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Počas uplynulej soboty sme s hrô-
zou a obrovskou ľútosťou sledovali 
zábery požiaru z centra Banskej 
Štiavnice. Živel poškodil niekoľko 
historických budov, v niektorých 
dokonca zhoreli celé poschodia. Ľu-
dia z ich útrob zachraňovali a odná-
šali do bezpečia všetko, čo sa dalo.

S ohňom, ktorý vypukol v historic-
kom centre Banskej Štiavnice, bojovali 
profesionálni a dobrovoľní hasiči. Pri 
udalosti zasahovali aj vojaci, policaj-
ti, zamestnanci samosprávy, Červený 
Kríž, zamestnanci zasiahnutých bu-
dov, zamestnanci Okresných úradov 
Banská Štiavnica a Banská Bystrica. 
Pomocnú ruku podalo aj veľa dobro-
voľníkov. Mnohí neúnavne pomáhali 
zachraňovať zbierkové predmety či iné 
vzácne písomnosti a dokumenty.

Do očí sa tlačili slzy, pozorujúc 
živú reťaz, ktorú ľudia vytvorili na Tro-
jičnom námestí, aby si mohli z okien 
múzea až do pristavených áut podávať 
umelecké diela v snahe ušetriť ich pred 
ničivým živlom a previezť do bezpečia. 
Aj počas tejto ohnivej skazy, tak ako ve-

ľakrát predtým, sa prejavila neskutoč-
ná spolupatričnosť a opäť sa ukázalo, 
ako sa my Slováci dokážeme vo vypätej 
situácii spojiť a pomôcť tam, kde je tre-
ba, bez nároku na odmenu.

Banská Štiavnica je bezpochyby 
klenotom nášho kultúrneho dedičstva 
a jedným z najkrajších a historicky 
najzaujímavejších miest na Slovensku. 
Jej centrum je mestskou pamiatkovou 
rezerváciou. V decembri roku 1993 
bolo mesto spolu s technickými pa-
miatkami v okolí zapísané do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného de-
dičstva UNESCO. Škody, ktoré ničivý 
požiar spôsobil, môžu mať teda nevy-
čísliteľnú hodnotu. Musíme len veriť, 
že sa kompetentným čo 
najskôr podarí vrátiť 
pamiatkovým budo-
vám v centre mesta 
ich pôvodnú krásu, 
aby sa opäť mohli 
tešiť z priazne ti-
sícok domácich 
i zahraničných 
návštevníkov.

Verme, 
že náš klenot povstane z popola

» Renáta Kopáčová, redaktorka

www. .sk

0905 220 132
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Hlohovská cesta 6, 210 41 Leopoldov
tel.: 0944 386 512, www.fasadanadom.sk

Vymazávanie
korýtok,

opravy striech
a komínov
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Murárske práce

Sadrokartón

Zatepľovanie
Zámkové dlažby
0904 834 925
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0948Ê107Ê877

STRECHY

KROVY
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NORDIC
WALKING Leopoldov, Hlohovec a okolie

s certifikovanou
inštruktorkou

0915 374 612 | nordic.walking.vladena@gmail.comPrihlášky
na kurz a tréning: 9
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0948 107 877

Bytové jádra, domy, byty,
priečky, obklady, dlažby,

stierky, vymaľovky,
voda, elektroinštalácie,

kúrenie

REKONŠTRUKCIE

0907 898 275

zámková

a výkopové
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- Obklady a dlažby

- Pokládka

   zámkovej dlažby

- Zatepľovanie a ostatné

   stavebné práce

STAVEBNÉ
PRÁCE

0910 127 792
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ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
REŤAZOVÝMI KONTAJNERMI
DOVOZ
SYPKÝCH
MATERIÁLOV

www.mabotrade.sk
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REZANIE
BETÓNU

otvorov do panelu

odvoz odpadu

AKCI
OVÉ

CENY
!

0908 447 006

3
9
-0
0
0
3



HC23-12 strana 2

ZVIERATÁ, STAVBA, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Lucia Pavlovičová  0905 444 052

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

Každý týždeň: 
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, Hor-
ný Čepeň, Sereď, Šalgočka, Šintava, 
Šoporňa, Vinohrady nad Váhom, Ze-
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» Kúpim babetu, stadion, 
starú vzduchovku aj poka-
zenú, tel.: 0907 374 235
» Kúpim Škodu Oktáviu ale-
bo Fábiu, tel.: 0903 818 122
» Kúpim motocykel Jawa, 
ČZ aj náhradné diely, tel.: 
0903 416 726

» KÚPIM HAKI LEŠENIE, tel.: 
0908 532 682

» Predám jačmeň, pšenicu, 
tel.: 0905 322 259

» Kúpim rôzne staré veci, 
hodiny, mince a pod, tel.: 
0903 765 606
» Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047

» Potrebujem nahrať sof-
tvér (SOFTWARE) do mobilu, 
tel.: 0911 543 758
» Kúpim akékoľvek staro-
žitné veci a predme�, hut-
né sklo, kryštál, motorky 
(Babe�a,Pionier, Jawa,...). 
Platba ihneď, tel.: 0903 
269 176 

Občianska
riadková inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj 

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

Príklad:
RP HC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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 no-
vinách, HC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA 

11 HOBBY A ŠPORT

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

14 RôZNE / iné    

Súkromný veterinárny lekár

Vakcinácia

Ošetrenie proti vnútorným a vonkajším parazitom

Chirurgické ošetrenie

Sonografické vyšetrenie

Laboratórna diagnostika

Konzultácie

Ponúkam služby

0907 776 628
Sereďská 40, Šulekovo

MVDr. Jana Petríková
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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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 Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie                            

 Na vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. z., že 
výrobca takéhoto výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený 
výrobok uvedený na trh SR. Tým je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp. 
vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného 
cyklu.
 Financovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu, vrátane 

triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného 
prúdu, znášajú výrobcovia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.  

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady               
na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.

výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali 

triedou, pretože šetríme prírodné zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie. 

životnosťou alebo využívame nabíjateľné akumulátory.

-
ho odpadu. 

vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Viac informácií nájdete na webových sídlach

www.e-cycling.sk a www.slovmas.sk.

Autorizované organizácie zodpovednosti výrobcov

E-cycling s. r. o. a SLOVMAS, a. s. týmto informujú:
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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

janputifar@gmail.com•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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Kamenárstvo
lampáš, váza,
50 písmen,
doprava

Pri objednaní kompletného
pomníka

www.kamenarstvomajstro.sk 0910 444 002 ZÁRUKA 15 ROKOV

ZDARMA:- Široký výber nových pomníkov, chodníkov
- Dlhoročná prax a flexibilita
- Kompletné rekonštrukcie a opravy pomníkov
- Objednávky aj bez zálohy
- Výrazné zľavy pre dôchodcov a ZŤP
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, DUB, HRAB
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0905 66 22 29
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Obhliadka a cenová 
ponuka zdarma.

27. marca 1983   
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej reho-
le v rámci „akcie Vír“

Výročia a udalosti
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
MAREC – APRÍL

2023

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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Mozog a nervový systém riadia fun-
govanie celého tela. Mozog je jeden z 
najdôležitejších orgánov v ľudskom 
tele - umožňuje nám myslieť, hýbať 
sa a komunikovať s okolím. Dáva nám 
schopnosť vnímať svet naokolo, cítiť 
emócie, pamätať si, učiť sa a sústrediť 
sa. Zdravý mozog je preto zásadný pre 
prežitie plnohodnotného života.

Fungovaniu mozgu podľa odborní-
kov škodí nedostatočný pohyb, sedavý 
životný štýl, nekvalitný spánok alebo 
jeho nedostatok, nedostatočná socia-
lizácia, neprimerané množstvo času 
osamote, dlhodobý a chronický stres, 
nadmerné užívanie alkoholu, fajčenie, 
dlhodobé pesimistické myslenie.

Čo prospieva mozgu:
- Nenechať ho “zlenivieť”. Akákoľvek akti-
vita mu prospieva či už to je komunikácia, 
udržiavanie sociálnych vzťahov, literatúra, 
nové podnety, kultúra, umenie, pestovanie 
koníčkov, spoločenské hry, učenie cudzích 
jazykov.
- Trénovať pamäť – výkon pamäti sa môže 
vekom znižovať, preto ju treba stále tréno-
vať a udržiavať v aktivite. Dôležité je pou-
žívať aj vlastnú pamäť, nielen tú digitálnu. 
Skúste svoj mozog priebežne stimulovať 
napríklad vedomostnými súťažami, rébus-
mi, krížovkami, sudoku, pexesom alebo 
šachom.
- Kvalitná strava – mozog spotrebúva veľa 
energie. Dôležitá je zdravá a vyvážená stra-

va. Vhodným príkladom je stredomorská 
strava zahŕňajúca zeleninu, ovocie, olivový 
olej, obilniny, chlieb, strukoviny, ryby, va-
jíčka, mliečne výrobky, mäso. Dôležité je re-
dukovať príjem alkoholu. Vitamíny skupiny 
B sú dopingom pre celý nervový systém.
- Dostatok tekutín - ak je telo zásobené te-
kutinami, mozog je dostatočne prekrvený 
a nervové bunky navzájom dobre komuni-
kujú.
- Kvalitný spánok – chronický nedostatok 
spánku poškodzuje pamäť, únava znižuje 
schopnosť koncentrácie.
- Pravidelná fyzická aktivita – pohybom 
sa zvyšuje mozgová výkonnosť. Ideálny je 
pohyb na čerstvom vzduchu. Mozog je pri 
fyzickej aktivite viac prekrvený, a teda viac 
okysličovaný a zásobovaný živinami.
- Pravidelný oddych počas dňa – krátke 
prestávky (mikroprestávky, 5- až 10-minúto-
vé) počas dňa zmierňujú únavu – prospieva 
pohľad z okna, chôdza po schodoch, hlbo-
ké dýchanie, krátka meditácia.
- Pobyt v prírode – aspoň dve hodiny za 
týždeň. Podporuje psychické aj fyzické 
zdravie.
- Používať informačné a komunikačné tech-
nológie len v nutnej miere a nenechať ich 
zbytočne zapnuté. 
- Určiť si vo svojom byte aj pracovnom pros-
tredí zóny bez akýchkoľvek technológií.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu v spolupráci s 

Odborom komunikácie ÚVZ SR

Podporte fungovanie svojho mozgu

» ren

PRIAMY IMPORTÉR

inceram.sk

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO

SEREĎ
Vonkajší rad 4386, Sereď
+421 905 22 11 33

VIAC AKO 100 DLAŽIEB A OBKLADOV

v jedinečných kúpeľňových kójach.

ZREKONŠTRUOVANÁ PREVÁDZKA!

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO 

HLOHOVEC
Jarmočná 4, Hlohovec
+421 905 22 11 33

AKCIOVÉ DLAŽBY A OBKLADY OD 5€/m2
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Ďalej robíme: elektrika, voda, plyn,kanalizácia, kúrenie, búracie práce,vývoz odpadu
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NOVÉ TVARY POMNÍKOV

www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU 0903 471 375

KAMENÁRSTVO 
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Volajte:
Cena platí pri osobnom dovoze.

Zvoz od 100 kg zabezpečíme. 

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

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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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

0915 445 364
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REALIZÁCIA KOMPLETNÝCH
STAVEBNÝCH PRÁC
od januára do marca
NA PRÁCE AJ MATERIÁL

ZĽAVA 30%
0944 850 994
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Vodičský preukaz typu C je nutnosť.
STROJNÍKA

NA VRTNÚ SÚPRAVU

v Leopoldove prijme do TPP

Kontakt: mikrovrt@mikrovrt.sk / 0905 460 786

Mzda OD 8 €/hod.
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SBSÊGUARDINGÊs.Êr.Êo.

)

@

�

Lindner Mobilier s.r.o.

Družstevná 7

922 42 Madunice

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 
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• Samostatne pracujúceho stolára
• Stolára  • Lakýrnika
• Obsluhu CNC stroja

Ľudí, ktorí majú záujem

pracovať pri výrobe nábytku

- Podľa kvalifikácie 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 -
firemné chaty po celej Európe -

vianočná odmena -
firemné podujatia -

príspevok zamestnávateľa na DDS 3. pilier -

NÁSTUP

IHNEĎ

Pridaj sa k nám

od 1546,-Eur

Teamleader
výroby

vrátane bonusov a príplatkov

kontakt: 0904 742 860
praca@lear.com

pre svetových

výrobcov automobilov

Ubytovanie v na�ich komfortných ubytovaniach

Dopravu do práce

Príspevok do 3. piliera dôchodkového poistenia

Tvoríme tím...
Lear Corporation Seating Slovakia s.ro.

Voderady 454, 919 42 Voderady

S nami je

od 1546,-Eur

Teamleader
logistiky

vrátane bonusov a príplatkov

od 1900,-Eur

výroby

vrátane bonusov a príplatkov

od 1834,-Eur

Technik

vrátane bonusov a príplatkov
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30. marca 1920 
česko-slovenský parlament schválil ofici-
álnu vlajku Česko-Slovenska

Výročia a udalosti 1

57

3

72

9

2

74

6

3

2

1

6

9

4

71

3

697

56

9

4
S

U

D

O

K

U

Stavebná firma Hromex, s.r.o.
so sídlom Bulharská 44, Trnava

PRIJME
technicko-administratívneho

pracovníka

pozícia vhodná aj pre: absolventa, resp.
�tudenta V� technického zamerania (brigáda)

0903 768 490 hromex@hromex.sk

mzda: 1 300�/brutto

www.regionpress.sk
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Na želanie pozostalých bude dom na 
mieste tragickej smrti novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej zbúraný. Trnavský sa-
mosprávny kraj následne na pozem-
ku postaví Pamätník slobody slova 
vo Veľkej Mači, ktorého návrh vzišiel 
z výtvarno-architektonickej súťaže. 

„Minulý mesiac uplynulo päť ro-
kov od vraždy dvoch mladých ľudí. Po-
važujem za dôležité si ich pamiatku ne-
ustále pripomínať, a to najmä v dobe, 
keď význam slobody slova a jej zne-
užívania je viac ako aktuálny. Cieľom 
našej župy je vytvoriť pietne miesto, 
ktoré bude pripomínať ich odhodlanie 
a zároveň niesť silný odkaz pre budúce 
generácie. Aktuálne prebieha likvidá-
cia všetkých objektov na pozemku vo 
Veľkej Mači tak, ako si to želali pozo-
stalé rodiny. Výstavba, ako aj následná 
správa a údržba pamätníka, sa bude 
realizovať z rozpočtu župy,“ povedal tr-
navský župan Jozef Viskupič s tým, že 
župa plánuje s výstavbou pamätníka 
začať v priebehu budúceho roka, a to 
po ukončení územného a stavebného 
konania, ako aj verejného obstaráva-
nia na zhotoviteľa stavebných prác.

Víťazný návrh pamätníka s ná-
zvom Záhrada pochádza od tvorcov 
Benjamína Brádňanského, Víta Hala-
du, Martina Piačeka a pracuje s naklo-
nením pozemku, čo evokuje pocit ne-

rovnováhy, vychýlenia a trvalej zmeny. 
Budúce pietne miesto bude na jednej 
strane pripomínať udalosti z minulosti, 
no na druhej strane ponúkne priestor 
na re昀氀exiu a pohľad do budúcnosti. 

Do súťaže bolo prihlásených 30 
návrhov. Podmienky súťaže splnilo 27 
z nich a posudzovala ich deväťčlenná 
porota zložená z odborníkov z oblasti 
architektúry a výtvarného umenia, 
členov pozostalých rodín a trnavského 
župana. Viac informácii o súťaži i víťaz-
nom návrhu je zverejnených na www.
slobodaslova.sk.

V roku 2018 trnavská župa udelila no-
vinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbe-
nici Martine Kušnírovej Cenu slobody 
Antona Srholca in memoriam. Koncom 
roka 2019 na ich počesť zorganizovala 
konferenciu Slovensko proti všetkým 
ma昀椀ám, na ktorej vystúpili slovenskí aj 
talianski novinári a právnici.

Postavia Pamätník slobody slova

» ren
zdroj foto TTSK
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 Hrozí stret 
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

VÝKUP MINCÍ
Kúpim veci z 1. a 2.

sv. vojny,vzduchovky.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com

do roku 1945
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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

Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00

PRIJMEME 

KVALIFIKOVANÝCH 

ZAMESTNANCOV 

PRIJMEME 

KVALIFIKOVANÝCH 

ZAMESTNANCOV 

fidler@klampiarfidler
0905 869 408, 031/789 45 54
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Schodiskový výťah Stannah je 
vhodný pre každé schodisko, 
lomené, rovné, vnútorné 
alebo vonkajšie.

0800 162 162
www.stannah.sk

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

156 rokov výrobca

Zavolajte zadarmo

Pre ŤZP občanov možnosť 
vybaviť na zakúpenie 

stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

20
ROKOV

My máme narodeniny, 
ale vy dostanete darček.y

€ 200
DARČEKOVÁ KARTA

Pri kúpe stoličkového 
výťahu Stannah vám 
ponúkame darčekovú 

kartu v hodnote 200 €!

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 3. 2023 a nie 
je platná s inými kampaňami alebo ponukami.

Na celom Slovensku
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