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Nebuďme otrokmi slobody

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
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KOZMETIKA

Salón PK - centrum 0949 22 48 41

031190175

າ stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže
າ realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA
າ realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH
າ klampiarske práce, hydroizolácie
າ zatepľovanie striech, fasád
າ jadrové vŕtanie a zelené vegetačné strechy

94-0091-1

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

16-03

rúčal klásť si otázky: „Som slobodný,
alebo som otrokom ambícií, bohatstva
či módy?“ Alebo sme ako svet, ktorý
tak trochu schizofrenicky kričí „sloboda“, ale stáva sa ešte viac otrokom?
To sú otázky pápeža Františka inšpirované čítaním zo Skutkov apoštolov.
„Premýšľajme dnes nad našou slobodou.“ Povedal pápež František. „Som
slobodný? Alebo som otrokom mojich
vášni, mojich ambícií, mnohých vecí,
bohatstva, módy? Zdá sa to smiešne,
ale koľko ľudí je otrokmi módy! (...)
Pomyslime na našu slobodu, tento svet
je trochu schizofrenický, či nie? Kričí:
„Sloboda, sloboda, sloboda!“ Ale je
ešte viac otrok, otrok, otrok.“...
Škoda, že slová svätého otca nevnímajú ani mnohí tí, ktorí sa oháňajú Bohom, nosia ho na transparentoch a vykrikujú jeho meno vo svojich heslách,
vo svojom otroctve k svojej
modle, ktorou je na Slovensku, žiaľ, čoraz viac
moc, peniaze a sláva.
Takže – aká to vlastne sloboda, keď sme
jej otrokmi? Nie je
najvyšší čas čosi
zmeniť?

51-0057

P
PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
JESENNÁ AKCIA
DEMISTAV, Pezinok, Holubyho 28
(predajňa je presťahovaná na 3. poschodie)

0903 710 390, demistav@demistav.sk, www.demistav.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

51-0069

Pritom sloboda sa stala, žiaľ, jedným z najsprofanovanejších slov nielen politického slovníka za uplynulých
tridsať rokov. Tridsať rokov od Novembra 89. Od chvíle, kedy sme si mysleli,
že sme do našej spoločnosti vpustili aj
slobodu.
Vráťme sa však k spomínanej Charte. Tá tvrdí, že každý má právo, aby
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry
vybavovali jeho záležitosti nestranne,
spravodlivo a v primeranej lehote. Ide
o právo každého na vypočutie pred
prijatím akéhokoľvek individuálneho
opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať, taktiež o povinnosť
administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. Tých práv v Charte je samozrejme oveľa viac, ale stačí, aby sme
sa zamysleli nad (ne)napĺňaním tých
vyššie spomenutých. Ak sa nebojíme
myslenia. Tridsať rokov po...
Pápež František sa vo veľkonočnej homílii veľmi konkrétne venoval
pojmu a obsahu slova sloboda. Odpo-

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

24-0106

Položme si otázku – ako občania
Európskej únie – koľkí z nás aspoň
tušia, že existuje nejaká Charta základných práv Európskej únie a koľkí
z nás ju čítali?

Najlepší výber KOTLOV

KADERNÍCTVO
David JANAS

JE TU Êas STUŽKOVÝCH!
AKCIA na slávnostný úþes a líþenie.

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

... navštívte náš salón ...

www.lock.sk
45-0027

Pezinok Bratislavská 56 ང 0948 754 798
Bratislava Miletičova 67 ང 0910 970 770

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO
24-0006
24-0013

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

NON - STOP servis 0905 754 798

(v priestoroch Kaderníctva Vlások)

Budmerické mäsiarstvo

EXKLUZÍVNA VLASOVÁ KOZMETIKA

0915 897 483

51-0052

Na Bielenisku 4, PEZINOK

lock@lock.sk

Kľúčová služba STRATEX
SNP 7, 902 01 Pezinok

0903 245 441, stratexkluce@gmail.com
ra
ate
t xkk uce
ce@g
@gm
maili .com
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tradícia kvality

(areál PD Budmerice), tel.: 033/644 81 84
OTVÁRACIE HODINY:

pondelok:
zatvorené
utorok - piatok: 8:00 - 18:00
sobota:
7:00 - 12:00

www.budmerickemasiarstvo.sk

POZÝVAME VÁS NA ZABÍJAČKOVÉ ŠPECIALITY:

Otváracie hodiny: po - pia:

PK19-46

8:00 - predĺžené do 18:00, so: 8:00 - 12:00

1

51-0096
51-0448

໐ Predaj čerstvého bravč. a hovädz. mäsa priamo z rozrábky
໐ Mäsové výrobky domácej kvality
໐ Každý utorok a piatok od 8:00 - 11:00 - Predaj mlieka priamo z farmy

51-0227

jaternice • krvavnice • zabíjačková kaša
tlačenka • klobásy • klasicky údené mäso

politická inzercia, služby

INZERCIA

Lucia Demovičová 0905 593 810
Lenka Ostrá
0905 963 035
Distribúcia:
Lenka Ostrá
0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (18.210 domácností)
Každý týždeň:
Myslenice, Pezinok, Báhoň,
Častá, Doľany, Dubová, Jablonec,
Modra, Svätý Jur, Viničné, Budmerice, Častá, Slovenský Grob,
Viničné, Budmerice, Doľany

Modra

Pezinok

Spomínate si, kde ste boli
pred 30 rokmi?
ĪˋɭȶƆǫơ ¥ơ˙ȥơǿ ɭơʽȶȍʡƃǫơ ȇŔ˙ƎȶɭȶƆȥơ ʽˊ࢚
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ȥȶȇࡲɽŔȟȶ˖ɭơǿȟơŔǿʡʽŔǠȶʋȶȟƆǫɽŔȥŖȟ
˙ǫȍȶ ȍơɢʁǫơ ɢɭơƎ ɭȶȇȶȟ ࠀࠈࠇࠈ ŔȍơŹȶ ɽŔ ȟŖȟơ
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ǿǫȥʠࡲࡲࡲ þǭ ʽťƆʁǭ ȶɢʋǫȟǫɽʋǫ ƎȶƎŖʽŔǿʡ ˙ơ ȟŖȟơ
ƎȶȇȶȥƆǫʍƆȶŹȶȍȶ˖ŔƆŔʋƢʽ¥ȶʽơȟŹɭǫࠀࠈࠇࠈࡲ
þʠɽŔʠ˙ȥơȟŖȟơȥŔƆȶʽˊǠȶʽȶɭǫʍŔȇɽŔ
ȥơƃǠƃơȟơ ǠŔȥŹǫʍ ȟʠɽǭȟơ ȇȶȥŔʍࡲ qȒŔƎǫŔƃ ȥŔ
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ʽŔʍʽ˖ŔǠɭŔȥǫƆǭŔʽǫƎǫơʍŔȇȶɽŔʽơƃǫƎŔǿʡɭȶŹǫʍ
ǫȥŔȇ Ŕ ȍơɢʁǫơࡲ ¡Ŗȟơ Ŕǿ ȶɽȶŹȥʡ ɽȇʡɽơȥȶɽʍ ɽȶ
ʁʋŖʋȶȟɢɭơʋȶ˙ơɽŔȟǫƆŔȇŖȟơǠȶƎǫȥˊʠȍơȇŖɭŔࡲ
¥ǫơ ɭŔ˖ ɽȟơ ʽǫơ˖ȍǫ ɽʋŔɭˋƃǠ ɭȶƎǫƆȶʽ Ǝȶ ɢȶȍȶ࢚
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¥ȶ ȥơ˖ȶɽʋŖʽŔȟơ ȍơȥ ɢɭǫ ʋȶȟ ɢȶȥʡȇŔȟơ
ɽʽȶǿɢȶǠȒŔƎȥŔɽʽơʋɽʽȶǿơɭǫơʁơȥǫŔࡲȇȶȒʠƎǫŔ
ʽ ࢧɭǫɽʋȶʽˋƃǠࢨ ɭȶȇȶƃǠ ʠ˙ ȟŖȟơ Ɔȶ ɢȶʽơƎŔʍࡲ
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ȍˋȟɽʽơʋȶȟŔȍơƎʽŔʡɭŔƎˊɽǫȥơʽơƎǫŔʽˊȟơȥǫʍ
ǫȥǉȶɭȟŖƃǫơࡲ ¡Ŗȟơ ɢȍȥƢ ˖ʠŹˊ ȇȶɭʠɢƃǫơ ɭȶ˖࢚
ȇɭŖƎŔȥǫŔŔʽʁơȍǫǿŔȇˋƃǠࢧbǫƃȶʽࢨࢧ%ŔʁʋơɭȥŖȇȶʽࢨ
ŔࢱࢧȶƆȥơɭȶʽࢨࡲ7ʽȶƃǠ˖ȥŔʁơǿࢧǌơȥơɭŖƃǫơࢨŖȥŔ
Ŕࢱ¡ŔɭʋǫȥʠȟŔ˪Ŕ˖ŔʽɭŔ˙ƎǫȍŔɢɭơʋȶ˙ơǿʠȶƎǠŔȍǫȍǫࡲ
¥ǫơ ʡɢɭǫȟȥơ Ǡȶʽȶɭǭȟ ȟˊ ȥơƃǠƃơȟơ ʽơƃǫ
˖ŔƎŔɭȟȶ ȍơȥ ƃǠƃơȟơ ǉƢɭȶʽʡ ʁŔȥƃʠ ɭȶʽȥŔȇʡ
ʁʋŔɭʋȶʽŔƃǫʠɢȶ˖ǭƃǫʠƎȶ˙ǫʽȶʋŔࡲþŔȇŔȇȶɢȶȥơǿ
ʽȶȍŔȍǫȥŔʁǫɭȶƎǫƆǫŔȥŔȥŖȟơɽʋǫŔƃǠɢɭơƎࠂ߿ɭȶȇ࢚
ȟǫࡲ7ȥơɽǿʠƃǠƃơȟơǫࢱȟˊɢɭơʋȶ˙ơòȍȶʽơȥɽȇȶǿơ
ȥŖʁƎȶȟȶʽȇɭŔǿǫȥŔȇƎơƃǠƃơȟơ˙ǫʍࡲþȶȥŖɽȟȶ࢚
ʋǫʽʠǿơŔŹˊɽȟơǫʁȍǫƎȶɢȶȍǫʋǫȇˊ
ŔŹˊɽȟơȟơȥǫȍǫʽơƃǫ˖ŖɢŔɽǫȍǫ
ŔࢱǠȒŔƎŔȍǫɭǫơʁơȥǫŔࡲ
-ǠƃơȟơȍơɢʁǫʠŹʠƎʡƃȥȶɽʍ
pre seba, pre svoje deti,
fungujúci štát pre všetȇˋƃǠȒʠƎǭࡲ¥ŔʋȶɢȶʋɭơŹʠǿơ࢚
me vašu pomoc a váš hlas
ʽȶʽȶȒŹŖƃǠࡲơȥɽɢȶȍȶƆȥơ
Slovensko vrátime
ʽʁơʋȇˋȟȒʠƑȶȟࡲ

     

 

Ako chutí sloboda
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

V týchto dňoch si pripomíname 30.
výročie Nežnej revolúcie. Takto pred
30 rokmi sme si slušným, no ráznym
spôsobom vybojovali slobodu.
Vďaka tejto slobode môžeme my,
kresťania, v západnom svete vyznávať
Krista a žiť jeho odkaz v každodennom
živote. Uplynulo 30 rokov odkedy sa pre
svoju vieru nemusíme báť prenasledovania, alebo diskriminácie. Môžeme
chodiť do kostola, verejne sa modliť,
hovoriť o viere v Boha a snažiť sa ukázať krásu viery aj spoločnosti. Žiaľ, nie
všetci bratia a sestry vo svete majú takéto šťastie. V skutočnosti každý siedmy kresťan žije v krajine, v ktorej je pre
vieru znevýhodňovaný, alebo utláčaný.
Podľa Správy o stave náboženskej
slobody, ktorú každoročne vydáva nadácia ACN, kresťanom často hrozí obmedzovanie slobôd, nútené konverzie
na iné náboženstvo, nemožnosť vzdelávať sa, alebo horšie – ublíženie na zdraví, či smrť. Toto je realita, v ktorej žije až
300 miliónov kresťanov po celom svete.
A situácia sa, žiaľ, neustále zhoršuje.
Naše posledné prieskumy ukazujú, že
až 70 percent nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom.
Za týmito obrovskými číslami sa
skrývajú príbehy konkrétnych ľudí.
Každý jeden z nich trpí pre Krista, každý iným spôsobom. To, čo ich však spája, je viera a nádej. Kým týmto trpiacim
ľuďom neostáva nič iné, len dôverovať

Bohu, my máme viacero možností. A
tým pádom, myslím si, aj viac zodpovednosti.
V ACN Slovensko preto pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie vyhlasujeme prvý ročník Týždňa pomoci
prenasledovaným kresťanom. V rámci
neho príde na Slovensko vzácny hosť
z Pakistanu kňaz Emmanuel Yousaff,
ktorý podá svedectvo o živote v krajine,
kde kresťania tvoria len pol percento
populácie a čelia systematickému prenasledovaniu. Okrem toho pri tejto príležitosti vychádza aj publikácia Trpiaci
a zabudnutí - odborná publikácia s viac
ako 100 zdrojmi, ktorá podrobne mapuje stav prenasledovania kresťanov vo
svete.
Slovensko sa uznesením parlamentu nedávno prihlásilo k ochrane náboženskej slobody. Nestáva sa často, aby
za uznesenie hlasovali predstavitelia
všetkých politických strán. Pridajme sa
teda ako krajina, ale najmä jednotlivo,
každý z nás, k zástupu
tých, ktorým sloboda
nie je ľahostajná.
Konkrétne
možnosti pomoci a viac o
akcii Týždeň pomoci
prenasledovaným kresťanom nájdete na www.
prenasledovani.sk

PK19-46

» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi
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• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

0908 437 079

52-0008-1

Chceme férovú šancu!

PONÚKAME
profesionálne

MALIARSKE PRÁCE

» interiér aj exteriér
» striekanie, natieranie
» valcovanie

www.strombau.sk
0944 274 430

51-0058

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

• UPRATOVANIE

໐ PRERÁBKY

bytových jadier

໐ Maľby � Stierky
໐ Obklady � Dlažby
໐ Kúpelne � Sanita
໐ Hodinový manžel

ང0905 83 64 38

PALIVOVÉ
DREVO

» V sibírskom pracovnom
tábore sa pýta jeden trestanec druhého:
– Prečo si tu?
– Lebo som sa v tridsiatom
deviatom zle vyjadril o súdruhovi Popovovi. A ty?
– Lebo som sa v štyridsiatom treťom dobre vyjadril o
súdruhovi Popovovi.
Nato sa obidvaja obrátia
na tretieho.
– A ty?
– Ja som súdruh Popov.

» Existuje ešte u nás kult
osobnosti?
Čiastočne. Kult existuje, ale
osobnosť nie.
» Aký je rozdiel medzi Rakúskou a Československou
ústavou?
Obe zaručujú slobodu prejavu, ale len Rakúska zaručuje slobodu aj po prejave.

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

po dlhom čase.
– Kde si bol tak dlho?
– Pätnásť rokov som bol
zavretý.
– Za čo?
– Za nič.
– Netáraj! Za nič bolo desať
rokov!

» Na smrteľnej posteli má
umierajúci posledné prianie, aby ho prijali do KSČ.
- A na čo ti to bude? Pýta sa
uplakaná manželka.
- Nechcem, aby si plakala,
vieš, akú si vždy mala radosť, keď umrel boľševik.
24-0101
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» Kto je boľševik?
- Ten, kto študuje marxizmus-leninizmus.
A kto nie je?
Ten, kto ho pochopil.
» Viete, prečo sa čerti
boja púšťať boľševikov do
pekla?
Boja sa, že tam začnú budovať raj.
» V istom meste prišiel na

VÝVOZ ODPADU
KONTAJNERMI
PREDAJ � ŠTRK
PIESOK � MAKADAM

0911 938 839

24-0090

PEZINSKO
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návštevu príbuzných krajan z ďalekej cudziny.
– Ako sa vám vodí? Pýtal
sa. Ďakujem, nemôžeme
sa sťažovať, odvetil pán
domu.
– A vám?
– My sa máme, chvalabohu, dobre, ale sťažovať sa
môžeme.

» Na bratislavskej Hlavnej

0905 593 810

stanici príde k informačnému okienku cestujúci.
Prosím vás, mohli by ste
mi povedať, kedy naozaj
odchádza vlak do Žiliny o
8,45?

» redakcia

PEZINSKO
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Občianska
riadková
inzercia

Citáty
o slobode

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

» „To „Človeka bez slobody

»Kúpim staré hodinky, mince, bankovky, knihy, odznaky. Tel.: 0903 753 758.

si nemožno predstaviť ináč,
ako človeka bez života.“
Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský
spisovateľ 1828 – 1910.

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim auto pokazené
alebo havarované, 0903
517 742.
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908 205 521.

» „Uvoľnenie zo zeme ne-

znamená pre strom slobodu.“
Rabíndranáth Thákur, bengálsky vševed 1861 – 1941.

03 BYTY / predaj
»Predám garzonku v Modre
na Komenského ul., komplet rekonštrukcia, 0907
093 386.

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»Predám ornú pôdu v Budmericiach 0902 192 512.

07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám obedovú súpravu
novú 24 ks vianočný motív
cena 25 eur 0902459707.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám kŕmnu repu, dohoda, Jablonec, 0910 338
550.
»Dám do prenájmu (zadarmo) vinohrad v GRINAVE 12
árov, 0940 323 210.

11 HOBBY A ŠPORT

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PK zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Deti si zaslúžia snívať
Modranka Barbora sa aj tento rok
stala anonymným darcom v projekte Nadácie REVIA – Otvor srdce,
daruj knihu a opäť raz poteší deti
zo sociálne znevýhodnených rodín. Skúste to aj vy.
Počas pätnástich rokov Barbora vždy v predvianočnom období
vyberá z detských knižných želaní
v pezinských a modranských kníhkupectvách a stáva sa tak anonymným knižným Ježiškom. Od detailnej
starostlivosti o kone, cez zložitý svet
techniky až po napínavý román. Výber detí vždy odráža ich záujmy, ciele
a sny.
„Odmalička nachádzam v knihách inšpiráciu a motiváciu zmeniť
môj svet k lepšiemu. Chcela by som
túto skúsenosť sprostredkovať deťom, ktoré by ju možno nikdy nemali
a nevynechám ani tento rok.“ hovorí
dlhodobá darkyňa knižiek.
Ako to funguje?
Od 4.11. do 31. 12. 2019 Nadácia
REVIA prináša knižné priania detí
z malokarpatského regiónu do kníhkupectiev Artfórum na Kollárovej
ulici v Pezinku a Folly v modranskej
Kocke, kde ich vy môžete splniť. Veľmi jednoduché. Stačí prísť a kúpiť želanú knižku, ktorá sa páči aj vám. My
ju deťom zabalíme a doručíme pod
Vianočný stromček.
„Vždy keď niekomu darujeme
knihu, darujeme mu kúsok seba.
Kúsok nášho pohľadu na svet, nášho
zmýšľania, nášho vkusu.“ pripomína
ambasádor projektu, novinár a spisovateľ Márius Kopcsay.
V štrnástich predchádzajúci ročníkoch sa nám spolu s knižnými Ježiškami podarilo obdarovať 2 884 detí
knihami v hodnote neuveriteľných

Nie päť euro, Slovenčina naša
ale päť eur – euro skloňujeme.

PK19-46

»„Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť
neprestáva.“
Dňa 17. novembra 2019 si
pripomíname deviate výročie úmrtia nášho milovaného syna Denisa Žáka.
Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.

karikatúry slobody, totiž
slobody vnútorne a duševne sa zničiť, budú nezmeneným spôsobom pokračovať aj vonkajšie účinky
takto skreslenej slobody.“
Benedikt XVI., 265. pápež
katolíckej cirkvi 1927.

» „Sloboda, ktorá dovoľuje človeku blúdiť od cieľa
k cieľu alebo sa rozplynúť
v abstraktnej ničote, nie je
slobodou, ktorou disponuje
človek, ale slobodou, ktorá
disponuje človekom.“
Jean Hyppolite, francúzsky
ﬁlozof 1907 – 1968.
» Kto si myslí, že mu slo-

bodu druhí vybojujú, ten jej
nie je hodný.“
Milan Rastislav Štefánik,
astronóm, politik, generál
francúzskej armády 1880
– 1919.

„Absolútna sloboda je
nedostatok sebaovládania; zodpovednosť je sebaovládanie; preto ideálne
slobodný človek je zodpovedný sebe samému.“
Henry Adams, novinár, historik, akademik, románopisec 1838 – 1918.

» „Vezmi mu slobodu a už
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15 HĽADÁM PRÁCU

» „Ten, kto hovorí: tu vládne sloboda, klame, pretože
sloboda nevládne.“
Gustav Freytag, nemecký
spisovateľ 1816 – 1895.

»

pezinsko@regionpress.sk

14 RÔZNE / iné

16 ZOZNAMKA

» „Život nestačí, povedal
motýľ. Treba k nemu slnečný jas, slobodu a malý
kvietok.“
Hans Christian Andersen,
dánsky autor, autor rozprávok a básnik 1805 – 1875.

» Lucia Finková

13 RÔZNE / predaj

» „Bieda mení slobodu na
otroctvo.“
Čínske príslovie

» „Dokiaľ sa budeme držať

20 436 eur. Toto obdivuhodné číslo
chceme aj vďaka vám opäť navýšiť.
Darujte knihu deťom, ktorých možnosti sú limitované a ich darčekmi sú
zväčša iba základné potrebné veci.
Chceme, aby si pod stromčekom našli
o príbeh, o knižného hrdinu, či o sen
viac.
„Staň sa Ježiškom na Ježiška,
kúp knižku neznámemu chlapcovi
či dievčaťu, možno aj Teba na Ježiška
nejaký Ježiško prekvapí“- vyzýva Veronika Šikulová, spisovateľka a ambasádorka projektu.
Vianočné obdobie Nadácia REVIA uzavrie aj magickým živým orlojom. Na vianočných trhoch 13. decembra v Pezinku a 14. decembra v Modre
zažijete vystúpenie tradičných i netradičných vianočných postáv. Viac
informácií nájdete na revia.sk, alebo
priamo v kníhkupectvách. Spoločne
robíme Vianoce o čosi kúzelnejšie.

12 DEŤOM

nie je človekom, ale poľným
živočíchom.“
Jan Kollár, básnik, jazykovedec, protestantský kňaz,
spisovateľ a vedecký spisovateľ 1793 – 1852.

» redakcia

SPOMIENKY

OZNAMY
POĎAKOVANIA
BLAHOŽELANIA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PK zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

gastro, politická inzercia
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Pripravení prevziať
zodpovednosť

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd

Už predtým, než vyplávali na povrch prepisy
z threemy a nahrávka Gorily, sme tušili, že veci na
Slovensku asi nejako „super“ nefungujú. Boli sme
ochotní pripustiť, že niekedy v politike príde aj
k zlyhaniam; veď sám si dobre pamätám, kde som
bol na raňajkách. Ale po tomto všetkom, a bohvie,
čo ešte príde, je jasné, že toto je kategoricky iné.
Čítame, ako pani Jankovská vybavovala kšefty,
toľko tisíc za rozsudok, toľko miliónov za kúpenie
poslancov... Slovensko je však civilizovaná krajina
a neexistuje, že si s týmto neporadíme. Nedávno to
predsa dokázali v Rumunsku alebo v tridsiatych
rokoch v Chicagu. Musí byť možné túto zlodejskú
bandu odstaviť!
Uvedomujem si, že my, demokratická opozícia,
nie sme jeden monolit. Nie sme ako Fico v 2012-tom,
keď palec pani Laššákovej, ktorý ukazoval, ako
majú vládni poslanci hlasovať, bol najmocnejším
orgánom na svete. Náš spoločný záujem je oveľa
silnejší.
To, čo táto vláda nastvárala, musí skončiť.
Za seba hovorím, že po desiatich rokov v politike
sa cítim byť pripravený. V opozícii spolu intenzívne
komunikujeme, vieme sa dohodnúť a garantujem
vám, že budeme postupovať spoločne.
29. február bude kľúčový deň v dejinách Slovenska, najmä v dejinách
od revolúcie, za posledných 30
rokov. Pretože po tomto dni spoločne docielime, aby boli gauneri
postavení pred spravodlivý súd.

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Zelená v logu SaS nie je len
na parádu
Ochrana životného prostredia, klimatická
zmena a obnoviteľné zdroje energie sú témy, ktoré v strane SaS berieme vážne. Ak si na úrovni
Európskej únie stanovíme ambiciózne ciele, mali
by sme na úrovni Slovenska poznať aj cestu, ako
ich dosiahnuť. Kým v prípade vyšších príjmov navrhujeme menej štátu a nižšie dane, v prípade boja
s klimatickou zmenou hovoríme o uhlíkovo neutrálnej energetike či energetických úsporách.
To, že zelená v logu SaS nie je len na parádu, sme dokázali aj v tomto volebnom období.
Donútiť vládu, aby prisľúbila ukončiť dotované
pálenia uhlia v roku 2023 je veľký úspech strany SaS. Okrem toho, že sme to mali v programe
a posledné štyri roky sme k tomu vládu opakovane
vyzývali, neostalo z našej strany iba pri rečiach.
Po zastavení škodlivého prevádzkového pokusu
v jednom z kotlov na uhlie či zabránení ďalšiemu
poddolovaniu územia, sme spísali aj desatoro pre
región Hornej Nitry, ktoré sa stalo podkladom pre
plán transformácie tohto regiónu
na život po uhlí. Pretože nielen
ekonomicky, ale aj ekologicky
zdravé prostredie je tým najlepším predpokladom preto,
aby sa na Slovensku oplatilo
žiť, pracovať a podnikať.

Karol Galek

poslanec NR SR za SaS

PK19-46
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

Novembrom 1989

6

sa boj medzi dobrom a zlom neskončil

„Kde ste boli, čo ste robili, aký postoj ste zaujali“ - to sú bežné otázky, ktoré sa teraz vo zvýšenej miere v súvislosti
s výročím Novembra 89 zjavujú vo verejnom priestore. Vhodnejšie by však asi bolo pripomenúť si niektoré slová,
pojmy, ktoré by v nás mali rezonovať. O ich výklad REGIONPRESS požiadal uznávaného diplomata, Tomáša Valáška.
SLOBODA

■

REGIONPRESS: Máme k dispozícii slobodu
slova, prejavu, vierovyznania, voľného pohybu,
či slobodu podnikania. Môžeme chodiť do školy aj
do kostola, cestovať, podnikať, čítať knihy podľa
vlastného výberu, protestovať proti klimatickým
zmenám, aj zhromaždiť sa na námestí.
O slobode sa však málo hovorí, ak ju vnímame
ako nevyhnutnosť rešpektovať isté normy, zákony.
Ako by sme mali narábať so slovom sloboda?

■ Tomáš Valášek: „Citlivo a s empatiou. Slovo
sloboda sa stalo tak trochu synonymom pre
ľahostajnosť a bezcitnosť. Ako keby znamenalo
hlavne slobodu nezaujímať sa o osudy iných, tých
menej šťastných či privilegovaných. To je veľmi krutá
a veľmi obmedzená interpretácia. Ozajstný význam
slova je aj sloboda konať veľkodušne, postarať
sa o blížneho svojho. Rok 1989 bol aj nádejou,
že keď sa zbavíme strachu a núdze, budeme viac
tolerantní, viac chápaví.Čiastočne sa to naplnilo stovky občianskych združení stavajú detské ihriská,
čistia lesy či nosia jedlo bezdomovcom. Ale príliš
často vidno zbytočnú, skoro náhodnú ľahostajnosť
voči osudom iných. Či vo forme chodníkov a domov
neprístupných pre tých, čo sa pohybujú na vozíku,
alebo vo forme lenivého, nezdvorilého správania
k dlhodobo chorým či seniorom. Odsúdiť tých
menej šťastných na podštandardnú existenciu – to
nie je sloboda. To je krutosť.“

rom zohráva kľúčovú úlohu práve občianska
spoločnosť a aktívny občan, ktorý svojich
politikov kontroluje a upozorňuje na chyby a
prešľapy. Voličská účasť však často hovorí skôr
o pasivite k veciam verejným. Čo s tým?

■

Tomáš Valášek: Pasivita je pochopiteľnou
reakciou na cynizmus a korupciu ľudí aktuálne
pri moci. Pochopiteľnou, ale škodíme ňou len sami
sebe. Pasivita je presne to, v čo táto vláda dúfa.
Že slušní ľudia vzdajú nádej, že politici vedia byť
nezištní. Že prijmú korupciu ako súčasť vládnutia. ZLYHANIE
Nemusí to tak byť a nie je to tak. Netreba chodiť
ďaleko, do Švajčiarska či Singapúru po príklady. ■ REGIONPRESS: V súvislosti s Novembrom
Už v susednom Poľsku by bolo nemysliteľné, aby 89 sa často používa slovo zlyhanie. Ak nastalo
bola korupcia tak hlboko zakorenená v politickom zlyhanie, v čom teda?
priestore, ako je to u nás.
■ Tomáš Valášek: Neviem, či by som použil
slovo zlyhanie. Možno podcenenie moci zla.
Neuvedomili sme si, že strach, nenávisť a korupcia
spájajú rovnako – možno ešte dôkladnejšie – ako
sloboda či láska k blížnemu svojmu. Novembrom
1989 sa boj medzi dobrom a zlom neskončil. Len
sa posunul z roviny konfliktu medzi autoritami
a disentom do roviny zápasu medzi viacerými
ideológiami. Tí, ktorí čakali, že tento večný boj sa
novembrom skončí, sú asi sklamaní. Ale boj dobra
a zla je tak starý ako ľudstvo.
VÝZVA

■ REGIONPRESS: Do ďalšej desiatky rokov, na
čo by sa Slovensko malo zamerať? Kde má svoje
priority, respektíve, malo by ich mať? Aká je naša
vízia demokracie?

ZODPOVEDNOSŤ

■ REGIONPRESS: November 89 znamenal
nadobudnutie občianskych a ľudských práv a
prepojenie so slobodným svetom. Toto je však
spojené s trvalou zodpovednosťou, zasadzovaním
sa o to, aby zostali zachované. Zodpovedný občan
– aký je to občan?
■

Tomáš Valášek: „Pre mňa je to ten, ktorý
nestratí záujem o vec verejnú a optimizmus, že veci
sa dajú zmeniť k lepšiemu. Rovnako aj ten, ktorý
má trpezlivosť a morálnu silu nepodľahnúť
pokušeniu korupcie či totalitárnej ideológie. Život
v slobodnej spoločnosti je o niečo komplikovanejší
ako v totalite. Kým sme nemali slobodu výberu,
v mnohom sa nám žilo pohodlne. Nebolo treba
sa rozhodovať medzi politickými stranami,
možnosťami – a niesť následky zlých rozhodnutí.
Žiaden politik nesklamal naše očakávania, lebo
nič dobrého sme od nich nečakali. Demokracia je
oslobodzujúca a sloboda je úžasne motivujúca,
ale vyžadujú si väčšie osobné nasadenie. A tým
skutočne zodpovedným aktom je nikdy nestratiť
elán a kultivovať túto spoločnosť a vlasť, či
rozumnou politickou voľbou, či občianskym
aktivizmom.
ZÁPAS

■ REGIONPRESS: Zápas o demokraciu je
neustály a nikdy nekončiaci sa proces, v kto-

v prvej trojke dve strany demokratickej opozície,
ktoré cielene vedú slušnú kampaň. Paradoxne,
aj fašistom sa darí sčasti preto, lebo sa snažia
svoje extrémne názory podávať kultivovane. Tie
vulgarizmy sú nástrojom najmä časti SMERu
a niektorých menších opozičných strán. Mnohé
z tých najväčších úspešne vsadili na slušnosť
a voliči to odmeňujú podporou. Dalo by sa povedať,
že vulgárnosť je nástrojom slabých a tých, čo sa
cítia ohrození.

■
■ Tomáš Valášek s bývalým generálnym

tajomníkom NATO Anders Fogh Rasmussenom.

SLUŠNOSŤ

■

REGIONPRESS: Mať rôzne názory a vedieť sa
navzájom rešpektovať, slušne žiť, hľadať svoje
vlastné šťastie a dopriať ostatným nájsť to svoje.
Toto akoby nám chýbalo. Slušnosť sa vníma skôr
ako slabosť. Aj politika sa vulgarizuje, je akási
viac „silová“ ako pragmatická. To zrejme nie je
dobrý trend.

Tomáš Valášek: „Prvoradé musí byť obnovenie
dôvery občanov v štát a základnú spravodlivosť.
Lebo všetky ostatné výzvy sa riešia ľahšie, keď
verejnosť dôveruje, že politici konajú nezištne
a vo verejnom záujme. To nepôjde bez zlepšenia
zdravotnej starostlivosti. Ľudia často nechcú od
vlády veľa, ale to, aby za svoje dane boli ošetrení
načas, kvalitne a zdvorilo, to je absolútnym
minimom. Čaká nás ozdravenie školstva, pretože
bez lepšej schopnosti myslieť za seba, kriticky
posudzovať rôzne konšpiračné bludy na sociálnych
sieťach, nezastavíme radikalizáciu politickej
scény. Vo vzťahu k Európe a svetu treba začať
systematickejšie presadzovať slovenské záujmy za
hranicami. Nebyť len za obľúbených, ale pretvárať
„naše“ inštitúcie ako EÚ či NATO tak, aby nám
lepšie pomohli modernizovať ekonomiku či obrániť
našu suverenitu.

■ Tomáš Valášek: Vulgarizácia politiky vie
v konečnom dôsledku potopiť demokraciu. Lebo
demokratické spoločnosti robia pokrok trpezlivým
Tomášovi Valáškovi za odpovede ďakuje
budovaním zhody na zmene medzi rôznymi
šéfredaktor Ivan Brožík.
politickými stranami a názormi. To sa dá len
vtedy, ak sa tieto správajú k sebe ako rivali. Keď
Kto je Tomáš Valášek
sa nezhodnú, tak slušne. Ak sa totiž raz stanú
nepriateľmi a začnú po sebe brechať, priestor na
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
kompromis mizne. Spoločnosť ustrnie.
pre medzinárodný mier a bývalým
Ale som optimista. Nezdieľam pocit, že sme
veľvyslancom Slovenskej republiky
odsúdení na čoraz vulgárnejšiu diskusiu. Keď
pri NATO.
pozerám na prieskumy verejnej mienky, vidím
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Služby, Zdravie

PUR ZATEPLENIE.sk

HM Delikatesa

PocƟvé kura
a

zateplenie striekanou pur penou

Pri stretnutiach s priateľmi,
ľmi,
rodinných, firemných
oslavách, Garden Party ...

bleskozvody, prípojky, revízie

51-0036

hmdelikatesa@gmail.com

24-0105

po 15:00

5 2
S 7
1 4
0915 399 662
9
U

ELEKTROINŠTALÁCIE

ponúkame
domáce grilované kurčatá s donáškou

0905 353 204

Najčítanejšie regionálne noviny

0903 908 807

D

24-0004

po-pia: 10.00-18.00
so: 9.00-13.00
0944 444 349, 033/647 74 63
www.laco-odevy.sk

OZETA neo

www.pemont.sk

51-0018
51-0009

0917 373 326

24-0035

DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

7

4
9

5
8 1

D

5 8 6
6
4 1
2

O

1 4

K 6

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

8 1
9

4
U9 2

- obleky, saká,
nohavice,
- košele,
obleky, viazanky
saká, nohavice,
- triþká,
košele, mikiny
viazanky
-- bezplatná
úprava
triþká, mikiny
zakúpených odevov
- bezplatná úprava
zakúpených odevov
A

2
4 7

6

S

Pánske
obleky
NOVINKA:
Slovenské
obleky
ky
už
od 129,-

stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

6

K
U

OC PLUS, PEZINOK

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI

8

5
6 2

HODINOVÝ MANŽEL O
www.momentum.sk 0908 698 322

9

51-0205

10

U

7
9

8

5
9
7
9 5 8 2
2
4

Objednanie k lekárovi online !

Viete, že ...
} do ambulancie všeobecného lekára a internistu (dr.med PV. s.r.o) v Pezinku
} do gynekologickej ambulancie Fed – Gyn s.r.o. v Senci
} na mammograu, ultrazvuk, denzitometriu a RTG vyšetrenie v Pezinku

sa už môžete objednaƛ aj elektronicky cez

www.topdoktor.sk ?

Preēo rezervácia online?
Lebo ...
} termín si môžete rezervovaƛ 24 hodín denne aj mimo ordinaēných hodín
} termín vyšetrenia Vám pripomenie SMS a e-mail
} dostupný termín si rezervujete veŰmi rýchlo
51-0163

Na stránek www.topdoktor získate aj informácie o ordinaēných hodinách a dovolenke.

PK19-46
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www.ozonicon.sk

Kúpite v každej lekárni

Bolesť

Tenisový lakeť

Zápal

Ľahšie popáleniny

Poúrazové a pooperačné stavy

Uštipnutie hmyzom

Reumatické ochorenia

Kŕčové žily

Použitie u detí od 2 rokov

Podráždená a suchá pokožka

Výživa kĺbov

Regenerácia svalov a šliach

Vhodné pre tehotné ženy

Podporná liečba pri ultrazvuku

Posunuté platničky

Podporná liečba pri elektroforéze

Karpálny tunel

Pacienti so srdcovociev. ochoreniami
Ozonicon® je zdravotnícka pomôcka.

99-0213

Aktívny kyslík proti bolestiam
a zápalom svalov a kĺbov

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
splátky od 49 €

JESENNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0172

bezrámové
rámové

33-0041

balkóny

PK19-46
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Vymáhanie súdnych poplatkov
V našej spoločnosti sa na vymáhanie začína v deň doručenia výkazu Justičnej
súdnych alebo akýchkoľvek poplatkov pokladnici. Zákon stanovuje, že ak to
hľadí negatívne. Pri vymáhaní súd- Justičná pokladnica považuje za účelné,
nych poplatkov je na jednej strane ne- písomne môže vyzvať povinného, aby
uhradený poplatok a na strane druhej v lehote do 15 dní odo dňa doručenia
výzvy uhradil súdnu pohľadávku, ale
je povinný, ktorý ho má uhradiť.
Súdnymi pohľadávkami sú pohľadáv- je to na jej zvážení. Justičná pokladnica
ky z rozhodovacej činnosti a inej čin- má limitované spôsoby výkonu rozhodnosti súdov, a to najmä súdne poplatky, nutia, a to konkrétne zrážkami zo mzdy
trovy výkonu rozhodnutia o výchove alebo prikázaním pohľadávky. Pokiaľ
maloletých detí, pokuty, svedočné, zna- Justičná pokladnica nevykonáva rozlečné a iné náklady súdneho konania, hodnutia sama, môže týmto výkonom
napríklad náklady tlmočenia. Najdôle- poveriť súdneho exekútora, ktorého
žitejšou inštitúciou v súvislosti s vymá- oprávnenia sú širšie. Súdny exekútor
haním súdnych poplatkov je Justičná môže vykonať rozhodnutie zrážkapokladnica s pôsobnosťou pre celé mi zo mzdy, prikázaním pohľadávky,
územie Slovenskej republiky. Zámerom predajom hnuteľných vecí, predajom
jej zriadenia bola centralizácia správy cenných papierov, predajom nehnuteľa vymáhania súdnych pohľadávok, ností, predajom obchodného podielu
spájanie konania vo vzťahu k jednému alebo predajom podniku. Každé súdne
povinnému, zavedenie nových infor- rozhodnutie musí obsahovať poučenie,
mačných technológií a zefektívnenie ale nie v každom poučení sú uvedené
systému vymáhania súdnych pohľadá- platobné informácie, a preto povinný
vok. Pred zriadením Justičnej poklad- častokrát ani nevie, ako má poplatky
nice boli súdne poplatky spravované a uhradiť. Splatné súdne pohľadávky sú
vymáhané tými súdmi, ktoré o súdnom evidované a verejne prístupné na portáli
poplatku rozhodli. Justičná pokladnica splatných pohľadávok štátu, ktorý vedie
spravuje a vymáha súdne pohľadávky, ministerstvo spravodlivosti a zverejňuje
zastupuje štát ako oprávnenú osobu. ho na svojom webovom sídle.
V prípade, že sa súdom stanovený súdny poplatok neuhradí, stáva sa z neho,
po uplynutí stanovenej lehoty na jeho
úradu, súdna pohľadávka. Súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla, zašle
» Tím advokátskej kancelárie
o tejto pohľadávke výkaz Krajskému
V4 Legal, s.r.o.
súdu v Bratislave. Vykonávacie konanie
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Najčítanejšie regionálne noviny

Kedy je podozrenie na vznik cukrovky,
kedy je potrebné ísť na vyšetrenie?
Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré je väčšia hrozba vzniku cukrovky
často nemá žiadne ťažkosti, chorý si vô- ɧQDGY£KDDOHERREH]LWDV%0,ʬNJP
bec nemusí uvedomovať, že má nejaké ɧP£ORSRK\EXI\]LFN£LQDNWLYLWD
ochorenie. Cukrovka nebolí.
ɧSR]LW¯YQDURGLQQ£DQDPQ«]DSRWYUGHQ£
Typické príznaky sú – smädenie, časté cukrovka u príbuzného prvého stupňa
nutkavé močenie, chudnutie, avšak sú ɧXbŀLHQDNSRURGLOLGLHħDVbY\ģģRXS¶URGtypické iba pre pokročilé, plne rozvinuté QRXKPRWQRVħRXDNRʬJDOHERPDOL
štádium. Stále platí, že na jedného pozna- počas tehotenstva zistenú tehotenskú cukného diabetika platí jeden nepoznaný. Na rovku
Slovensku máme približne 400 000 diabe- ɧYbSU¯SDGH]Q£PHMK\SHUWHQ]LHRSDNRYDne nameranému vyššiemu tlaku krvi
tikov.
Človek, ktorý má cukrovku, ale o nej ɧ SUL SRUXFKH PHWDEROL]PX WXNRY  /'/
nevie, môže prísť k odborníkovi až v štádiu FKROHVWHURO!PPROO+'/FKROHVWHUROX
plne rozvinutých ťažkostí a komplikácií. mužov < 1,0 mmol/l, u žien < 1,3 mmol/l a/
A tie bývajú závažné, hlavne zo strany alebo triacylglyceroly > 1,7 mmol/l
srdcovo-cievneho systému, ohrozujúce ɧSULSRUXFKHJOXNµ]RYHMWROHUDQFLHDOHER
kvalitu a dĺžku života. Ak je pri vyšetre- hraničnej glykémia nalačno pri predchání zistená glykémia nalačno viac ako 5,6 dzajúcich vyšetreniach, teda pri potvrdemmol/l, ide už o potenciálneho diabetika, nom prediabete
alebo minimálne o človeka s jeho pred- ɧVWDY\VSRMHQ«VLQ]XO¯QRYRXUH]LVWHQFLRX
stupňom – prediabetom. Pritom platí, že už V\QGUµP SRO\F\VWLFN¿FK RY£UL¯ DFDQWRVLV
pred diagnostikovaním cukrovky, hladina nigricans, obezita ťažkého stupňa
krvného cukru stúpa v priemere 8-15 ro- ɧNDUGLRYDVNXO£UQHRFKRUHQLDLVFKHPLFkov a podklady na budúce komplikácie sa ká choroba srdca, cievna mozgová príhopostupne v tele rozvíjajú. Včasné zistenie GD LVFKHPLFN¿ V\QGUµP GROpreto znamená významnú prevenciu pred ných končatín)
neskoršími komplikáciami.
ɧSU¯]QDN\W\SLFN«SUHFXNAko často vyšetrovať glykémiu?
rovku – smäd, suchosť úst,
Pri každej preventívnej prehliadke u časté močenie, chudnutie,
osôb bez rizikových faktorov pre vznik únava najbližšie k hodnoDM ako súčasť preventívnych prehliadok tám zdravého človeka.
raz za dva roky v ambulancii všeobecné- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ho lekára.
Diabetologička, odborníčka na poruchy
Kedy je potrebné ísť na vyšetrenie a kedy
metabolizmu a výživy

Lekárnička z prírody – cibuľa

Voľte aj zo zahraničia

Milí čitatelia, rozhodli sme sa, že v
zimnom, na zdravie rizikovom období, si pripomenieme často zabudnuté, no mimoriadne účinne lieky, ktoré máme v komore či v chladničke.
Ako inak začať, ak nie cibuľou?
Pridávame ju ako základ do takmer
každého jedla, niet asi „obyčajnejšej“
suroviny na prípravu potravy. Cibuľa
je však zázračný liek už viac ako 5000
rokov. Je možné, že cibuľa pochádza
zo strednej Ázie. Je tak isto možné, že
po prvý krát bola pestovaná v Iráne a
západnom Pakistane. V Egypte bola
cibuľa predmetom uctievania. Rimania
konzumovali cibuľu pravidelne a vozili
si ju aj do svojich provincií v Anglicku
a Nemecku. Podľa nich mala cibuľa
silu liečiť zrak, navodiť spánok, liečiť
pohryznutia, otlačeniny, bolesti zubov,
úplavice, či bolesť v krížoch.
Smrdí a štípe, ale ako prírodný liek
je asi neprekonateľná. Užívanie cibule
chráni pred rakovinou a infarktom,
posilňuje obranyschopnosť nášho organizmu pred chrípkovým vírusom.
Kombinácia cibuľovej šťavy a medu dokáže spôsobiť priam zázrak pri kašli a
bolestiach hrdla.
Jej pozitívne liečebné účinky sa
však naplno prejavia iba vtedy, ak ju
používame ako čerstvú zeleninu a nie
iba ako základ pri varení jedál. Cibuľa
je zdrojom takých minerálnych látok,
akým je kalcium, fosfor, síra a stopový
prvok selén. Práve síra spôsobuje, že

Ak máte príbuzných v zahraničí –
podľa štatistických údajov je ich
viac ako milión, potom ich upozornite aj na nasledujúcu možnosť.

pri šúpaní či krájaní cibule často nedokážeme zadržať slzy. Malý tip od rakúskych vedcov - slzám ľahko zabránime, ak cibuľu, nožík a lopár umyjeme
pred krájaním v studenej vode.
Počas chrípkovej epidémie by sme
teda nemali zabudnúť na to, že možno
práve v kuchyni nájdeme výborný a cenovo dostupný liek proti chrípkovým
vírusom. Cibuľa tiež preukázateľne
znižuje hladinu cukru v krvi, čo možno
pripísať obsahu rastlinného hormónu
zvaného glykoquín. Ten predlžuje rozklad inzulínu v organizme a zároveň
dobu jeho pôsobenia. Rovnica je jednoduchá, čím viac cibule diabetik zje,
tým bude jeho hladina cukru nižšia.
Zaujímavosťou je, že zjedením surovej cibule sa údajne dá zastaviť alebo
zmierniť astmatický záchvat. Zásluha
sa pripisuje jej antialergickým účinkom a tiosulfinátu (zložka éterických
olejov), ktorý rozširuje bronchiálne
cesty. Alergici tvrdia, že účinok sa prejaví už pár minút po zjedení.

» red

PK19-46

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
základe hlasovacieho preukazu. Volič
môže však voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky
a bol na základe žiadosti zapísaný do
osobitného zoznamu voličov, alebo
má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v čase volieb sa zdržiava
mimo jej územia.
Nepremeškajte lehotu pre podanie
žiadosti!Nečakajte v radoch. Neodkladajte to! Zaberie to tri minúty. Ide o veľa!
Rôzne spôsoby voľby vyžadujú:
- včas podanú žiadosť,
- čestné vyhlásenie,
- fotku / scan dokladu (len ak nemáte
trvalý pobyt v SR),

Všetky náležitosti odošlete e-mailom na adresu, ktorá sa zobrazí v poslednom kroku (závisí od miesta Vášho
trvalého pobytu). Ak nedostanete odpoveď na e-mail, doporučujeme overiť
si prijatie žiadosti telefonicky.
Formulár je vyplnený len vo vašom
zariadení (mobile, počítači,..). Žiadne z
údajov, ktoré zadáte, sa sa nikde neukladajú. Vytvorenú žiadosť si uložíte u
seba a odošlete z vášho e-mailu.
https://www.srdcomdoma.sk/

» red

Nie jedna (ako základná číslovka), ale Slovenčina naša
jeden. (Jeden dva, tri...) Nie za päť minút, ale o päť minút.
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služby, stavba

PEZINSKO
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Čistenie kanalizácie
• Rekonštrukcie kanalizačných
a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Lokalizácia stavu a poruchy
na kanalizácii
www.havarijnapomoc.sk

NON - STOP 0949 177 200

51-0052

Pezinská havarijná služba

Frézovanie

komínov

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

(po schodoch nad hodinárstvom HOFI) e-mail: windorpezinok@gmail.com

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE
- kalkulácie
a ea e
- zameranie
- dovoz, odv
odvoz
ZADARMO

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

09-85

15-0004

ER

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
51-0004

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

51-0006

ZĽAVAEZ

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

www.windorpezinok.sk

po - pia: 10.00 - 17.00

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

Nie veľaráz, Slovenčina naša
ale veľakrát alebo veľa ráz.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

IME

A

Z
JV

PK19-46

34-0191

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

13

- Vývoz, nakládka,
likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu
martinheriban7@gmail.com

0904 527 658

51-0070
51-0075

s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

reality
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Najčítanejšie regionálne noviny

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

na predaj pozemkov mesta Modry v lokalite Malé hliny
Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/39, druh
pozemku: orná pôda o výmere: 551 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie:
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok.
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu
predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového
majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si
môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou
o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/64, druh
pozemku: orná pôda o výmere: 597 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie:
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok.
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu
predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového
majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si
môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou
o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/40, druh
pozemku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie:
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok.
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu
predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového
majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si
môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou
o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/65, druh
pozemku: orná pôda o výmere: 595 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie:
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok.
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu
predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového
majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si
môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou
o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/41, druh
pozemku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie:
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok.
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu
predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového
majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si
môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou
o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/66, druh
pozemku: orná pôda o výmere: 595 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie:
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok.
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu
predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového
majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si
môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou
o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/42, druh
pozemku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie:
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok.
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu
predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového
majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si
môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou
o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/76, druh
pozemku: orná pôda o výmere: 514 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie:
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok.
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu
predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového
majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si
môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou
o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/43, druh
pozemku: orná pôda o výmere: 552 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie:
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok.
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu
predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového
majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si
môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou
o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

Mesto Modra po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom predáva v rámci obchodnej verejnej súťaže stavebný pozemok, parcelu reg. “C“ KN, parc. č. 8347/77, druh
pozemku: orná pôda o výmere: 518 m2. Pozemok je evidovaný Okresným úradom
Pezinok, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 11646, pre kat. územie:
Modra, obec: Modra, okres: Pezinok.
Minimálna cena pozemku: 110,- €/m2. Cenové ponuky môžu záujemcovia o kúpu
predkladať do 29.11.2019 o 12:00 hod. Kritériom pre posudzovanie súťažných
návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prevod nehnuteľnosti na nového
majiteľa je podmienený schválením v mestskom zastupiteľstve. Záujemcovia si
môžu dohodnúť obhliadku pozemku a oboznámiť sa s písomnou dokumentáciou
o pozemku a podkladmi k obchodnej verejnej súťaži najneskôr 3 pracovné dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie cenových návrhov.

KONTAKT:

p. Mária Blechová, evidencia a správa majetku mesta,
tel.: 033/6908319, e-mail: maria.blechova@msumodra.sk.

www.modra.sk

PK19-46
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24-0107

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, územnoplánovacia informácia a ďalšie podklady sú uverejnené aj na web stránke

práca, reality

Spoločnosť z TT

ČAŠNÍKA/�čku

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

s organizačnými
schopnosťami

ૌ

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

info: 0905 963 035, e-mail: pezinsko@regionpress.sk

ૌ

0948 88 30 40

0904 996 772

Informácie na t.č.: 0905 561 473

83-0450

Zamestnanie je možné na živnosť alebo dohodu.
Odmena 3€/hod.

V zmysle § 9a ods. 2, ods. 5, ods. 9 zákona č. 138/1991
Zb. zverejňuje mesto Pezinok zoznam prevodov
a nájmov, ktoré na svojom rokovaní dňa 28.11.2019
prerokuje Mestské zastupiteľstvo:
PREVODY:
Prevod komunikácie na Okružnej ulici a súvisiacich
komunikácii
do
majetku
Mesta
Pezinok
(komunikácie: Stavebné dielo: „Komunikácie, Dubový
vŕšok v Pezinku – SO 01 Miestna zberná komunikácia
– I. etapa“, Stavebné dielo: „Komunikácie, Dubový
vŕšok v Pezinku – SO 02 účelové komunikácie územia
– II. etapa“, Stavebné dielo: „III. etapa prepojenie
Okružnej ulice s ulicou SNP“) a súčasne zámena
pozemkov pod uvedenými komunikáciami (približne
rovnakej výmery) v celkovej výmere pozemkov 46659
m�, ktoré sú vo vlastníctve Development In Slovak
Investments, s.r.o. za pozemky vo vlastníctve Mesta
Pezinok (v porovnateľnej výmere) v alternatívach.
Bližšie informácie nájdete na: www.pezinok.sk
(úradná tabuľa), respektíve na úradnej tabuli
pred budovou Mestského úradu v Pezinku.

Prijmeme

PRÍJMEME
j
do novootvorene
ne
ar
kavi

vodičov MKD

na prácu SK, CZ, DE

na sídlisku Juh v PK

servírku - čašníka
do TPP

0915 789 568

51-0226

51-0222

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €
mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542

51-0228

HĽADÁME KOLPORTÉROV

v regióne Pezinok, Modra
a okolité obce (cca 15 predajní).

do prevádzky
na Zochovej chate

Zverejnenie prevodov a nájmov

LIMBACH - min. 7,00 € brutto za jeden roznos novín
VINOSADY - min. 5,75 € brutto za jeden roznos novín
VIŠTUK - min. 6,00 € brutto za jeden roznos novín
ŠTEFANOVÁ - min. 2,50 € brutto za jeden roznos novín

Hľadáme dokladačov tovaru

24-0108

HĽADÁME

15

16-016-0341

PEZINSKO

85_0690

Slovenčina naša
Nie
navolili, ale zvolili.

Máš už dosť pásovej výroby
a šialeného tempa?

Hľadáme šikovných

strojárov, montážnikov, elektromontérov
Zamestnaj sa u nás a získaš:
༲
༲
༲
༲
༲

Zarob
1300€ si až
/brutt
o

stabilnú prácu v spoločnosti s dlhou tradíciou
možnosť pracovať v priemysle odolnom voči kríze
možnosť kariérneho rastu
rôzne školenia preplácané zamestnávateľom
základnú mzdu od 864€/brutto mesčne + osobné ohodnotenie + príplatky za nadčas

Ranná

KONTAKTUJTE NÁS: michal.mikulka@bez.sk
จ 0905 845 020 จtaktiež ZADARMO na Whatsapp alebo Viber

PK19-46
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zmen

a

51-0220

ZAMESTNAJ SA
u nás a pracuj blízko domova!

QYW°QI

HSOSRÐMĨ

4VIHMQMVSOQMTEHSP
OSQYRMWXMGOÀVIŁMQ
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QSG^V½ORITYWXMPM
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2I^EFYHRMQIZSJIFVY¤VMTVMZSāF¤GLRE
NINMHI¤P]EWTSPSÐRI^QIċQI7PSZIRWOS
-KSV1EXSZMÐ

8%/837%ŀ-032%703:)27/9>%838%0-8=
71 168 SHW½HIRÀGLāYH°TSPMXMGO¬XVIWXR¬ÐMR]
51 TSPMXMGOÀGLZ§^ċSZZSZ§^IR°^SQVIPS
8 240 SW·FSHZPMIOPMZVSOSGLHSX¤FSVSZR½XIRÀGLTV¤G
42 āYH°^SQVIPSTVMTSOYWIS½XIOGI^ŁIPI^R½STSRY
1 042 VSH°RFSPSTSÐEWEOGMI&R¤WMPRIZ]WĨELSZERÀGL^QMIWXREZMHIO
3 142 VILSāR°ÐSOEVILSāR°OSZR¤WMPRIZ]ZPMIOPM^OP¤ĤXSVSZTSÐEWEOGM°6E/
37 SFIX°WMZ]ŁMEHEPESOYT¤GMEZSNWOEQM:EVĤEZWOIN^QPYZ]ZEYKYWXI
(IWEĨXMW°GI VSH°RXVTIPMTVIXSŁIMGLTV°FY^R°IQMKVSZEPMEPIFSOVMXM^SZEPMVIŁMQ

(SŁEHYNQIWE
>1)2=
.¤R&YHENTEXVMPQIH^MZIH½GITSWXEZ]2SZIQFVE
(RIWTVMTSQ°REŁIVSZREOSEOSTVIHMQMVSOQMQEN½ZĤIXOYQSGZVYO¤GL
āYHME4V¤ZIZÒEOERMQTEHSPOSQYRMWXMGOÀVIŁMQEZÒEOESF]ÐENRÀQāYÒSQOXSV°
TV°HYZSPMĨQSŁITEHR½ĨENVIŁMQ*MGE/EPMċ¤OE/SÐRIVE+PZ¤ÐE.EROSZWOIN
&EĤXIVR¤OE8SXSNINILSR¤ZSHEOS7PSZIRWOSZ]XVLR½Ĩ^V½OQEǽI
&YÒXIEOX°ZRMREPSO¤PRIN½VSZRM
ŀMEHENXI^QIR]ZĤEHITVMEQSXEQOHIŁMNIXIREPSO¤PRIN½VSZRM0IFSVIKMSR¤PRE
TSPMXMOEÐEWXSWQVH°XÀQMWXÀQOSVYTÐRÀQFELRSQEOSX¤GIPSR¤VSHR¤>QIRE
RITV°HIREXVZEPSEOX½^QIRYc^LSVERIFYHIWTVIZ¤H^EĨEN^QIRE^HSPESH
PSO¤PR]GLTEVPEQIRXSZQMIWXESFG°c
>½ÐEWXċYNXIWETVSXIWXSZ
ÑEPĤSYQSŁRSWĨSYEOSTSQ·GĨO^QIRINI½ÐEWĨcREHIQSRĤXV¤GM¤GLTVSXM
QEǽM&I^XÀGLXSTVSXIWXSZSFÐERSZENHIQSOVEXMGOÀGLTSPMXMOSZ ^EÐEPMWQI
TVIHOSQTPI\SQ&SRETEVXITEQ§X¤XI# cF]WER¤QHSHRIWWQMEP^½VEHYZP¤H]
/SÐRIVSZWYWIH*MGS^QMRMWXIVWXZEZR½XVE/EPMċ¤OREcTVSOYVEX½VIF]VS^LSHSZEP
ģYǾMEVWO]E8VROEREQMRMWXIVWXZIWTVEZSHPMZSWXM.EROSZWO¤ZTEVPEQIRXIF]VMEHMP
WGL·H^I+PZ¤ÐXÀGLZĤIXOÀGLWETSHEVMPSTSWPEĨTVIÐYŁXIVE^TVIHZSāFEQMcc
:¤ĤLPEWNIH·PIŁMXÀ
7PYĤRÀcEÐIWXRIWTVEZSZERÀĤX¤XQ·ŁIXIŁMEHEĨcENcTIX°GMEQMEEOXMZMXSYREMRXIVRIXI
2SELPEZRI½ÐEWĨSYZSZSāF¤GLc1SFMPM^YNQIcE^°WOEZENQIZSPMÐSZ^QIR]ZS
WZSNMGLVSHMR¤GLENZcSOSP°c:]WZIXāYNXIMQŁI^¤TEW
QIH^MWMPEQMQMRYPSWXMEHIQSOVEXQMcNIXEOÀXIWRÀŁIc
SZÀWPIHOYVS^LSHRIOEŁHÀLPEWc
V roku 1989WQI^EÐEPMFVEĨREĤIZIGMZIVINR¬HS
ZPEWXRÀGLV½O:ÒEOEc2SZIQFVYWQI^°WOEPMcWPSFSHY
TSWXYTRIENcZPEWXRÀĤX¤X(SO¤ŁQIXIVE^ŁIWMLS
RIRIGL¤QIYOVEHR½ĨERM^QEǽERM^SZEĨ:SāXIMFE
TSPMXMOSZÐSOSRIÐRIREWXSPMEWTVEZSHPMZSWĨ-REOWE^PS
FYHIZVEGEĨST§ĨEST§Ĩc
9O¤ŁQIcQEǽMŁIQ]WQIXYHSQE
.¤R&YHEN

,RYXMI3Ā%23
WMZ¤ŁM
slobodu
EHIQSOVEGMY

%NTVIXSTSÐEWSOV½LPILSZÀVSÐME

2IŁRINVIZSP½GMI

TVMTVEZMPS
WTSQMIROSZÀTVSKVEQ
Ak ste tieto noviny dostali
ZHSWXEXSÐRSQTVIHWXMLY
TS^ÀZEQIZ¤WZRIHIāY
RSZIQFVESLSH
RE2¤QIWXMI724Z&VEXMWPEZI

>EŁMXIYHEPSWXM

“Novembra 89”
REZPEWXRINOSŁM

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 >¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3
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