Jablonec, 
Modra, Svätý Jur, Viničné, 
Budmerice, Častá, Slovenský 
Grob, Harmónia

pezinsko@regionpress.sk

Redakcia: Kollárova 12
 PEZINOK

Pezinok

Modra

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 (18.210 domácností)

Chcete si podať riadkový inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera PK 
medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

Príklad: RP PK 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, PK zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Službu 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    

»Kúpim  RD v PK- okolie. 
Tel. 0907 093 386

»Kúpim haki lešenie.
tel.0908 532 682

»Kúpim škodu favorit 
alebo feliciu aj nepo-
jazdnú.tel.0903 517 742

»Predám alebo pre-
najmem garáž na 1. Mája 
pri Potoku. Pezinok 0903 
791 159
»Kúpim 2 alebo 3 izb. byt 
na Muškáte, na seve-
re, juhu  alebo v centre 
Pezinka. Tel. 0915394215

Občianska
riadková
inzercia

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

SPOMIENKY

Občianska
riadková
inzercia

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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www.windorpezinok.sk

0905 425 790, 0903 82 82 30
windorpezinok@gmail.com
Holubyho 35, PEZINOK

(po schodoch nad hodinárstvom HOFI)

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ
OKNÁ a DVERE

Spomínam si často na otca Antonia 
Srholca, jeho široký úsmev a láskavé 
slová. 

Kedysi mi na tému podnikanie pove-
dal toto: „Podnikať sa má hlavne so srd-
com. Ako kedysi šport, spev, tanec. Pre 
radosť. Aby sme obohatili svet a pri tom 
dorastali k vyšším, duchovným hodno-
tám. K radosti, aj keď sa tvorba, podnika-
nie nepodarí. Trpezlivo a s vierou niesť aj 
svoj zranený, niekedy nepodarený ľudský 
údel. Na Slovensku sme podnikanie po dl-
hej prestávke len obnovili. Ako súťaž, kto 
rýchlejšie, kto viac a víťaziť za každú cenu. 
Chce to čas. Naučíme sa.“ 

Antonia zatvorili komunisti. Desať 
rokov prežil roky vo väzení a v pracovnom 
tábore. Zažil tam dlhé hodiny samoty, po-
níženia, hladu a chladu. Bol pokojný, po-
korný a vyrovnaný so svetom. Neodsudzo-
val a často zakončil debatu slovami - chce 
to čas, naučíme sa...

Verím, že sa naučíme. Podnikať a 
spravovať si svoju krajinu. Aby sme nepre-
dávali iba lacnú prácu našich ľudí a naše 
polia na sklady dovezených výrobkov. Na-
učíme sa dôverovať si a spolupracovať. Aj 
to, že keď niekto vyzerá a premýšľa inak 
ako my, ešte nemusí byť našim nepriate-
ľom. Naučíme sa počúvať jeden druhého, 

aj keď so všetkým nebudeme súhlasiť. 
Chce to čas, ale príde doba, keď pochopí-
me, že sa nemusíme naháňať za postave-
ním, peniazmi a slávou. Zistíme, že je tu 
miesto pre každého, kde môže byť užitoč-
ný a nemusíme sa predbiehať. 

Otec Srholec hovoril: „Nebezpečné 
a škodlivé je žiť len pre hromadenie bo-
hatstva, ktorého symbolom sú peniaze. 
Bezohľadné hromadenie kapitálu a moci. 
Pyšné sebavedomie, že ja mám viac ako 
iní. Bezohľadnosť k iným spoluobčanom. 
Ignorovanie skutočnosti, že sme všetci jed-
na Rodina a sme navzájom za seba zodpo-
vední. Chudobní sú mierou nášho blaho-
bytu. Sociálna politika, solidárna cirkev, 
múdrosť detí, radosť z rozdávania, sloboda 
jednoduchých, prostých ľudí, ochota deliť 
sa a pomáhať, to sa všetko budeme musieť 
naučiť. Ak Život je jedno z božích mien, 
akákoľvek služba životu 
je službou tomu Najvyš-
šiemu. Hodnota člove-
ka sa bude merať pod-
ľa toho, nakoľko a na 
čo premieňa svoje talen-
ty v danom priestore 
a čase.“ Buďme 
trpezliví, nau-
číme sa.

Naučíme sa

» Ján Košturiak
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
   TLAČIAROV
   ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
   NASTAVOVAČOV orezových liniek
   KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov
   MECHANIKA polygrafických strojov
   ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA
   SKLADNÍKOV 

Bližšie informácie: 

tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:

Mzda:           od 900 € - 1 550 €

Benefity:    13. a 14. mzda
mimoriadne a jubilejné odmeny 
hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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16. január 1969  
na protest proti odklonu od demokratizačného procesu sa v Prahe 
upálil študent Jan Palach.

Výročia a udalosti

5
1
-0
0
2
0

Parkety a podlahy pre každého

BOZIN, spol. s.r.o., Radničné námestie 9, 902 01 Pezinok
e-mail: parkett@bozin.sk, ✆ 0903 641 744, 0903 771 615

www.bozin.skwww.bozin.sk
Podlahy

  (drevené, laminátové, korkové, linoleové, vinylové)

 Terasy a obklady

Príslušenstvo k terasám

ovácia parkiet

klady schodov

Dvere

Príslušenstvo
  (lišty, lepidlá, laky, oleje, čistiace a ošetrovacie prostriedky)

Podlahy
  (drevené, laminátové, korkové, linoleové, vinylové)

 Terasy a obklady

Príslušenstvo k terasám

ovácia parkiet

klady schodov

Dvere

Príslušenstvo
  (lišty, lepidlá, laky, oleje, čistiace a ošetrovacie prostriedky)

P
R
E
D
A
J
Ň
A

O
T
V
O
R
E
N
Á



PK22-02 strana 4

SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

6
3
-2
2

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

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

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

Vaša reklama

pezinsko@regionpress.sk
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PONGRATZ s.r.o.,
Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK

INFORMÁCIE O PRÁCI

0905 44 81 83
v.berkovic@pongratztrailers.com

Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.

Základná mzda od 600,- €

Nástupná mzda vrátane prémií a bonusov od 900,- €

» skladníkov, vodičov VZV

» montážnikov na linkách výroby

   prívesných vozíkov

Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme:
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