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NITRIANSKO
č. 02 / 11. JANUÁR 2018 / 23. ROčNÍK

Srdečne pozdravujeme, vážení 
čitatelia. Po krátkej prestávke na pre-
lome rokov sme tu teda zas. S naši-
mi a dúfajme, aj s vašimi novinami. 
Aj s predsavzatiami, ktoré má naša 
redakcia práve tak, ako aj vy, jed-
notlivci či celé rodiny. Nemusia sa 
splniť všetky, ale na druhej strane 
– ak by aspoň niektoré z nich, bol by 
rok 2019 celkom dobrý. Taký vám ho 
úprimne za všetkých kolegov želám.

Akurát treba vedieť, čo to vlast-
ne dobrý rok je. Nuž, je to časové 
obdobie, v ktorom sa na záver roka 
stretneme so všetkými, s ktorými 
sme ho vítali a nikto nebude chýbať. 
Je to rok, v ktorom sme čo najmenej 
navštevovali zdravotnícke zariade-
nia a lekárov v nich a v ktorom sme 
nemuseli volať na pomoc žiadnych 
záchranárov. Slováci podľa priesku-
mov patria medzi najustaranejších 
občanov Európy. Určite to má svoje 
ekonomické príčiny, pretože naozaj 
nie je pravda, že sa dá vyžiť z pár 
stoviek mesačne, najmä keď ceny 
všetkého idú hore. Na druhej strane 
– akosi sme zabudli vedieť sa tešiť 
z toho, čo nám nikto nemôže vziať 
a nikto to nemôže ani sprivatizo-
vať, ukradnúť, spreneveriť. Je to náš 
vzťah k životu, k bytiu ako takému. 
K rodine, k deťom, starým rodičom, 

psíkovi či mačke, je to náš súkrom-
ný mikrosvet, ktorý je bohatý tak, 
ako si ho vieme bohatým spraviť. A 
v tom nám nepomôžu žiadne penia-
ze, ani majetky, ani moc svetská. Ani 
násilie, ani arogancia voči ostatným 
okolo nás. Napokon, myslíte si, že tí 
ktorí si myslia opak, sú šťastní? Stačí 
sa na nich pozrieť.

Šťastie nie je sedieť v predstaven-
stve, na ministerstve, vo vláde či v 
parlamentnej lavici. Šťastie je stre-
távať sa s milovanými a byť zdravý. 
Šťastie je nebyť nenávidený. Šťastie 
je – naopak – byť 
vážený. Všetko, 
čo je spojené 
so zneuží-
vaním moci 
je iba prejav 
zúfalstva a 
vlastnej ne-
schopnost i . 
Šťastie je byť 
sám sebou.

A sme tu opäť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce a okolie

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0907 793 056
Predaj použitých

náhradných dielov
PEUGEOT, RENAULT,

CITROEN

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO 
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MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás

doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA 0944 423 566

- Pravidelní dodávatelia
   CENA DOHODOU

NAJVYŠŠIA
CENA V OKOLÍ

od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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Dispečing SK - 0950 333 222
Nitra
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 15 - 20 - týždňové Mládky
Nosnice rôznej farby
ROZVOZ zabezpečíme ZDARMA

Ponúka na predaj:

PREDÁM 
ZABEHNUTÚ ZUBNÚ 
AMBULANCIU - S.R.O. 

v Seredi s prideleným 
zdravotným obvodom 

a zmluvami so všetkými 
poisťovňami.

0904 280 045 
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BIO meranie celého tela 15€
ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel. 0905 655 392
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

Mzda
od 650€ brutto

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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HĽADÁ

Kontaktuj nás telefonicky 0905 23 10 45
email: mediderma@mediderma.sk

Stavebná �rma

Mzda 1000 - 2000 €
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025

www.regionpress.sk
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ZDRAVIE / KULTÚRA, FIRMÁM

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
OR 38.000 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (48 000 domácností)

 

NITRIANSKO

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

Každý týždeň: Nitra mesto, 
Kynek, Mlynárce, Šúdol, Horné 
Krškany, Dolné Krškany, Ivánka 
pri Nitre, Veľké Zálužie, Jarok, 
Jelenec, Žirany, Cabaj - Čápor, 
Rumanová, Zbehy, Čakajovce, 
Branč, Lehota, Lužianky, Dražov-
ce, Štitáre, Kolíňany, Pohranice, V. 
a M. Cetín, Janíkovce, Čechynce, 
Golianovo, Rišňovce, Alekšince, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Veľký 
Lapáš  

+ v párnom týždni navyše: 
Jelšovce, Nové Sady, Sila, Čáb, 
Bádice, Mechenice, Sokolníky, 
Hosťová, Čeľadice, Neverice, 
Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, 
Výčapy - Opatovce, H. a D. Lefan-
tovce, Dolné Obdokovce

+ v nepárnom týždni navyše: 
Klasov, Svätoplukovo, Veľká 
Dolina, Mojmírovce, Babindol, 
Vinodol, Paňa

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10
NITRA
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Cholesterol je jeden z tukov v tele člo-
veka, ďalšie sú triglyceridy, fosfolipidy a 
mastné kyseliny. Tuky majú nezameniteľ-
nú úlohu, sú zdrojom energie, vytvárajú 
stabilnú teplotu, zapájajú sa do metabolic-
kých dejov. Sú nerozpustné vo vode, ktorá 
je však hlavným vnútorným prostredím a 
preto sú viazané na bielkoviny, s ktorými 
vytvárajú špeciálne častice – lipoproteíny 
(lipidy = tuky, proteíny = bielkoviny). 

Cholesterol sa viaže na lipoproteíny a 
vytvárajú spolu LDL-cholesterol a HDL-
-cholesterol. LDL-cholesterol sa nazýva 
aj „zlý“ cholesterol, HDL-cholesterol s 
vysokou hustotou organizmus chráni 
pred ochoreniami a preto sa označuje ako 
„dobrý“. Potrebné sú oba, ale v správnom 
zložení. 

Cholesterol je základnou stavebnou 
súčasťou každej bunkovej membrány, je 
potrebný na tvorbu žlčových kyselín a ste-
roidných hormónov. Keď je ho v tele veľa, 
má aj negatívne vlastnosti – zrýchľuje pro-
ces kôrnatenia ciev – aterosklerózu. Cievy 
sa zužujú a nedokážu tak zabezpečiť prí-
vod krvi, kyslíka a živín ku všetkým orgá-
nom a tkanivám v dostatočnom množstve.

Preto je potrebné poznať hladinu svoj-
ho cholesterolu a jeho podtypov. Optimál-
ne je, ak celkový cholesterol je menej ako 
5,0 mmol/l a  „zlý“ LDL-cholesterol menej 
ako 3,0 mmol/l. Rizikové skupiny majú 
však ešte prísnejšie normy – diabetici by 
mali mať LDL cholesterol pod 2,5 mmol/l a 
ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami 

dokonca pod 1,8 mmol/l. Platí, čím nižšia 
hladina, tým lepšia.  Na druhej strane 
„dobrý“ HDL-cholesterol u mužov by mal 
byť nad 1,0 a u žien nad 1,1 mmol/l.

Približne tretina Slovákov má hod-
noty vyššie, ako sú odporučené. Na vy-
sokej hladine má dedičnosť vplyv asi 
na 60 percent a životný štýl 40 percent. 
Genetiku nezmeníme, ale našu stravu a 
pohybovú aktivitu áno. Ak rodičia majú 
zvýšenú hodnotu cholesterolu, je vysoká 
možnosť, že aj ich potomok to tak bude 
mať. Pritom dve tretiny sa v tele tvoria, 
hlavne v pečeni, menej v tenkom čreve. 
Tvoriť cholesterol by však dokázala kaž-
dá bunka, okrem červených krviniek. 
Zvyšná jedna tretina sa do tela dostáva 
potravou. Cholesterol z potravy predsta-
vuje asi jednu tretinu. Nachádza sa vo 
výrobkoch živočíšneho pôvodu – v mäse, 
mäsových výrobkoch, mlieku a výrob-
koch z neho a vo vajíčkach. Vyhýbajme 
sa preto tučným potravinám – slanina, 
masť, tučné mäso a tučné mliečne výrob-
ky. Ak ich nedokážeme z potravy vylúčiť, 
treba zredukovať ich množstvo. V rastlin-
nej potrave sa  cholesterol ne-
nachádza. Vhodný je stredo-
morský typ stravy, veľa rýb, 
zeleniny, byliniek orechov a 
olivový olej. A sladkosti na-
hradiť ovocím.

Dobrý a zlý cholesterol

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Potrebujete

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

vizitky?
My vám dáme

GRAFICKÝ
NÁVRH

+
ZADARMO

1 000 ks len za 33 € bez DPH

?
Lacne-vizitky.sk

0905 400 025
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A
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vysoká
kvalita

rýchle
dodanie

distribúcia

0905 400 025

letáky
katalógy

vizitky
a iné

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

regionálne

noviny

PRÍJEM
OBčIANSKEJ
(riadkovej)
INZERCIE
prostred-
níctvom

SMS
na číslo

8866
(podrobný

návod nájdete 
na str. 6)
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NAŠI NEVIDIACI / OKNÁ

Občianska
riadková
inzercia

»ČZ-JAWA kúpim Motocy-
kel/Diely- DOHODA ISTÁ, tel.: 
0908 205 521 »CZ 175 JAWA 
250 350 PIONIER STADION 
MUSTANG SIMSON. KÚPIM 
TIETO MOTORKY, tel.: 0915 
215 406

»Predám ihneď obývateľný 
dom v Mojzesove s veľkou 
záhradou a pozemkom, 
tel.: 0910 980 811 »Predám 
RD v Nitr. Hrnčiarovciach, 
ihneď obyv. v centre obce, 
tel.: 0904 844 031

»Predám 1210m2 pozemok 
o rozmere 43x28m 1,2 km 
od kúpaliska Margita Ilona 
v Malom Kiar. K pozemku 
vedú po stranách dve as-
faltové cesty. Cena 20000 
€. Je možné kúpiť aj polovi-
cu pozemku 600m2 rozmer 
21x28m pri cene 11500€, 
tel.: 0918 495 956

»PREDÁM KOZU NA JATOČNÉ 
ÚČELY 20€, tel.: 0940 890 
210

»Kúpim akordeón, heli-
gónku, tel.: 0915 876 860 
»KÚPIM KROJE, SUKNE, ŠAT-
KY, MINCE, BANKOVKY, PO-
HĽADNICE, VYZNAMENANIA, 
PAROŽIE A INÉ, tel.: 0903 
868 361 »ZO STARÝCH DO-
MOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, 
STARÉ VECI A ĽUDOVÉ KROJE, 
tel.: 0918 439 124 »Kúpim 
papierové peniaze, mince, 
vyznamenania, tel.: 0903 
548 208

»PREDÁM KOZU NA JATOČNÉ 
ÚČELY 20 €, tel.: 0940 890 
210 »PREDÁM STAVEBNÝ 
VÝŤAH 300€ + DOHODA, tel.: 
0940 890 210 »PREDÁM 
ELEKTRICKY REŤAZOVÝ KLAD-
KOSTROJ 200€ + DOHODA, 
tel.: 0940 890 210

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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    

Vždy začiatkom roka sa častejšie sklo-
ňujú slová nevidiaci, kompetencia, 
nezávislosť a rovnosť. Štvrtý január, 
deň narodenia Louisa Brailla, bol to-
tiž v  roku 2001 Svetovou úniou nevi-
diacich vyhlásený za Svetový Braillov 
deň. Tento rok je na narodeninovej 
torte tvorcu reliéfneho písma presne 
210 sviečok. O vytvorenie systémov, 
ktoré by nevidiacim umožňovali ko-
munikovať písaným slovom (t. j. písať 
aj čítať) a dorozumievať sa tak nie len 
medzi sebou, ale aj s ľuďmi bez zrako-
vého postihnutia, sa pokúšali viacerí, 
zväčša rôznymi transkripciami latinky. 
Spočiatku sa nevidiaci učili čítať ryté, 
tesané alebo vyrezávané písmo prsta-
mi, nahmatať línie vzniknuté po za-
schnutí hustého atramentu. Akékoľvek 
spracovanie latinky však bolo pre nich 
na čítanie príliš náročné, písanie pred-
stavovalo ešte väčší problém. Medzní-
kom v  histórii slepeckého písma bolo 
zistenie, že kým pre zrak sú dôležité 
línie, pre hmat body. Prvé písmo, ktoré 
mohli nevidiaci nielen čítať, ale pomo-
cou špeciálnej šablóny aj písať, vytvoril 
(pôvodne ako tajné písmo pre vojenské 
účely) Charles Barbier de la Serre v roku 
1815. Iniciatívou chovancov Národného 
ústavu pre mladých slepcov v Paríži 
bola vyhlásená súťaž na zjednoduše-
nie tohto písma a spomedzi niekoľkých 
návrhov najväčšmi obstál práve návrh 
Louisa Brailla.

Braillovo písmo bolo predstave-
né svetu v roku 1825. Pozostáva z dva 
stĺpcov po troch bodoch. Ich kombi-
náciou (pridávaním a vynechávaním 
jedného až piatich) možno zaznačiť 
písmená abecedy (aj s diakritikou), in-
terpunkčné znamienka, matematické 
a chemické symboly, dokonca notový 
záznam. Veľkosť jednotlivých bodov, 
vzdialenosť medzi nimi ako aj medzi 
riadkami sú pevne dané tak, aby bolo 
možné onen šesťbod poľahky zachytiť 
bruškom prsta. Neexistujú veľkosti pís-
men, ako ich pozná vidiaci človek, na 
zvýraznenie nemožno použiť „tučné“ 
písmo, ani kurzívu. Je však plne orto-
grafické, má svoju logiku, zákonitosť a 
postupnosť a v skúške  obstojí s akým-
koľvek iným písmom. 

Štvrtého januára 1809 sa reme-
nárovi a sedlárovi Šimonovi Renému 
Braillovi v obci Coupvray pri Paríži na-
rodil syn Louis. Rodičia sa nádejali, že 
prevezme otcovo remeslo, ale chlapec 
ako trojročný v dielni spadol a šidlom si 
vypichol pravé oko. Neexistencia účin-
ných antiseptík a antibiotík spôsobila, 
že infekcia sa rozšírila aj na druhé oko 
a chlapča osleplo. Louis si však našiel 
cestu k poznaniu. Stal sa učiteľom fran-
cúzskej gramatiky, algebry, aritmetiky, 
hry na klavíri a violončele v Národnom 
ústave pre mladých slepcov v Paríži. 

Bodky, ktoré znamenajú svet

» Dušana Blašková
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noviny

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
nitriansko@regionpress.sk

0905 400 025

Aktuálne vydanie nájdete aj na:
  
www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo
/redakcie/zapad/zlatomoravsko 
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RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

vizitky?
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GRAFICKÝ
NÁVRH

+
ZADARMO

1 000 ks len za 33 € bez DPH
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Lacne-vizitky.sk

0905 400 025
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SVET KNIHY / POLITIKA, INTERIÉR

Knižky sme si dávali do daru iba ne-
dávno, ale je tu jedna, ktorá naozaj sto-
jí za to. A je dobré si ju prečítať, aj keď 
už Vianoce sú za nami. Pretože otázku 
o zmysle ľudského života si kladieme 
denne. Môže sa zdať banálna a zbytoč-
ná, ale len do okamihu, kým sa nad ňou 
zamyslíme.

Ladislav Kováč, významný slo-
venský vedec, biochemik, pedagóg a 
nekonvenčný mysliteľ v jednej osobe, 
to urobil aj za nás. Čo nám ponúka vo 
svojej esejistickej knihe O zmysle ľud-
ského života? Predovšetkým vlastné 
hľadanie uprostred čoraz rýchlejšieho 
sveta. Vývoj ľudstva naberá tempo, aké 
sme ešte v histórii nezažili a nájsť v ňom 
zmysel je niekedy veľmi náročné. Veľmi 
osobná, intímna a zároveň provokujúca 
úvaha Ladislava Kováča nás núti klásť 
si množstvo otázok o svojom vlastnom 
živote i o budúcnosti ľudstva. Pozýva 
nás nielen k polemike, ale aj k spoločné-
mu vnútornému rozhovoru. 

O zmysle ľudského života je útla 
knižka, ktorá nás, ktorí sa ešte snažíme 
myslieť, určite zaujme.

„Komunizmus nám uľahčil prienik 
k ľudskej prirodzenosti. V dôsledku jeho 
kultúrneho primitivizmu sa odlúpili 
kultúrne vrstvy a obnažil sa moderný 
človek až na svoj biologický „stržeň“. 
Odhalilo sa, že človek je mýtofilný, hy-
persociálny, hyperemocionálny a vy-
strašený živočích. Jedine kultúra robí 
človeka autentickým živým tvorom.“ 

Ladislav Kováč (1932) је slovenský 
vedec – biochemik a pedagóg. V rokoch 
1989-1990 bol prvým porevolučným 
ministrom školstva. Vyštudoval bio-
chémiu na Karlovej univerzite v Prahe. 
V rokoch 1957-1970 pôsobil na Katedre 
biochémie Prírodovedeckej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave ako 
odborný asistent, docent a napokon ve-
dúci katedry. V normalizačných časoch 
z politických dôvodov nútene opustil 
katedru a pracoval ako klinický chemik 
v pezinskej psychiatrickej liečebni. V ro-
koch 1991-1992 pôsobil ako veľvyslanec 
ČSFR pri UNESCO v Paríži. Z bibliogra-
fie: Prírodopis komunizmu, Konec lid-
ské evoluce, Život v závěrečném věku.

O zmysle ľudského života 

» red

Dovoľte mi zaželať nám všetkým 
úspešný a láskyplný rok 2019, aby sme 
obstáli vo všetkých skúškach života a 
boli sme oporou pre našich blízkych. 
Želajme si, aby bol tento rok úspešný aj 
pre našu vlasť, aby pre nás Slovensko 
bolo oporou a istotou. Veď moderný štát 
by mal byť tou inštitúciou, ktorá chráni 
slabších, dáva za vzor poctivých a sluš-
ných, vytvára priestor pre schopných, 
zaručuje rovnosť pred zákonom, chráni 
slobodu a garantuje bezpečnosť. Žiaľ, 
minulý rok priniesol viaceré udalosti, 
ktoré nami silno otriasli a naša spoloč-
nosť sa znovu začala deliť. Je obzvlášť 
smutné, že k tomuto deleniu a pocitom 
nepriateľstva prispievali najmä politici. 

Som presvedčený o tom, že sú-
držnosť a dôvera na Slovensku sa dá 
obnoviť, ak sa sústredíme na tie ciele, 
ktoré nás spájajú, aby sme v nich do-
siahli konkrétne výsledky. V mojom 
prezidentskom programe ich vidím 
takto: vyššia životná úroveň a vyššie 
platy, slušná a spravodlivá krajina, 
ochrana našej krásnej prírody a roz-
víjanie našich tradícií. A samozrejme 
európska budúcnosť Slovenska. Som 
presvedčený, že toto je program, pod 
ktorý sa podpíše najviac ľudí na Sloven-
sku, a toto sú ciele, na ktorých sa naj-
viac zhodneme.

V roku 2019 si pripomenieme 15 ro-
kov od vstupu Slovenska do Európskej 
únie, 30 rokov od pádu železnej opony, 

ale tiež 100 rokov od tragickej smrti náš-
ho veľkého rodáka, vedca a zakladateľa 
prvého moderného štátu Slovákov M. 
R. Štefánika, ktorý povedal: “Kto krá-
ča energicky a vedomý si cieľa, ovláda 
svoj osud takmer úplne. Demokracia je 
organizovaná myšlienka, to je idea proti 
chaosu. Demokracia, to znamená myslieť 
skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ 
blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To 
znamená opanovať svoje vášne, nie roz-
právať, ale problémy riešiť.”

Sebavedomie, odvaha a múdrosť, 
ktoré by mali viesť našu spoločnosť, sú 
mi inšpiráciou aj v pre mňa najväčšej 
výzve tohto roka. Uchádzam sa o vašu 
dôveru v prezidentských voľbách, pre-
tože chcem prispieť k tomu, aby slušní 
ľudia, ktorí poctivo pracujú, sú oporami 
pre svoje rodiny a vzormi pre svoje deti, 
mohli v nasledujúcich rokoch povedať: 
ideme po správnej ceste. 

Želám všetkým úspešný rok 2019!

Buďme k sebe dobrí

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR
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sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno.sk

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 31. 1. 2019!  
Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. 
Z�avy sa nes�ítavajú, neplatí spätne, 
na akciový tovar ani na objednávku.

pri nákupe
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BRENO.sk

NOVOROČNÝ

VÝPREDAJ

65_
%

až
kusové koberce 

Fusion
materiál 100% PP shaggy, 

výška vlasu 50 mm, viacej farieb 

Lp

cena za rozmer 60x110 cm

10,39
cena za rozm

29,70
E/ks

... inšpirujte sa 
vo Vašej najbližšej 

predajni BRENO s najširším 
sortimentom podlahových krytín. 

6x v SR / Bratislava, Martin, 
Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

Platí do 31. 1. 2019 alebo do vypredania zásob. Za prípadné tlačové chyby neručíme. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Zobrazené fotografie sú len ilustračné.
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Občianska
riadková
inzercia
»PREDÁM PNEUMATIKY  
6,00-20 7,00-20 7,50-20 
20€ KUS + DOHODA, tel.: 
0940 890 210 »PREDÁM 
VLEČKU ZA AGZAT 400 € + 
DOHODA, tel.: 0940 890 210 
»Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo vý-
nimočnom stave. Kontakt: 
alena.ulicnikova@gmail.
com

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »Peterovi z 
Hosťoviec požehnané Via-
noce a Šťastný Nový rok 
želá kamoška Adriána z 
Liptovských Sliačov

»32 ROČNÝ RÁD SPOZNÁ 
POHODOVÚ ŽENU, tel.: 0940 
855 751 »Ponúkam lásku 
žene, tel.: 0918 348 871 
»PONÚKAM LÁSKU ŽENE, tel.: 
0915 763 362 »54r.hľadá 
priateľku, tel.: 0917 049 831 
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE, 
tel.: 0944 724 181 »42 MUŽ 
HĽADÁ VYSOKÚ ŠTÍHLU ŽENU 
NA ZOZNÁMENIE, tel.: 0907 
188 984 »48MUŽ HĽADÁ 
ZRELÚ ŽENU NA ZOZNÁME-
NIE, tel.: 0907 188 984

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.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Počas vianočných a  novoročných 
sviatkov sme intenzívne prežívali 
ľudské spoločenstvo. Priania, obda-
rovanie, solidarita, návštevy a  spo-
ločné zdieľanie životných príbehov 
nás akosi napĺňalo väčšou nežnos-
ťou a otvorenosťou. Verím, že všetky 
krásne slová neboli len klišé, ale od-
rážali skutočné túžby srdca človeka. 
Toho, ktorému sa darí reálne podľa 
nich aj žiť, ale aj toho, ktorý by si to 
v  kútiku duše želal a  dal si to ako 
predsavzatie do budúcna. Lebo tam, 
kde je postavený ideál, už horí nádej 
na pohyb. To, čo tak veľmi charakteri-
zuje tieto chvíle, je túžba po blízkosti. 
Zakotvená je v každom z nás. Nie je 
to hmatateľné a  nedá sa  to vyčísliť 
v  kvantite. Potvrdzuje to životná 
skúsenosť. Dieťa ako symbol Vianoc 
pre všetkých (či skutočnosť Ježišov-

ho narodenia) túto blízkosť ešte viac 
zvýrazňuje. 

Čo iné pôsobí intímnejšie a zasa-
huje ľudské city viac než objatie čer-
stvo narodeného dieťaťa odkázaného 
na našu lásku a starostlivosť? Ak by 
vyhasla i  táto náklonnosť, čo iné by 
zostalo ľudstvu na prežitie? No potre-
ba blízkosti sa prejavuje aj v iných ob-
lastiach: v manželských a rodinných 
vzťahoch, v  hlbokom a  vrúcnom 
priateľstve, kde sa ľudia vzájomne 
zdôverujú, kde sa „vlastnia“, dávajú 
a odovzdávajú, kde sa delia o šťastie 
i utrpenie a kde vernosť nie je vynu-
covaná, ale chcená. Nič nie je krajšie 
ako prežívanie takejto blízkosti. A ak 
chýba, stále je prítomná aspoň vo ve-
domej či podvedomej nejasnej túžbe. 

Blízkosť na 365 dní

» Mária Raučinová, Fórum života

Možno sme si to ani nestihli uvedo-
miť, ale, sú tu. Už pár dní. Fašiangy je 
obdobie od Troch kráľov až do polnoci 
pred škaredou – Popolcovou stredou. 
Potom nasleduje 40 dňový pôst až do 
Veľkého piatku. Je to prechodné obdo-
bie medzi zimou a jarou.

Podľa prameňov z obdobia Veľkej 
Moravy sa u nás v 9. storočí používal 
termín mjasopust (koniec jedenia mäsa 
pred pôstom). V Česku sa toto slovo za-
chovalo ako masopust, na Slovensku 
sme však neskôr prebrali nemecký ná-
zov fašiangy (fašangy).

Fašiangy na dedine - Oslavy fa-
šiangov sa regionálne líšili, aj keď sa 
vyskytovali aj spoločné črty. Napríklad 
v regióne Liptov a v obci Čičmany sa 
varila praženica, na ktorú bola pozva-
ná celá dedina. Mládenci najprv týž-
deň pred zábavou chodili po dedine a 
pozývali dievčatá, ale aj starších. Pri 
tejto obchôdzke nezabudli zozbierať 
vajíčka a slaninu. Praženicu väčšinou 
pripravovala richtárka, potom sa začí-
nala zábava, na ktorej boli aj pražené 
šišky, karamel, závin, huspenina a 
ďalšie miestne špeciality. V Honte bolo 
zvykom robiť pálenku. Chlapci chodili 
po dedine a vyberali zrno, taktiež spo-
jené s obchôdzkami za dievčatami a 

pýtaním slaniny, klobásy a niekde im 
dali aj údené mäso. Všetko sa odnieslo 
na priadky, kde dievčatá pripravili po-
hostenie. Fašiangy sa končili v utorok 
o polnoci.

Fašiangy v meste - Poriadali ich re-
meselnícke cechy. Teda skôr sa konali 
zábavy, ktorých hlavnými organizátor-
mi boli tovariši. Väčšinou sa odohráva-
li v dome majstra, pretože tu sa vítali 
noví tovariši, ktorým bolo poskytnuté 
krátkodobé ubytovanie. V tomto ob-
dobí sa zvykli stávať z učňov tovariši. 
Museli však uspieť v rôznych skúškach. 
Napríklad v Kežmarku bolo typické kú-
panie v studenej a potom teplej vode, 
nosenie na žrdi atď. Jednotlivé cechy 
konali sprievody a snažili sa o čo naj-
väčšiu atraktívnosť. Mlynári behali na 
chodúľoch, debnári krútili nad hlava-
mi obručami a podobne. Remeselnícke 
fašiangové zvyky zanikli pred 1. sveto-
vou vojnou.

Čas veru letí

» red

BEZ DPH   /

hľadá brigádnika
na roznášanie novín

pre oblasť:

na dohodu o brigádnickej práci •	
študenta
podmienkou je vek nad 16 rokov •	
a ukončenie povinnej školskej 
dochádzky alebo na dohodu o 
pracovnej činnosti ( dôchodca, 
invalidný dôchodca, zamestnaný, 
materská dovolenka )

Redakcia

NITRIANSKO

• CHRENOVÁ
1. - DLHÁ, SITNIANSKA,
KARPATSKÁ, BAjKAL-
SKÁ, ŠTIAVNICKÁ, žDI-
ARSKA • 4,62€
2. - fATRANSKÁ, TRI-
BEČSKÁ, KREMNICKÁ, 
VIHORLAČSKÁ, ďUM-
BIERSKA, žDIARSKA
• 4,96€

alebo na e-mail:

Kontakt formou SMS na tel. č.: 

0905 400 025

SMS v tvare: 
„MENO, ADRESA, OBLASŤ ROZNOSU, 
090X XXX XXX“ 
(tel. č. na ktorom ste zastihnuteľ-
ný). 

rezakova@regionpress.sk
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Ťažko sa pripúšťa, že sme tu už tri roky 
bez neho, bez jeho láskavého hlasu, bez 
jeho múdrych slov a bez jeho vnímania 
sveta. Dr. h. c. Anton Srholec bol slovenský 
rímskokatolícky kňaz a salezián, spisova-
teľ a charitatívny pracovník, filantrop, za-
kladateľ a riaditeľ resocializačného centra 
Resoty. Narodil sa 12. júna 1929 v Skalici a 
zomrel 7. januára 2016 v Bratislave. V rám-
ci spomienky na túto našu významnú a 
skutočnú osobnosť uverejňujeme v repríze 
posledný rozhovor, ktorý poskytol našim 
novinám krátko pred svojim odchodom.

Čo je podľa vás v živote človeka najdô-
ležitejšie?

Svet, aj svoj mikropríbeh v ňom chá-
pem ako veľkú evolúciu. Urobiť zo svojho 
života niečo pekného. Niečo, z čoho mám 
radosť. Som ako zrnko, hodené do pôdy a 
na svoj spôsob, jedinečným a neopakova-
teľným spôsobom vyrásť ako stromček, 
kvetinka. Tešiť sa zo slnka, namáhavo 
pretaviť hmotu na kvet, na ovocie ducha, 
na službu rastúcemu svetu.

Čo ste od života dostali a čo by ste ešte 
radi odovzdali iným?

Tretinu svojho života som sa učil byť 
pokorný, trpezlivý, prekonávať prekážky 
s nádejou. Vtedy sme verili, že Boh všetko 
zlé na dobré obráti. A stalo sa. V malom 
aj vo veľkom. Za lepší svet sa oplatí klásť 
svoj život. Pomaly, po kúsku. Svetlo vždy 
víťazí nad tmou. Neslobodno za každú 
cenu čakať úspech, hlavne nie v hmot-

nej a vnútrosvetskej rovine. Som hrdý, 
že som robotníkom obrovského projektu 
humanizácie, oslobodenia a zjednotenia 
ľudstva.

Ak by ste mohli jednu jedinú vec na 
Slovensku zmeniť, čo by to bolo?

Ja už vidím a podporujem obrat od 
materialistického a sebeckého chápania 
života a sveta. V minulosti som bol spo-
ločníkom ľudí, ktorí trpeli za slobodu a 
snívali o nej. Dnes sa teším z priateľstva 
ľudí, ktorí opäť trpia a snívajú o morál-
nych hodnotách našej slobody. Meníme 
paradigmu. Človek predsa nežije len z 
chleba. U nás sú milióny ľudí, ktorí žijú 
skromne, pomáhajú si, nezúfajú si a som 
rád, že som s nimi.

Čo vo svojom okolí vnímate s nevôľou?
Aroganciu mocných. Zneužívanie 

moci. Sústredenie sa len na konzum. 
Devastovanie prírody. Stratu nádeje, že 
nesmerujeme k smrti, ale k vyššej forme 
našej ľudskej existencie. Čím viac hmoty 
na seba navešiame, tým väčšími otrokmi 
sa stávame. Treba nám zmeniť naše sme-
rovanie.

Čo vás naposledy (ne)potešilo?
Neteší ma ľahostajnosť k utrpeniu 

iných. Nedostatok konkrétnej lásky k 
našim blížnym. Neteší ma ani strata tvo-
rivosti.

Náš don António

» Ivan Brožík
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Aktuálne vydanie nájdete aj na:
  

www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo
/redakcie/zapad/zlatomoravsko 
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hľadá pre Volkswagen
VYROBNÝCH PRACOVNÍKOV
základná mz stupný bonus 5
príspevok na ubytovanie, stravu a dopr

V prípade záujmu nás kontaktujte: 0902 918 362, 0918 351 574, praca@lutogroup.com 

*základná zložka 909€, nástupný bonus 300€ + 200€ 

možnosť nástupu IHNEĎ
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MUŽOV/ŽENY NA POZÍCIU

BALIČ/BALIČKA
�BALENIE ČASTÍ NÁBYTKU, PRÁCA V HALE�

�4,41€/HOD + 0,13€/HOD + 1,05€/HOD�
MIESTO PRÁCE: MALACKY

� MONTÁŽNIK 
�SKLADANIE SKRÍŇ, PRÁCA V HALE�

�650€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 845€�

� ELEKTROMONTÁŽNIK §21 
�PRÁCA V HALE�

�704€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 899€�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

� BRÚSIČ �VÝROBA LOŽÍSK�
�3,76€/HOD + 0,55€/HOD + 0,08€/HOD + 1,05€/HOD�

MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
UBYTOVANIE ZDARMA.
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:

85
_0
02
9

85
_0
00
9

��������������������������

��������������������������������� ��������������������������������������������� �������  
������������������������������������������
������������������������������������aa ������� ����������� �
�������������������������������������� 
������������������������������������ 
tel: 009099990 18188811 /4/44// 131 58582,2, 0 0909044//888888111 1 4444111888,8, 
����� ��������� �������� ����������� ������� ������� ��

������������������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
��������������������

���������
��������������������
���������������
 ��������������������

�������������� 
�����������

������������������

85
-0
08
5

prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)


