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A máme tu definitívnu bodku za 
letným obdobím, letným časom, teraz 
už aj časom minulým. Zmena letného 
času na zimný prichádza v nedeľu 27. 
októbra. Vrátime sa o hodinu a to zna-
mená, že minimálne to bude krásna 
noc pre spáčov – o hodinu dlhšia. Ur-
čite na to nezabudneme, hoci ide iba o 
hodinu. Jednu jedinú.

Naopak, žiaľ zabúdame na to, že vo 
viacerých oblastiach nášho života sa 
vraciame o celé roky, je to smutné, ale v 
niektorých – napríklad vo vnímaní moci 
nad občanmi štátu aj o tridsať rokov späť. 
Akoby všetko v tomto našom ešte stále 
navonok mladom štáte, vrátane nás, bolo 
výlučným osobným vlastníctvom kohosi 
a nás by do toho nemalo byť nič. A koho 
do toho aj niečo je, stáva sa starým zná-
mym „triednym nepriateľom“, škodí štá-
tu a jeho svetlým zajtrajškom. Nič vám to 
nepripomína, najmä vám, skôr narode-
ným? Tým, ktorí tu žili, dreli, snažili sa aj 
pred rokom 1989?

Alebo, zvykli sme si? Veď už tak bolo, 
tak prečo by tak nemalo byť aj naďalej? O 

pár dní vstupujeme do  mesiaca novem-
ber. Pred tridsiatimi rokmi sme z námestí 
súdruhom odkázali, že takto nie. Vtedy 
sa zľakli, ale odkaz bol príliš pokorný. 
Takže – veľmi rýchlo sa vrátili. Pochopili, 
že ich aroganciou moci sa dá veľmi ľahko 
poraziť slušnosť ľudu, zamat revolúcie.

O pár dní sa vyberieme na cintoríny 
a budeme spomínať na našich predkov. 
Medzi nimi sú mnohí, ktorí pre dnešné 
generácie mrzli v novembri 89 na námes-
tiach, postavili sa za ne vo fabrikách a 
úradoch, dokonca aj vo vtedajších médi-
ách, na odpor svojvôli moci. Vtedy vrave-
li - „aby naše deti nemuseli...“

Nuž, my, tie „naše deti“ 
- ako sa postavíme nad ich 
hroby? S akými pocitmi? 
Nie sme im čosi dlžní?

Krásny a zodpovedne 
prežitý významný týž-
deň, milí čitatelia! Je 
čas na zmenu ča-
sov... Už naozaj 
definitívnu.

Neobyčajne obyčajné dni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

j.putifar@centrum.sk•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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SPRÁVCU ZÁVODU
0905 410 960

Plat: hod. od 8 € (na živnosť)

Plat: hod. od 6,50 €

96
-0

01
 T

T4
3

PRIJMEM PRACOVNÍKA
do betonárskej výroby na pozíciu
MIEŠAČKÁR

KRAJČÍRSTVO

Šitie,
oprava

a predaj
odevov

0908 657 610
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Otv.hod.:
PO-PIA

9oo~17oo h.

www.facebok.com/MG Fashion.zákazkové krajčírstvo

nákupné centrum
Nova, Sereď
ul. D. Štúra

VÝKUP
PALIET
0905 502 672
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Suburra barber shop
príjme barbera

na TPP alebo živnosť
Sereď

Mzda: 1000€ netto

0915 102 229

0907 652 710
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SADROKARTONISTI

0908 751 442

Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,

výborná cena
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Vymazávanie
korýtok,

opravy striech
a komínov
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Citáty
o odvahe

» „Každému je tvorcom 
šťastia jeho vlastný cha-
rakter.“ 
Cornelius Nepos, rímsky 
spisovateľ -100 - -25 pred 
n. l. 

» „Inteligencia plus cha-
rakter - to je cieľ skutočné-
ho vzdelania.“
Martin Luther King, ame-
rický duchovný, aktivista a 
vodca v americkom hnutií 
občianskych práv 1929 – 
1968.

» „Ak charakter muža dob-
re nepoznáte, pozrite sa na 
jeho priateľov.“ 
Aristofanés, staroveký 
grécky dramatik -446 - 
-385 pred n. l. 

» „Väčšina ľudí si myslí, že 
intelekt robí veľkého ved-
ca. Nemajú pravdu. Robí to 
charakter.“ 
Albert Einstein, nemecko-
americký fyzik a zaklada-
teľ teórie relativity 1879 
– 1955. 

» „Peniaze charakter neka-
zia, len ho prejavia.“
Neznámy autor.

» „Chváľ viac dobrý cha-
rakter bez vzdelania, ako 
vzdelanie bez charakteru.“
Leonardo Da Vinci, talian-
sky renesančný mudrc 
1452 – 1519.
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Pád komunizmu v r. 1989 prepísal nielen dejiny, ale aj hranice. Do troch rokov sa rozpadol Sovietsky zväz, 
Juhoslávia aj Československo. V Európe pribudlo 22 nových diplomaticky uznaných republík.

Desaťročie rozpadu režimov a vznik nových štátov

Rozpad Československa bol oproti násiliu, 
ktoré sprevádzalo rozpad ZSSR či Juhoslávie, 
až čítankovo pokojný. V Európe bol „zamatový 
rozvod“ dlho vyzdvihovaný ako model riešenia 
nešvárov medzi národmi. Prečo sa len na Balkáne 
nedalo  dohodnúť rovnako civilizovane? Ale to, že 
rozchod prebehol pokojne, ešte neznamená, že 
zostal bez následkov. Niektoré z nich cítiť dodnes. 
Napríklad v tom, aký má časť našej demokratickej, 
na Európu a na Západ orientovanej opozície 
problém zobrať do úst slová ako vlasť či národ. 
 
■   Národný populizmus

V každej krajine sú nejakí nacionalisticky ladení 
populisti. A spravidla sú to tí, ktorí sa oháňajú 
národnými vlajkami a symbolmi. Slovenskí 
populisti sú dobre známi; vo svete koná podobne 
Národný front vo Francúzsku či Alternatíva pre 
Nemecko v zjednotenom Nemecku. Stavajú sa 
nielen do pozície bojovníkov za vlasť, ale aj do 
anti-európskych pozícii. Práve v EÚ (či NATO) často 
vidia najväčšieho nepriateľa národa. Rovnako sa 
prezentujú aj naši fašisti či nacionalisti.

■   Demokratickí národovci
Rozdiel vidno v správaní demokratických, 

pro-EÚ či prozápadných strán u nás a vo svete. 
Napríklad tie vo Francúzsku, Dánsku aj Holandsku 
sú jednoznačne za členstvo v EÚ, ale zároveň sú 

hrdo pro-národné. V EÚ otvorene bojujú za záujmy 
krajiny. Vedia, čo ako krajina chcú a potrebujú a v 
Únii si to bezostyšne chránia. Systematicky menia 
EÚ vo svoj obraz tak, aby Európska únia posilnila 
ich záujmy, ich hodnoty, ich diplomaciu alebo ich 
hospodárstvo.

■   Slovenské rezervy
V EÚ sa dnes učíme povedať, čo nechceme 

- napr. povinné kvóty pre azylantov. Ale už 
podstatne menej často vieme povedať, čo vlastne 
chceme a ešte si to aj presadiť. Nie sme v takejto 
spoločnosti sami – ani napr. Česko či Slovinsko 
na tom nie sú zásadne lepšie – ale to by nám 
nemalo byť útechou. Ešte stále príliš veľa našich 
úradníkov rozmýšľa, ako keby bol rok 2004 a my do 
EÚ ešte len vstupujeme: vtedy sme sa totiž museli 

prispôsobovať jej pravidlám. To však už 15 rokov 
neplatí, už dávno by sme tie pravidlá mali písať aj 
my, spolu s ostatnými členskými krajinami.

■   Dedičstvo „delenia“
Keďže nositeľom nápadu samostatnosti 

Slovenska bol najmä Vladimír Mečiar, v hlavách 
mnohých prozápadne orientovaných demokratov 
sa — celkom pochopiteľne — idea štátnosti 
postupne spojila s korupciou a autoritárskym 
režimom. V Mečiarovej tradícii oháňania sa 
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej demokratické 
strany. Ale naše štátne symboly si túto spoločnosť 
nevybrali. Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru 
prisvojiť a zabojovať za ne. Demokratické sily sa 
nemali postaviť proti vlajke pred parlamentom. 
Mali by hrdo pod ňou osobne vystupovať. Lebo tie 
najúspešnejšie demokratické sily a najšikovnejšie 
národy si nevyberajú medzi národom a Európou. 
Majú jedno aj druhé.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 3
NOVEMBER  89 

V Mečiarovej tradícii oháňania sa 
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej 
demokratické strany. Ale naše štátne 
symboly si túto spoločnosť nevybrali. 
Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru 

prisvojiť a zabojovať za ne. 
Lebo tie najúspešnejšie 

demokratické sily a najšikovnejšie 
národy si nevyberajú medzi 

národom a Európou.
Majú jedno aj druhé.
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Stavebné úpravy máme za sebou, 
tak sa pustime do zariaďovania. S 
malým kontom máme tak akurát 
na malý byt, ale nikde sa nepíše, že 
útulný byt musí byť veľkorozmerný, 
skôr naopak.

Na všetko po hrubých stavebných 
prácach potrebujeme plánik. Plánik s 
rozmermi izieb, ktorý sme si nakreslili, 
nám slúži nielen na výpočet množstva 
náterových hmôt, ale aj na zafixova-
nie približných rozmerov nábytku a na 
prehľad o centimetroch, ktoré máme k 
dispozícii. Je naozaj škoda, ak sa nám 
v predajniach zapáči nábytok, ktorému 
prečnievajú nejaké tie centimetre a v 
tom okamihu sa stáva pre nás nepou-
žiteľný. Na odhad sa rozhodne neradno 
spoliehať.

Výber farieb do interiéru je mimo-
riadne dôležitý. V zásade platí, že čím 
svetlejšie, tým priestor pôsobí opticky 
väčšie. Platí to nielen pre 
steny, ale aj nábytok. V 
extrémnom prípade bie-
lymi stenami a bielym 
nábytkom nič nepokazíte 
a dokonca aj sanitárne 
premaľovanie časom bude 
bez problémov. Biely ná-
bytok, ale aj steny, strop, 
kuchynská linka a dokon-
ca aj podlaha - biela má 
schopnosť spraviť žiarivé 
miesto aj z temnice a v ma-
lom byte sa bez tejto farby 

nezaobídete. A napokon - biela je biela, 
netreba hádať odtieň.  Dá sa tak k sebe 
zladiť takmer všetko. Ak si chceme ešte 
viac opticky zväčšiť obytnú plochu, 
môžeme voliť pásy rôznych farieb, platí 
však, že opäť čo najbledších. Vzorom sa 
vyvarujeme. 

Vychytávkou, lepšie funkčným 
zlepšovákom je vymeniť klasické krídlo-
vé dvere za posuvné, prípadne, väčšinu 
z nich odstrániť úplne. Dvere, ktoré sa 
krídlovo otvárajú, sú v malom byte lu-
xusom. Zbytočne totiž zaberajú miesto 
pri otváraní. Navyše, aj keď sú otvorené 
dokorán, za ne nemožno nič postaviť 
alebo zavesiť. A keď už sme pri stenách, 
zázraky s bytom urobia strategicky 
umiestnené zrkadlá. Zrkadlo však nie 
je vhodné umiestňovať oproti vchodo-
vým dverám a do spálne. Naopak z ta-
kzvanej polizby spraví jedna zrkadlová 
stena naozaj impozantný priestor.

Zariaďujeme si menší byt

» red

IZOLÁCIE a ZATEPLENIE STRIECH
KLAMPIARSKE PRÁCE
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PLOCHÉ STRECHY

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

0908 701 103
www.hydroizolacie-izoltim.sk
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Plastové
 okná a dvere
Plastové
 okná a dvere

0903 603 315
oknahc@oknahc.sk

Pribinova 13, Hlohovec

www.oknahc.skwww.oknahc.sk
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OKNÁ - DVERE - BRÁNYOKNÁ - DVERE - BRÁNY

www.hanza.skwww.hanza.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE NOVINKA

0903 573 031
0903 275 337
0903 573 031
0903 275 337
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STAVEBNÉ

Nie tým pádom, ale a preto, 
prípadne a tak. Nie častokrát, ale často.

Slovenčina naša
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STAVEBNÝ INŽINIER
s dlhoročnou praxou vykonáva projekty

- situácie osadenia stavieb
- prípojky inžinierskych sietí
- drobné stavby, garáže
- rekonštrukcie a prestavby
- prístavby a nadstavby
- technické posúdenie stavieb
- projekty pre legalizáciu
- novostavby, stavebný dozor0
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Námestie Sv. Michala 32, 920 01 Hlohovec
tel.: +421 948 036 836, e-msil: obchod@cge-systems.sk 

ESHOP: www.mont3rky.sk

- pracovné odevy
- pracovná obuv
- vychádzková obuv
- rukavice
- pracovné doplnky
- voľnočasové odevy 

06:00 Teleráno 08:30 Di-
gitálny svet 08:35 Zámena manželiek 09:45 
Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 
13:35 FARMA 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci pe-
ňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Susedia 21:20 FARMA 22:30 Rodinné prípady 
00:20 Kobra 11 01:20 FARMA 02:35 Cestovatelia 
v čase 03:55 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 9-1-1 14:40 SÚDNA SIEŇ 15:50 ZÁ-
CHRANÁRI 16:40 NAŠI 17:30 NOVINY 17:55 MOJA 
MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:00 
Myšlienky vraha 01:00 ZÁCHRANÁRI 01:55 KRI-
MI 02:25 NOVINY TV JOJ 03:10 Profesionáli III. 13 
03:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie  09:10 
Rodina doktora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 
10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 
Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:25 Najkrajšie 
miesta na potápanie  16:55 Rodina doktora Kleista 
17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
Daň z lásky 22:10 Reportéri 22:40 Rapl 23:40 Fe-
tiše Nežnej revolúcie 00:10 Pán Selfridge 00:55 
Druhá šanca 01:40 Daň z lásky 03:15 Dámsky klub

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Svokra 09:50 Oteckovia 10:45 Ro-
dinné prípady 11:45 Kobra 11 13:40 FARMA 15:00 
Policajné prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci 
peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Sestričky II. 21:40 FARMA 22:55 Horná Dolná 
00:00 Kobra 11 01:45 FARMA 02:55 Cestovatelia 
v čase 04:15 Policajné prípady 04:55 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 Doktori 14:50 SÚDNA SIEŇ 15:50 
POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III. 6 17:30 NOVINY 
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM 22:00 MINIS-
TRI II. 22:35 Myšlienky vraha 00:30 POLICAJTI V 
AKCII 01:30 KRIMI 02:00 NOVINY TV JOJ 02:50 TOP 
STAR 03:05 Profesionáli 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 
08:40 Najkrajšie miesta na potápanie  09:10 
Rodina doktora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:25 Najkraj-
šie miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora 
Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Mediciovci 21:25 Stará škola 22:30 
Ponorka 23:30 Ray Donovan 00:15 Druhá šanca 
01:00 Mediciovci 02:00 Ponorka 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 
10:50 Rodinné prípady 11:50 Kobra 11 13:50 FAR-
MA 15:05 Policajné prípady 16:00 Rodinné prí-
pady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZ-
NE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NO-
VINY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Dru-
há šanca na život 22:20 FARMA 23:15 Susedia 
00:00 Kobra 11 01:55 FARMA 02:55 Cestovatelia 
v čase 04:15 Policajné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 Doktori I. 3,4 14:50 SÚDNA SIEŇ 
15:55 ZÁCHRANÁRI 16:50 NAŠI III. 7 17:30 NOVINY 
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 DELUKSE 10 21:35 ČAU, 
LUJZA! 23:00 Myšlienky vraha 23:55 Myšlienky 
vraha 00:55 ZÁCHRANÁRI 01:50 KRIMI 02:20 NO-
VINY TV JOJ 03:05 Profesionáli 

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Naj-
krajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina dok-
tora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklo-
rika 14:25 Druhá šanca 15:10 Kultúrne dedičstvo 
16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na 
potápanie  16:55 Rodina doktora Kleista 17:50 
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Voj-
na policajtov 22:20 Sloboda voľby 00:10 Stará 
škola 01:10 Vojna policajtov 02:55 Autosalón

06:00 Teleráno 08:30 Ex-
trémne premeny Slovensko - Druhá šanca na 
život 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady 
11:45 Kobra 11 13:50 FARMA 14:55 Policajné prípa-
dy 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 
21:40 FARMA 22:55 Sestričky II. 00:00 Kobra 11 
02:00 FARMA 02:50 Cestovatelia v čase 04:10 
Policajné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:30 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
V ohni 7,8 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:30 Pestún-
ka v akcii 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ 
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Lovec: Zimná vojna 23:00 S kožou na trh 01:05 
KRIMI 01:35 NOVINY TV JOJ 02:30 SÚDNA SIEŇ 
03:20 ZÁCHRANÁRI 03:55 Profesionáli III. 16 04:55 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA  

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Naj-
krajšie miesta na potápanie  09:10 Rodina dok-
tora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:55 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 14:20 Hurá do 
záhrady 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 
16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:15 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 
Fetiše Nežnej revolúcie 22:10 A.I. Umelá inteli-
gencia 00:35 Neskoro večer 01:25 Rodina dokto-
ra Kleista 02:10 A.I. Umelá inteligencia 

PONDELOK 28.10.2019

MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 29.10.2019 STREDA 30.10.2019 ŠTVRTOK 31.10.2019
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My v strane Sloboda a Solidarita sme si už nie-
čo preskákali, sme poučení z minulosti a vieme, 
že zmena príde vtedy, keď dokážeme prekročiť 
svoj tieň. Tento týždeň sme ho spoločne dokázali 
prekročiť priamo v Liberálnom dome. Zástupco-
via demokratickej opozície prijali moje pozvanie 
a absolvovali sme historicky prvé pracovné ro-
kovanie lídrov opozičných strán v tejto zostave.   
Ani jedna pripravená stolička nezostala prázdna 
a pre mňa je to znak v tom pokračovať.

Slovensko je zamotané v chápadlách. Našou 
úlohou je vymaniť našu krajinu z mafi e, korup-
cie a rozkrádania. Odťať chobotnici chápadlá.              
A samozrejme, spolupracovať a diskutovať. Pre-
tože keby sme mali na všetko rovnaký názor, ale-
bo by nás spájali kšeft y, sme pekne všetci v jed-
nej strane a tíško šúchame nohami. Navyše by to 
bola ideálna príležitosť, aby vznikla ďalšia nová 
strana. Nemusíme sa na všetkom jednohlasne 
zhodnúť, aby sme vedeli spolu vychádzať.

Dôležité je, že máme spoločný cieľ – vymeniť 
túto korupčnú vládu a priniesť zmenu. Koalície 
sa tvoria až po voľbách, pretože roz-
hodnete vy, milí voliči. My však 
chceme byť pripravení, aby sme 
potom nemuseli strácať čas.     
Veríme, že po voľbách pretaví-
me našu spoluprácu do funkčnej 
vlády.

Máme nádej, komunikácie 
demokratickej opozície začala

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

V NR SR máme pred sebou schvaľovanie záko-
na roka - štátny rozpočet pre budúci rok. Vráťme 
sa však k tohtoročnému rozpočtu. Bol schválený 
ako vyrovnaný, teda bez defi citu. Aká je ale rea-
lita? Hrozí defi cit vyšší ako 1 mld. eur. Dôvodom 
nie je to spomaľujúca ekonomika, výška rozpoč-
tovaných príjmov na naplnil, ale to, že vláda 
minula o 1 miliardu eur viac, ako si naplánova-
la! Štát funguje rovnako ako rodina. Ak rodina 
minie viac ako zarobí, chýbajúce peniaze si musí 
požičať a požičané peniaze bude potrebné jedné-
ho dňa vrátiť. Slovensko si požičiava dlhé roky a 
blíži sa čas, keď bude potrebné dlhy reálne splá-
cať. Problém je však v tom, že si požičiavame aj, 
keď ekonomika šliape na plné obrátky a kedy by 
sme mali radšej sporiť na horšie časy. Rovnako 
vláda by sa mala správať zodpovedne, pretože 
horšie časy prídu. Náš minister fi nancií sa ale 
tvári, akoby vôbec nevnímal realitu. Tohtoroč-
ný rozpočet je vysvedčením nezodpovedného 
hospodára a ten budúcoročný, ktorý nás musí 
pripraviť na horšie časy, je pripra-
vený nezodpovedne. Slovensko 
nevyhnutne potrebuje zodpo-
vedného hospodára. 

V SaS urobíme maximum,   
aby sa tu oplatilo podnikať,                 
pracovať a žiť.

Minister fi nancií nám klame

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Marián Viskupič
poslanec NRSR
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
OKTÓBER – NOVEMBER

2019

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Rekonštrukcie starých hrobov
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● 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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06:00 Priatelia Toma a Jerry-
ho 06:05 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 
06:25 Frajeri na vlnách 08:00 Saxána a Lexikon 
kouzel 10:05 Oteckovia 11:10 Monštrá verzus vo-
trelci 12:55 Šmolkovia: Strašidelný špeciál 13:20 
Popoluška naruby 15:15 Duch 17:50 Lovci peňazí 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:15 Športovec mesiaca 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 FARMA Západ vs. Východ, kto 
z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 12 22:45 
Kráska a zviera 01:00 Popoluška naruby 

06:00 NOVINY TV JOJ 06:50 
KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SpongeBob v 
nohaviciach VIII. 14 08:40 Labková patrola  I. 13 
09:10 Cililing a Zver-Nezver 10:40 Pestúnka v 
akcii 12:40 Dedo 15:20 Tučniaky z Madagaska-
ru 17:10 Popolvár najväčší na svete 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJ-
LEPŠIE POČASIE 20:35 Coco Americká animovaná 
rodinná dobrodružná fantazijná komédia. MN 
12 2017 23:00 To nie si ty 01:30 Dedo 03:45 Pro-
fesionáli III. 17 04:45 KRIMI  

06:30 Správy RTVS „N“ 07:20 
Góly - body - sekundy 07:40 Folklorika 08:05 
Becassine: Poklad Vikingov 09:30 Domovníkov 
syn 10:40 Zbojnícky tanec 12:05 Divoká Sardínia 
13:00 Starý včelár 14:05 Folklorika 14:30 Roz-
právky bratov Grimmovcov: Sedliakova múdra 
dcéra 15:35 Svätý Peter 19:00 Správy RTVS 19:55 
Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Svä-
tá Barbora 22:25 Obyčajní ľudia 00:25 Svätá 
Barbora 02:15 Obyčajní ľudia 04:20 Tajomstvo 
mojej kuchyne  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
05:55 Priatelia Toma a Jerryho 06:10 Nové dob-
rodružstvá Toma a Jerryho 06:30 Saxána a Lexi-
kon kouzel 08:35 Šmolkovia: Strašidelný špeciál 
09:00 Monštrá verzus votrelci 10:45 Láska na 
druhý pohľad 13:10 Tvoja tvár znie povedome 
15:50 Kráska a zviera 18:20 Smotánka 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Americký zabijak Akč-
ný film MN 15 (USA) 2017 D. O‘Brien, M. Keaton, 
S. Lathanová, Ch. Vegová, S. Adkins. 22:45 Inter-
stellar 02:20 Americký zabijak  

05:20 NOVINY TV JOJ 06:10 
KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ 07:30 SpongeBob v 
nohaviciach VIII. 15,16 08:40 Labková patrola  I. 
14,15 09:50 PRÁZDNINY II. 7 10:55 NAŠI I. 10,11 
12:20 MILÁČIKOVO 12:55 ČESKO SLOVENSKO MÁ 
TALENT 14:30 Lovec: Zimná vojna 17:00 Hačikó: 
Príbeh psa 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ČES-
KO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:10 HROBÁRI 5 22:50 
Vražedná opatrovateľka 00:35 Rokerky 02:35 
Halloween II. 04:25 KRIMI 04:55 NOVINY TV JOJ  

06:15 INUI 06:40 Včielka Maja 
07:35 Sofia Prvá 08:10 Levia stráž 08:35 Fidlibum 
09:00 Trpaslíci 09:30 Daj si čas 10:00 Merlin 10:45 
PPPíter v Afrike 11:15 On air 11:40 Rozprávky bratov 
Grimmovcov 12:45 Neprebudený 14:00 V dobrej 
spoločnosti 14:40 Grand hotel 16:00 Poirot: Dob-
rodružstvo Hviezdy západu 16:50 Fetiše Nežnej 
revolúcie 17:55 Cestou necestou 18:30 Postav dom, 
zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Luisa Spag-
noli 00:10 Grand hotel 01:25 Poirot: Dobrodružstvo 
Hviezdy západu 02:20 Komisár Manara 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Šmolkovia: Strašidelný špeciál 06:20 
Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 07:00 
Monštrá verzus votrelci 08:45 Kráska a zvie-
ra 11:10 Popoluška naruby 13:00 Na telo 13:45 
Babovřesky 3 16:00 Horná Dolná 17:15 Susedia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Tvoja tvár znie 
povedome Šou, v ktorej môžete byť kýmkoľvek! 
Osem známych slovenských osobností v koži 
svetoznámych interpretov. Moderuje Martin Ni-
kodým. MN 12 23:10 Duch 01:50 Interstellar 

05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV 
JOJ 07:05 SpongeBob v nohaviciach VIII. 17 07:40 
Tučniaky z Madagaskaru 09:25 Knight Rider 7,8 
11:20 Popolvár najväčší na svete 13:20 Coco 15:50 
NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ 
BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 
ŠPORT 20:35 12 hrdinov Americký akčný vojnový 
historický film. MN 15 2018 Ch. Hemsworth, M. 
Shannon, M. Peňa, N. Negahban 23:40 Odobrať 
z priateľov 01:25 12 kôl 03:05 Profesionáli 03:45 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA  

05:25 Správy RTVS „N“ 06:50 
Nezbedný havran 07:05 Snehuliak Albi 07:45 
Rodinka líšok a jazvecov 08:00 Levia stráž 08:50 
Táraninky 09:05 Kriminálka 5.C 09:40 Autosalón 
10:05 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v obrazoch 
11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Ob-
čan za dverami 13:35 Poirot: Dom na myse 2.časť 
14:35 Quo vadis 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Ta-
jomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 
Zlatý podraz 22:15 Toman 1/2 23:30 Poirot: Dom 
na myse 2.časť 00:25 Quo vadis  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 1.11.2019 SOBOTA 2.11.2019 NEDEĽA 3.11.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

2.11.2019 20:30  
AMERICKÝ 

ZABIJAK
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Zavedenie moderných liekov ako 
primárnych faktorov liečby na začiat-
ku 20. storočia spôsobilo revolúciu v 
zdravotnej starostlivosti. 

Rokmi sa súčasne zvýšila sveto-
vá spotreba liekov na akútne stavy. 
Štúdia skúmajúca obdobie rokov 
2000 – 2010 v 71 krajinách sveta pre-
ukázala, že len spotreba antibiotík 
vzrástla o 36 percent. Lieky, ponúka-
jú množstvo výhod pre ľudské zdravie, 
pomáhajú predchádzať a liečiť ochore-
nia, avšak zároveň pri uvoľňovaní do 
životného prostredia majú veľa neza-
mýšľaných dôsledkov. 

Znečistenie životného prostredia 
predstavuje jeden z hlavných problé-
mov, ktorým ľudstvo v súčasnosti čelí. 
Farmaceutické znečistenie v povrcho-
vých vodách predstavuje množstvo 
rizík pre verejné zdravie a vodné eko-
systémy. Kontaminácia farmaceutic-
kými látkami bola zaznamenaná vo 
vodných systémoch všetkých dru-
hov vrátane sladkej a morskej vody, 
podzemnej vody, povrchovej vody, 
pitnej vody a odpadovej vody.

Spotrebitelia prispievajú k  farma-
ceutickému znečisteniu nesprávnym 
zaobchádzaním s  nespotrebovaný-
mi alebo preexspirovanými liekmi. 
Na Slovensku sa ročne zneškodní 
v  spaľovniach viac ako 100.000 kg 
odpadu z nespotrebovaných liekov 
od fyzických osôb (pacienti, spot-
rebitelia). Uvedená činnosť je hradená 

zo štátneho rozpočtu, teda my všetci na 
ňu prispievame sumou vyššou ako 
300.000 € ročne. Časť týchto liekov ne-
bola nikdy použitá.

Je potrebné lieky pred odovzda-
ním upraviť? Áno, lieky samotné je 
potrebné odovzdať iba vo vnútor-
nom obale (fľaške, tube), netreba ich 
vytláčať, vylievať a ani pevné formy 
vyberať z  fólií (blistrov). Vonkajšie 
obaly (napríklad papierové „krabičky“, 
plastové „kelímky“) spolu s písomnou 
informáciou pre pacienta („letáčik“) 
patria do separovaného odpadu 
(papier, sklo, plast, kovy) podľa toho, 
z akého materiálu sú vyrobené. Pacien-
ti (spotrebitelia) môžu do lekární pri-
niesť k znehodnoteniu aj použité ihly, 
striekačky alebo ortuťové teplomery; 
v  týchto prípadoch je vhodné ich pri-
niesť v použitých plastových fľašiach, 
najmä kvôli bezpečnej manipulácii. Je 
dôležité mať na pamäti, že odpad z 
výživových doplnkov, z kozmetic-
kých prípravkov, zo zdravotníckych 
pomôcok a z homeopatických lie-
kov patrí medzi komunálny odpad, 
preto by takýto odpad nemal puto-
vať do lekárne. 

Správnym zaobchádzaním s nespot-
rebovanými liekmi prispievame k čis-
tejšiemu životnému prostrediu!

Lieky v našom životnom prostredí

» PharmDr., Miroslava Snopková,PhD.
2. viceprezidentka SLeK

Keď píšem tento 
článok, ešte ne-
viem, či Pellegrini 
naberie odvahu a 
stiahne konečne 
Glváča z funkcie 
podpredsedu par-
lamentu. Cez týž-

deň som postupne zverejnil viac ako 900 
Glváčových správ, ktoré si písal so stroj-
com vrážd Jána a Martiny - s mafiánom 
Mariánom Kočnerom.

Z nich vyplynulo, že Glváč, ako vy-
sokopostavený Smerák. podpredseda 
parlamentu, minister obrany, pravá ruka 
Pellegriniho a Fica - sa tajne opakovane 
stretával s mafiánom, dohadoval s ním 
kšefty, výhody, vynášal mu informácie 
zo spisov, dával mu právne rady, vyba-
voval stretnutia s vysokopostavenými 
úradníkmi ... a všetko tak, aby z toho mal 
mafián Kočner veľký prospech a osoh.

Napríklad 15. mája večer (v nedeľu) 
zorganizoval na žiadosť mafiána Kočnera 
smerák Glváč stretnutie u „Feďa“ - zrejme 
u prezidenta finančnej správy Františka 
Imréczeho. Na stretnutie prišiel aj Dušan 
Pátek, vtedajší šéf daňového úradu Bra-
tislava. Po ich „porade“ a dohodnutí, čo 
bude úloha Dušana Páteka, ho hneď na 
druhý deň vymenoval prezident finanč-
nej správy za svojho 1. viceprezidenta.

Kto je Dušan Pátek? Čuduj sa svete, 
človek, ktorý „zakryl“ podvody Ladisla-
va Bašternáka, kedy okrádal štát (čiže 
všetkých nás) o desiatky miliónov eur. 

Pátek vtedy poslal na kontrolu svoje 
kontrolórky, ktoré za to, že Bašternákove 
podvody odobrili, následne povýšil za 
šéfky oddelení. Inak povedané - najprv 
kamarát Fica a Pellegriniho - Bašternák 
podvedie štát o desiatky miliónov ... ich 
kamarát Pátek to potom zakryje na da-
ňovom úrade ... a následne na žiadosť 
mafiána Kočnera a za asistencie Glváča 
zo špinavca Páteka za odmenu urobia vi-
ceprezidenta Finančnej správy.

Samozrejme v správach je aj kopa 
dôkazov o iných Glváčových stretnutiach 
s mafiánom Kočnerom - o ktorých pred-
tým tvrdil, že sa nikdy neudiali. V správa 
je napríklad informácia, že Glváč vedel 
(a zrejme aj mafiánovi to umožnil) o tom, 
že Kočner si dosadil aj zástupcu riaditeľa 
SIS !!!

Kam sme to až klesli? Dá sa ešte 
viac? Mafiánovi a objednávateľovi vrážd 
aktívne pomáhali najmocnejší ľudia zo 
Smeru, aby postupne ovládol políciu, 
prokuratúru, súdy, mi-
nisterstvo spravodli-
vosti či SIS. Smeráci 
tým mafii umožnili 
si vytvoriť štát v štáte 
a ako sa len najviac 
dá, sa spreneverili zá-
ujmu svojich voličov. 
Verím, že 29. februára 
spoločne mafii krk 
vykrútime.

Smerák Glváč slúžil mafii

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

montter@montter.sk      0919 370 730   0919 383 363

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?

Áno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.skÁno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.sk

Spoločnosť zo TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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10905 20 70 59   

www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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Medzi Galantou a Bratislavou na 
brehu Malého Dunaja leží obec 
Jelka, ktorá sa pýši unikátnou 
pamiatkou. V malebnom prí-
rodnom prostredí ukrýva vodný 
kolový mlyn, ktorý je po rekon-
štrukcii opäť otvorený a priprave-
ný vítať svojich návštevníkov.

Najstaršie písomné doklady o mlyne 
pochádzajú z roku 1894 a predstavujú 
plány lodného mlyna Jozefa Németha, 
ktoré vyhotovil diplomovaný merník 
a stavebný podnikateľ z Budapešti 
Sándor Visnovsky. Z nich sú známe 
konštrukcia a technický popis lodné-
ho mlyna, polohopisný plán úseku 
Malého Dunaja v chotári Jelka a plán 
využitia vody mlyna. Po roku 1899 sa 
však uskutočnila prestavba lodného 
mlyna na mlyn kolový. Časom prešiel 
mlyn viacerými zmenami a prestavba-
mi. Jednopodlažná budova mlyna sa 
zmenila na viacpodlažnú pred rokom 
1916.

Zistite ako mlyn fungoval
„Technologické zariadenie mlyna 

pozostáva zo sústavy hnacej, prevo-
dovej a mlecej. Hnaciu sústavu tvoria 
hať a veľké vodné koleso, pod ktorým 
na štyroch reťaziach visela doštená 
plošina zabezpečujúca prívod vody 
na lopaty kolesa,“ objasňuje fun-
govanie mlyna Izabela Danterová, 
etnologička Vlastivedného múzea v 
Galante. „Prevodová sústava mlyna je 
viacstupňová. Prvý stupeň pozostáva 
z hlavného ozubeného kolesa a z jed-
ného menšieho ozubeného kolesa. 
Druhý prevodový stupeň tvorí dvojica 
ďalších ozubených kolies. A nakoniec 
cez kužeľový pastorok na hriadeli s 
remenicami rôznych rozmerov sa ro-
tačný pohyb pomocou remeňov pre-
náša podľa individuálnych otáčok na 
jednotlivé stroje pracovnej sústavy. 
Prvá remenica na hriadeli je brzda, 
pomocou ktorej sa činnosť mlyna v 

prípade potreby pozastaví. Druhá re-
menica poháňa vodorovný skrutkový 
transportér, pomocou ktorého sa me-
livo dostane do násypného koša. Ďal-
šia remenica je napojená na lúpačku. 
Vedľa nej umiestnená remenica slúži 
na poháňanie skrutkových transpor-
térov a výťahového systému v hor-
nom podlaží mlyna. Koleso chránené 
drevenou kazetou slúži na prácu s 
valcovou stolicou. Posledná remenica 
poháňa šrotovník. Na mlynskom leše-
ní stojí šrotovník a valcová stolica. Šrot 
pre zvieratá spracovávali v šrotovníku, 
v ktorom sa nachádzajú dva mlynské 
kamene, dolný stacionárny a horný 
otáčajúci sa,“ prezrádza etnologička.

Ako mleli obilie
Z násypného koša sa obilie na 

zomletie dostalo medzi kamene a po-
tom pomocou skrutkového transpor-
téra sa cez otvor sypalo do vreca. Obi-
lie na múku, pred tým ako ho zomleli 
na valcovej stolici, očistili v trieri na 
čistenie obilia, olúpali v lúpačke, a 
potom cez výťahový systém sa dosta-

lo medzi valce na mletie. Triedenie 
múky, krupice a otrúb vykonávali 

triediče na preosievanie a dávkovanie 
do vriec podľa druhov. Trier – čistič 

obilia používali aj na čistenie obilia na 
siatie. Počas zabíjačiek a žatvy podľa 
požiadavky v mlyne mleli aj kukuricu. 
„Denný výkon mlyna bol 10 q chlebo-
vého obilia a podobné množstvo obi-
lia na šrot. Za mletie platili takzavné 
mýto, čo činilo 10 percent z meliva. 
Némethov mlyn, ako sa vodnému ko-
lovému mlynu tiež hovorí, bol známy 
tým, že v mlyne mleli prevažne raž, a 
to vynikajúco,“ dodáva I. Danterová.

Mlyn prešiel nedávno
rozsiahlou rekonštrukciou

Zástupcovia Trnavského samo-
správneho kraja, Obce Jelka a Vlasti-
vedného múzea v Galante po rozsiah-
lej rekonštrukcii spoločne sprístupnili 
v máji tohto roka Vodný kolový mlyn 
v Jelke širokej verejnosti. Rekonštrukč-
né práce sa vzťahovali na všetky dôle-
žité časti mlyna, ako je statické zabez-

pečenie objektu, vrátenie strechy do 
pôvodného tvaru, vybudovanie bez-
bariérového vstupu, očistenie, zakon-
zervovanie a ošetrenie drevených častí 
budovy, rekonštrukcia sústavy mecha-
nizmu mlyna. Tiež bolo zakúpené aj 
nové vnútorné vybavenie mlyna pre 
vystavené exponáty. Elektroinštalačné 
práce zahŕňali inštaláciu osvetlenia, 
bleskozvodu, kamerového systému, 
elektronického zabezpečovacieho sys-
tému a elektronickej požiarnej signali-
zácie. V rámci revitalizácie areálu bola 
obnovená budova strážnej služby – in-
focentra, boli vytvorené nové priesto-
ry pre exponáty skanzenu, upravili sa 
chodníky.

Prechádzka skanzenom
V areáli vodného mlyna tak nájdete 

aj skanzen, čiže expozíciu miestneho 
poľnohospodárstva v 20. storočí. V no-
vom objekte môžete obdivovať tradič-
né nástroje obrábania pôdy a chovu 
dobytka. Sú to pluhy a plúžence, vozy 
a sane, ale aj menšie artefakty, ktoré 
predstavujú prácu miestnych remesel-
níkov, napríklad kováčov, tesárov, sto-
lárov či kolárov. Nachádza sa tam tiež 
včelín a holubník, ktoré pripomínajú 
hospodársky dvor miestnych gazdov v 
prvej polovici 20. storočia.

Kedy je mlyn a skanzen
otvorený pre verejnosť

Počas letnej sezóny, teda od 1.apríla 
do 31.októbra môžete mlyn navštíviť 
od pondelka do nedele vždy od 9.00 
do 20.00 h. Počas zimnej sezóny, teda 
od 1. novembra do 31. marca tam máte 
príležitosť zavítať od pondelka do ne-
dele vždy v čase od 9.00 do 16.00 h.

Zdroj foto: Trnavský samosprávny kraj
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zistite ako mlyn pracoval aj ako sa mlelo obilie

Objavte čaro 
Vodného kolového mlyna Jelka

Vodný kolový mlyn Jelka.

ZAUJALO NÁS

Slávnostné otvorenie mlyna po rekonštrukcii v roku 2019.

Areál v okolí mlyna.
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Mestské včely sú včely chova-
né v meste za účelom opeľovania, 
záchrany včelej populácie a získa-
vania netradičných druhov medu 
(gaštanový, mätový...). Úle sú ob-
vykle umiestnené v parkoch, na 
strechách budov alebo na terasách 
a balkónoch. 

Včela sa na rozdiel od osy o naše 
potraviny nezaujíma. Má jediný cieľ – 
priniesť do svojho úľa dostatok zásob, 
aby bolo z čoho kŕmiť robotnice a živiť 
matku. Príklady dobrej praxe z veľko-
miest ako sú New York, Londýn, Paríž 
či susedná Viedeň a dnes už aj Zvolen 
a Bratislava nám ukazujú, ako môžu 
včely obohatiť mestské prostredie. 
Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, a 
pritom ešte vyprodukovali množstvo 
chutného a kvalitného medu.

Mestskí včelári v zahraničí už roky 
chovajú včely na strechách, dvoroch, 
balkónoch, či v mestských parkoch a 
záhradách. Včely nájdeme aj v Bratisla-
ve - v záhradách alebo v mestských le-
soch, poznáme tu dokonca aj jedného 
balkónového včelára. V roku 2015 osa-
dili mestské úle do Lučenca,  Kežmar-
ku, Považskej Bystrice a Žiliny. Včielky 
sa zabývali aj na streche hotela  FIS*** 
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tat-
rách. Na zimu však zmenili svoju trvalú 
adresu. Nakoľko na Štrbskom Plese sú 
extrémne zimné podmienky, skorý ná-
stup zimy a neskorý príchod jari, práve 
prezimovanie na nižšie položenom 

mieste včelám zabezpečí skorší prísun 
výživy v podobe peľu či nektáru i lep-
ší rozvoj včelstva. Včeličky teda pre-
sťahovali do nižšie položenej včelnice 
v nadmorskej výške 920 metrov nad 
morom. Včelám sa podľa pozorovaní v 
budúcnosti bude aj naďalej v najvyššie 
položenej včelnici na Slovensku dobre 
dariť. V tomto roku priniesli približne 
70 kíl medu. Včielky sa okrem znášky 
medu podieľali aj na opeľovaní rastlín 
v okolí, čím veľmi pomohli aj tatranskej 
prírode.

Projekt „Včely v horách“ sa na stre-
che hotela FIS*** začal pred rokom. 
Úle s ľudovými motívmi sú umiestnené 
na streche v zadnej časti hotela tak, aby 
mali včely možnosť vyletieť priamo do 
lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci 
s Občianskym združením Apis Carpa-
tica. 

Naučme sa spolunažívať so včelami

» red
Foto: Zbigniew Ładygin
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www.hodinarstvoemili.sk

OC Galéria TESCO, Trnava

SNP 12, Hlohovec

ZĽAVY!
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

Stavebná firma MIKROVRT s. r. o. v Leopoldove prijme do TPP:

 strojníka – bagristu 
pracovníka na pretláčacie práce

(mikrotunelovanie)

Mzda: od 6 €/hod.

Viac info: mikrovrt@mikrovrt.sk, 0905 460 786
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ZAMESTNANCOV DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO
POMERU, ŽIVNOSTNÍKOV A BRIGÁDNIKOV

NA INŠTALÁCIU PODLAHOVÝCH KRYTÍN

Kontakt: vjater@jutex.sk

Spoločnosť JUTEX SLOVAKIA s. r. o.
prijme

pre región Hlohovec a okolie. Vhodné aj pre študentov. Mzda:
5,40-7,20 Eur brutto/hodina. Živnostník: podľa platného cenníka prác.
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Príprava rekonštrukcie „rozpráv-
kového“ domčeka v Novej Sedlici 
pokračuje podľa plánu. Vedenie 
Rozhlasu a televízie Slovenska 
(RTVS) o tom informovalo na roko-
vaní Rady RTVS.

Administratívno-prípravnú časť spo-
lu s verejnými obstarávaniami by RTVS 
rada finalizovala do konca prvého 
kvartálu budúceho roka. Následne rea-
lizačné práce aj s premiestnením a sa-
náciou jednotlivých prvkov objektu by 
mohli byť hotové do konca roka 2020.

Podľa vízií RTVS by výsledkom 
renovácie nemala byť len záchrana 
jedinečného symbolu detstva viace-
rých generácií, ale aj atraktívne miesto 
predstavujúce ďalší impulz na rozvoj 
cestovného ruchu v regióne.

Ľudový dom v Novej Sedlici, naj-
východnejšej obci SR v okrese Snina, 
s rozlohou viac ako 37 štvorcových 

metrov postavili v prvej polovici 20. 
storočia. Od roku 1987 je národnou 
kultúrnou pamiatkou. V rokoch 1994 
až 1996 prešiel komplexnou obnovou. 
Avšak bývalá majiteľka sa odsťahova-
la do Českej republiky, nehnuteľnosť 
začala chátrať, v súčasnosti je v značne 
zdevastovanom stave. RTVS s cieľom 
rekonštrukcie koncom roka 2018 kúpi-
la od obce pozemok, na ktorý domček 
premiestni, a tiež samotnú nehnu-
teľnosť. V rámci rekonštrukcie na 
domčeku vymenia strechu, poškodené 
drevené hranoly, stropný krov, oke-
nice a okná, dvere, drevené podlahy. 
Vymurujú tiež komín a nanovo zvonku 
i znútra dom omietnu. RTVS má k dis-
pozícii i dotáciu vo výške 74.500 eur, 
ktorú jej pridelilo Ministerstvo kultúry 
(MK) SR z dotačnej schémy Obnovme 
si svoj dom. Vo vynovenom domčeku 
zriadi RTVS stálu expozíciu depozitára 
detských programov.

Domček deduška Večerníčka ožije

» TA SR
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PRÁCA HLOHOVEC

Nie vzhľadom k, ale vzhľa-
dom na. Nie ako tomu bolo, ale ako to bolo.

Slovenčina naša



HC19-43-strana 13

zamEsTnaniEHloHovECKo
13

96
-0

23
8 

TT
43

PLASTIC OMNIUM - HLOHOVECPLASTIC OMNIUM - HLOHOVEC
NOVÉ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTANOVÉ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

PRIDAJ SA
K NÁM!

HĽADÁME NOVÝCH
KOLEGOV DO TÍMU

priemerný mesačný
plat 995 €

VÝROBNÝ OPERÁTOR - priemerný mesačný plat 995 € brutto
(nástupný plat 735 €, mesačný bonus do 131 € + ročná výsledková prémia + príspevok na dopravu

 + príplatky za prácu cez víkend a za zmennosť nad rámec zákona)

VODIČ VZV - priemerný mesačný plat 1.134 € brutto
(nástupný plat 875 €, mesačný bonus do 131 € + ročná výsledková prémia

+ príspevok na dopravu + príplatky za prácu cez víkend a za zmennosť nad rámec zákona)

PONÚKAME VÁM ZAMESTNANECKÉ VÝHODY:
      
            
   
       
     
     
  
            
      
   

KONTAKT:      
       
             

0905 07 07 07
STAČÍ POSLAŤ SMS

„práca PO“ A ZAVOLÁME SPÄŤ

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV NA POZÍCIE:HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV NA POZÍCIE:
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Na juhu národného parku Sloven-
ský raj pri Ekocentre Dedinky náj-
dete nový náučný areál. Priamo v 
známom turistickom centre chce 
Správa Národného parku Sloven-
ský raj interaktívnou a zážitkovou 
formou priblížiť návštevníkom prí-
rodné hodnoty a význam lúk.

Dominantou tohto prekrásneho 
miesta je ohrada, v ktorej sa pasú ovce. 
Kedysi typický obraz slovenského vidie-
ka. Súčasťou areálu je aj sedem zastá-
vok s drevenými interaktívnymi tabuľa-
mi. Vďaka nim budete mať príležitosť 
spoznávať ohrozené, ale aj liečivé rast-
liny lúk či pestrý svet hmyzu. Dozviete 
sa aj to, ako sa správne o lúky starať. 
Zaujímavou atrakciou je motýlia záhra-
da. Cestou si môžete oddýchnuť na dre-
vených ovečkách či lavičke v tvare mo-
týľa. „Nový náučný areál je prvý svojho 
druhu v Národnom parku Slovenský 
raj. Bude slúžiť najmä deťom, ktoré s 
našimi pracovníkmi môžu absolvovať 
kompletný výučbový program o lúkach. 
Samozrejme prezrieť si ho môžu aj turis-
ti, areál je voľne prístupný,“ objasňuje 
riaditeľ Správy Národného parku Slo-
venský raj Tomáš Dražil.

Vychádzka náučným areálom
Drevený prístrešok 
a ohrada pre ovce

Počas potuliek náučným areálom iste 
vašu pozornosť upúta drevený prístre-
šok s ohradou pre ovce. Stavba pozo-
stáva z chovného prístrešku a stabilné-
ho dreveného oplotenia slúžiaceho na 
chov oviec. Súčasťou je tiež napájačka 
na vodu, jasle na seno pre ovce a elek-
trický ohradník slúžiaci na dopásanie.

Motýlia záhrada
Motýlia záhrada je miestom, ktoré si 

rozhodne nenechajte ujsť. Prezentujú 
sa tam všetky vývojové štádia motýľov 
a živné rastliny motýľov. Ide o drevenú 
konštrukčnú stavbu v tvare šesťuholní-
ka so vstupom pokrytým sieťovinou.

Interaktívne tabule a hmyzí hotel
V prehliadkovom chodníku je 

umiestnených sedem drevených inte-
raktívnych tabúľ s otočnými prvkami. 
Popisujú sedem envirotém a to: Náučný 
areál Ekocentrum Dedinky, Jasoň červe-
nooký, Lúka plná pohybu, Príbeh oveč-

ky, Prírodná lekáreň, Kvitnúca krása, 
Zelené obry. Súčasťou tohto chodníka 
sú aj prvky drobnej architektúry, na-
príklad lavička v tvare motýľa, drevené 
vyrezávané ovečky na sedenie pre deti 
či hmyzí hotel.

Trieda v prírode
V náučnom areáli nájdete aj samo-

statné sedenie pre malú skupinu náv-
števníkov s atypickými stoličkami a 
lavičkami prezentujúcimi biotop lesa 
s ukážkou rôznych druhov stromov. V 
okolí je vysadených osem druhov stro-
mov pôvodných lesných drevín.

Prejdite si aj náučný chodník
Slovenský raj – Juh

Priamo v areáli začína zrekonštruo-
vaný a rozšírený náučný chodník Slo-
venský raj – Juh. Pokračuje Zejmarskou 
roklinou na Geravy a cez Stratenskú 
Pílu sa vracia späť. Prírodu, históriu a 
turistické zaujímavosti môžete objavo-
vať vďaka 8 stanovištiam a 15 informač-
ným tabuliam v slovensko-anglickej 
mutácii. Oboznámite sa tak s témami 
ako Život vo vode, Priehrada Palcman-
ská Maša, Zejmarská roklina, Planina 
Geravy, Život mokradí, Stratenská Píla, 
Lesy v Národnom parku Slovenský raj. 
V náučnom areáli si môžte vyžiadať 
sprievodcu náučným chodníkom vyda-
nom v praktickom vreckovom formáte.

Zdroj ŠOP SR 
foto autori: Peter Olekšák, Milan Barlog

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Spoznajte krásy Slovenského raja

Navštívte náučný areál 
venovaný lúkam

Drevený prístrešok s ohradou pre ovce.

ZAUJALO NÁS

Národný park 
Slovenský raj
Národný park Slovenský raj sa roz-
prestiera v severovýchodnej časti 
Slovenského rudohoria a ukrýva 
množstvo prírodných krás, medzi 
ktoré patria náhorné planiny, hl-
boké kaňony, rokliny, vodopády, 
povrchové krasové javy a atrak-
tívne podzemné priestory s kvap-
ľovou a ľadovou výzdobou. Toto 
výnimočné územie je turistom 
sprístupnené celoročne.

Spoznávať krásy Slovenského raja 
môžete aj vďaka hustej sieti turistických 
chodníkov a cyklotrás.

Pešia turistika
V národnom parku Slovenský raj je 

vybudovaná jedna z najhustejších sietí 
značkovaných turistických chodníkov 
na Slovensku. Spolu je tam vyznače-
ných 268,2 km značenej turistickej 
trasy. Na území národného parku sa 
môžu návštevníci pešo pohybovať len 
po turistických a náučných chodníkoch 
a na miestach vyhradených pre pohyb 
návštevníkov mimo turistických a ná-
učných chodníkov, a to len v čase od 
hodiny po východe slnka po hodinu 
pred západom slnka. V zastavanom 
území obcí a vo vyhradených rekre-

ačných areáloch na území národného 
parku: Košiarny briežok, Čingov, Leta-
novský mlyn, Podlesok, Kláštorisko, 
Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratenská 
píla, Dedinky, Dobšinská Maša, Hra-
bušice - Píla, Mlynky - Biele Vody, je 
dovolený pohyb aj mimo vyznačených 
turistických chodníkov bez časového 
obmedzenia.

Cykloturistika
Potulky po území národného parku 

Slovenský raj si môžu užiť aj cyklisti. 
Majú tam k dispozícii 110 km vyznače-
ných cyklotrás. Cykloturistické trasy 
sú prepojené do širšieho okolia Spiša 
a Gemera. Na území národného par-
ku a jeho ochranného pásma sa môžu 
návštevníci pohybovať na bicykli mimo 
zastavaného územia obcí len po vyzna-
čených cyklotrasách, a to v čase od ho-
diny po východe slnka po hodinu pred 
západom slnka. Bicyklovať sa môžu aj 
po cestách, miestnych komunikáciách 
a v ochrannom pásme národného par-
ku aj po účelových komunikáciách, ak 
pohyb po nich nie je obmedzený alebo 
zakázaný. Mimo povolených cyklotrás 
je cykloturistika možná len s doprovo-
dom odborne vyškolených cyklosprie-
vodcov.    Zdroj: Správa NP Slovenský raj Interaktívna tabuľa Prírodná lekáreň.

Zejmarská roklina. 
foto autor peter olekšák
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auto-moto/predaj 1

» auto-moto/iné 2

» byty/predaj 3

» byty/prenájom 4

» Prenajmem 2-iz byt v 
obci Pata, nájomné 300 € + 
energie, tel.: 0908 797 212 

» domy/predaj 5

» domácnosť 9

» hobby a šport 11

» Kúpim staré knihy, mince, 
bankovky, odznaky, po-
hľadnice a rôzne starožit-
nosti, tel.: 0903 753 758

» deťom 12

» rôzne/iné 14

» Kúpim starožitné pred-
mety akékoľvek, motorky, 
bicykle, babety... platba 
ihneď, tel.: 0903 269 176 

» hľadám prácu 15

» zoznamka 16

» PONÚKAM LÁSKU ŽENE, 
tel.: 0907 212 217 
» Hľadám diskr. Ženu, tel.: 
0911 348 694 

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP TT 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

96
-0

00
4 

T
T4

2

stravné lístky v hodnote 3,83 €

SKLADNÍK
4,91 € / hod.

ÚDRŽBÁR ELEKTROTECHNIK
na 2 zmeny - 5,17€ / hodina

OPERÁTOR
4,42 € / hod.
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