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Týždenne do 16 370 domácností

Smutné časy

PRACOVNÁ PONUKA:

STOP EXEKÚCIE
Kancelárie

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

Komárno, Štúrovo, Želiezovce

TANEČNICE / STRIPTÉRKY
Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 400 EUR

0910 970 890

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Volajte
0915 896 536

Mgr. Bc. Molnárová

Konzultácie

ZADARMO

59-0042

Po viac ako 35 ročnej praxi vo nehanebne nám odkazujú – „voľte
svete médií asi prvý raz verejne nás, my budeme odteraz iní, zabudnivyjadrujem svoje emócie. Mysliac te na minulosť, žijeme prítomnosťou a
na Prešov, mesto, ktoré mám v pa- budúcnosťou“. A mávajú heslami o nomäti zážitkov z detstva zafixované vom smere ako dôstojný otec v chráme
pod heslom Sigord, Solivar a fajn kadidlom, aby ho vyčistil od všetkého
ľudia. Prešov je mesto vzdelaných zlého.
mladých, mesto dobrých srdečných
ľudí, mesto pokoja a znášanlivosti.
Obyvatelia Slovenska platia a odoSom smutný.
vzdávajú obete. Ľudských tragédií akosi neubúda a dôvodov na radosť a poMyslím však aj na psí útulok v kojný odpočinok nepribúda. Tak akosi
Revúcej, na miesto najvyššej ľudskej to býva v smutných časoch. Advent by
obety – životov troch žien, ktoré zapla- predsa nemal byť smutný, ale pokojný
tili za to, že zachraňovali nemé tváre. a tichý. Niečo je tu nesprávne, nedobré.
Aj z toho som smutný. A o nič menej z Aj ten zhon je nedobrý. Zhon privolátragédie pri Nitre. Priveľa smútku bolo va nepozornosť a tá zas a opäť iba nea je v týchto časoch. Vnímam však po- šťastie. Už však stačilo, naozaj, už toho
zorne, že je aj dostatok ľudí, ochotných smútku je priveľa. Už nie viac – prosím!
a schopných pomáhať, darovať to, čo
môžu a dokážu a keď aj nič nemajú
Všetkým pozostalým, priateľom aj
okrem citlivej duše, aspoň utešiť vedia. príbuzným obetí nešťastí na
To ten smútok trochu vyvažuje.
Slovensku, vyjadrujeme
z nášho vydavateľstva
Na druhej strane - sú medzi nami úprimnú sústrasť a vyaj takí, ktorí myslia iba na seba, na prosujeme dostatok síl.
svoju moc, postavenie, majetok, na to, Váš smútok zdieľame s
aby toho mali čo najviac, napriek cti, vami.
napriek zákonu, napriek všetkému a
všetkým. To už sa osobný smútok mení
na otvorenú zlosť. O to viac, že priam
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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3,50 €/m
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INFO:

0907 235 125

76-0016

07-0012

ARRI s.r.o.

76-0121

na rok
2020

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124

0907 779 018

AUTOPOISTENIE

škridla výpredaj

www.strecha.ws

INZERCIA
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Komárno

Inštitút výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých predstavuje vážny
a výrazný zásah do práv rodičov a maloletých detí.
Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je upravený v Civilnom mimosporovom poriadku a vo vyhláške,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti
výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých. Výkon rozhodnutia je postup,
pri ktorom sa v prvom rade a prioritne
hľadí na najlepší záujem dieťaťa. Toto
konanie možno začať dvoma spôsobmi, a to na návrh alebo i bez návrhu.
Predpokladom na začatie vykonávacieho konania vo veciach maloletých
je existencia právoplatného a vykonávateľného rozhodnutia. Miestne príslušným súdom na rozhodovanie je súd,
v obvode ktorého má maloletý bydlisko, čiže všeobecný súd dieťaťa.
Miestna príslušnosť súdu môže byť
prenesená aj na iný súd, ale len v prípade ak je to v záujme maloletého.
Účastníkom konania je presne zákonom vymedzený okruh osôb, ktorými
sú maloleté dieťa, prípadne deti, povinný a oprávnený. V návrhu musí byť
označený oprávnený a musí sa uviesť
taktiež aj osoba povinného, ktorá nerešpektuje rozhodnutie súdu. V konaniach, v ktorých je maloleté dieťa účastníkom, sú súdy povinné zisťovať názor
dieťaťa, ak je schopné ho samostatne
vyjadriť s ohľadom na jeho rozumovú
a vekovú vyspelosť. Súd ešte pred na-

riadením výkonu rozhodnutia zisťuje
existenciu ospravedlniteľných dôvodov neplnenia rozhodnutia zo strany
povinného. Súd zisťuje tieto dôvody
rôznymi spôsobmi ako napríklad zisťovaním názoru maloletého a súčinnosťou orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately. Úlohou súdu
je pôsobiť na povinného, oprávneného
a maloletého, aby dospeli k vzájomnej
dohode.
Po preskúmaní dôvodov nepodrobovania sa rozhodnutiu súd vyhodnotí,
či vydá uznesenie o nariadení výkonu
rozhodnutia, alebo návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia zamietne. V
danej veci rozhoduje súd uznesením.
V prípade vydania uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia, nevyžaduje
sa jeho doručenie povinnému, ale je
vykonateľné okamžite jeho vydaním.
Súd môže následne vykonať úkony
a opatrenia mediačného a zmierovacieho charakteru. Z toho vyplýva, že po
vydaní uznesenia o nariadení výkonu
rozhodnutia a súčasne s vydaním tohto uznesenia môže súd smerovať svoje
aktivity tak, aby došlo k dobrovoľnému
splneniu povinnosti.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Chren – liek na všetko
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

Chren je pravdepodobne najstaršia
zelenina, ktorej blahodarné účinky
poznali už v starovekom Egypte a
liečili ním tamojších faraónov, ale
aj otrokov.
Koreň chrenu dedinského obsahuje veľa vitamínu C a draslíka, predovšetkým však antibioticky pôsobiace
horčicové oleje, ktoré sa vylučujú obličkami a dýchacími cestami. Horčicové oleje uvoľňujú v dýchacích cestách
hlien a uľahčujú vykašliavanie, v obličkách pôsobia močopudne.
Okrem toho povzbudzujú vylučovanie žalúdočnej šťavy, podporujú
chuť do jedla a dobré trávenie. Ako rastlinné antibiotikum sa chren dedinský
dá kúpiť v lekárni v zmesi spolu s kapucínkou väčšou. Pomáha pri bolestiach
hlavy, zápaloch nervov a neuralgii.
Mimochodom, chren dedinský sa
v ľudových poverách považuje za talizman, ktorý prináša šťastie. Kúsok sušeného koreňa v mešci na peniaze má zabezpečiť, že celý rok nebude prázdny.
Ak sa chcete presvedčiť, či to tak naozaj
je, treba to jednoducho vyskúšať.
Chrenový med pri nachladnutí Nastrúhaný chren zmiešame s medom
v pomere 1:1. Užívame pri nachladnutí, proti kašľu, nádche, pomôže aj pri
chrípke − stačia tri lyžičky denne.
Chrenová placka pre reumatikov - Nastrúhaný chren rozprestrieme
na čisté plátno a prekryjeme gázou.

Vzniknutú placku prikladáme na bolestivé, reumatizmom postihnuté miesta. Pri kašli placku položíme na hrudník – najlepšie pred spaním.
Chrenová šťava - Chren nakrájame
na kolieska, ktoré rozložíme na sitko a
posypeme cukrom. Šťavu, ktorú cukor
z koreňa vytiahne, zhromažďujeme v
hrnčeku pod sitkom. Užívame jednu
lyžičku tri razy denne.
Chrenový macerát proti únave
- Tento lektvar je výborným prostriedkom proti únave. 75 g chrenu nakrájame na kolieska, zalejeme ich 0,5 l
červeného vína a necháme dva až tri
dni odstáť. Obsah nádoby premiešame
aspoň dvakrát denne. Macerát zlejeme
a užívame po lyžičkách.
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Pripravení prevziať
zodpovednosť

Máme pre Vás darček
na Vianoce ☺

Chcete svojich blízkych obdarovať originálnym darčekom, ktorý nemá nik iný, a navyše
zadarmo? Chceli by ste si spríjemniť vianočné
sviatky originálnym jedlom, ktoré ohúri každú
vašu návštevu? Čo by ste povedali napríklad
na fantastický langoš ši špeciálnu makovú
bublaninu podľa „šéfkuchára s čapicou“ Marcela Ihnačáka? Aj tieto recepty nájdete v mojej
novej 140- stranovej kuchárskej knihe „Zdravý
rozum je najlepší recept“. Túto knihu môžete
čítať dvomi spôsobmi: buď si nalistujete recept,
ktorý sa vám zapáčil a začnete podľa neho variť,
alebo si môžete len tak pri kávičke čítať a vnárať
sa do tajomstiev varenia. Cenné tipy určite oceníte aj pri varení tradičných jedál. Budete prekvapení, ako málo stačí na oveľa chutnejší výsledok
a úsmev na tvári.
Najťažší recept zo všetkých je však Menu pre
Slovensko. Nemusíte ho však variť vy, navarili
sme vám ho my v SaS. Tvoria ho reformy a riešenia dôležitých oblastí života v tejto krajine,
ktoré čakajú len na realizáciu, aby mohli spraviť
Slovensko lepším.
Ak chcete teda spríjemniť Vianoce sebe alebo svojim blízkym,
stačí kliknúť na kniha.sulik.sk
a ja vám ju s radosťou pošlem.

Richard Sulík
predseda SaS

03-0213 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

VIANOČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

prístrešky

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0191

bezrámové
rámové

Nie guličkové Slovenčina naša
pero, ale guľôčkové pero.

85_0829

balkóny

politická inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim auto rok 1980
a staršie. Platba ihneď.
0903305388

04 BYTY / prenájom
»Kúpim auto rok 1980
a staršie. Platba ihneď.
0903305388

03 BYTY / predaj
» Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918314503

05 DOMY / predaj
» Predám RD v Komoči. Rk
nevolať. Tel. 0908091713

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

Chcete si
podať
inzerát?

Citáty

    
   

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

»

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

»„Majte trpezlivosť s Cirk-

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,KM zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
» 54r hľadá priateľku
0917049831

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“
Ján Pavol II.

vou. Vždy je spoločenstvom
slabých a hriešnych ľudí.“
Ján Pavol II.

»„Radosť z dobra a nádej

na jeho víťazstvo v človeku
a vo svete nevylučujú obavu o toto dobro ani strach
pred zmarením nádeje.“
Ján Pavol II.

»„Nijaká technika a nijaká

inštitúcia nemôže nahradiť
ľudské srdce, ľudské úsilie, keď ide o stretnutie s
utrpením blížneho. Úcta k
ľudskej dôstojnosti sa tak
spája s láskou k trpiacemu
človeku.“ — Ján Pavol II.!

»„Len bratská láska môže

spôsobiť, že ten, kto niečo
má, neuzavrie sa egoisticky
do seba, a kto je chudobný,
nebude sa cítiť ponížený vo
svojom nedostatku.“
Ján Pavol II.
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áȶƆŔɽ ʋȶǠȶ Ŕȇȶ ɽȶȟ Źȶȍ ɢɭơ˖ǫƎơȥʋȶȟ
ɽȶȟɽʋɭơʋȶȍŔǿȟŔȥ˙ơȍɽȇˋɢŖɭ˖ȶòʽǫƎȥǭȇŔȇƎơ
ɢɭŔƃȶʽŔȍǫ Ŕȇȶ ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȍǫŔ ȶŹŔǿŔ ɭȶƎǫƆǫŔࡲ
òʋɭǫơƎŔȍǫɽŔȥŔƎʽȶǿʋˋ˙ƎȩȶʽƢʋʠɭȥʠɽˊŔʽǫƎơȍǫ
ɽŔȍơȥȥŔƃǠʽǭȒʠȇơƑɽŔȟơȥǫȍǫʠȇȍǫơȥʋŔࡲáȶ࢚
ʋȶȟɽŔɭȶ˖ǠȶƎȍǫɢɭŔƃȶʽŔʍʽࢱʋȶȟǫɽʋȶȟƆŔɽơ
ŔŹˊ ȟȶǠȍǫ Źˊʍ ƎʽŔ ʋˋ˙Ǝȥơ ƎȶȟŔ ɽɢȶȍȶƆȥơࡲ

» redakcia

   

ˋȟ Źȶȍǫ ȶŹŔǿŔ ʽ èŔȇʡɽȇʠ ȶ ƎȶȟŖƃȥȶɽʍ Ŕ
ȟȍŔƎʁǭƃǠɽʡɭȶƎơȥƃȶʽɽŔɽʋŔɭŔȍࠀࠄ࢚ɭȶƆȥˋɽˊȥࡲ
þǫơʋȶ ɢɭǭŹơǠˊ ʋǫɽǭƃȶȇ ɭȶƎǭȥ ɽʡ ȥŔʁȶʠ
˖ȶƎɢȶʽơƎȥȶɽʍȶʠŔǿȇơƑǫƃǠʽȍŖƎȥʠƃŔɽʋɭŔȥŔ
ɭȶȇˊɢɭơǠȍǫŔƎŔࡲ

   
ơƑɽȶȟɽŔɭȶ˖ǠȶƎȶȍ˖Ŕȍȶ˙ǫʍɽʋɭŔȥʠŁč7|
ʽơƎơȍɽȶȟ˙ơʋȶʋȶŹʠƎơǿơƎȥŔ˖ȟȶǿǫƃǠɢɭǫ࢚
ȶɭǭʋࡲ -Ǡƃơȍ ɽȶȟ ƎŔʍ Ǝȶȇȶɢˊ ʋǭȟ ȥŔǿɽƃǠȶɢ࢚
ȥơǿʁǭƃǠ ȒʠƎǭ ˖ ɭơǌǫȷȥȶʽ ŔŹˊ ƎȶȇŖ˖Ŕȍǫ ʽɭŖʋǫʍ
Ǝȶ ʽʁơʋȇˋƃǠ ƆŔɽʋǭ òȍȶʽơȥɽȇŔ ˙ǫʽȶʋ ɢɭŖƃʠ
Ŕ ɢȶƎɢȶɭʠ ɭȶƎǭȥࡲ ¥Ŕʁǫ ơˉɢơɭʋǫ ȥŔʽɭǠʠǿʡ
˖ȟơȥǫʍ ˪ȥŔȥƃȶʽŔȥǫơ ɽȍʠ˙ǫơŹ ʽ ȶƎȇŖ˖Ŕȥȶɽʋǫࡲ
áɭǭɽɢơʽȶȇ ʽ ȶƎȇŖ˖Ŕȥȶɽʋǫ ȟʠɽǭ ǭɽʍ ɢɭǫŔȟȶ
ɢŔƃǫơȥʋȶʽǫȥǫơɢȶɽȇˊʋȶʽŔʋơȒȶʽǫɽȍʠ˙ǫơŹࡲáŔ࢚
ƃǫơȥʋɽǫʽˊŹơɭǫơƆǫǠȶǫȥʽơɽʋʠǿơƎȶƎȶȟȶʽŔ
ɽȶƃǫŖȍȥˊƃǠ ɽȍʠ˙ǫơŹ Ŕ Ǝȶ ȇʋȶɭƢǠȶ ȇȶȥȇɭƢʋ࢚
ȥơǠȶ ˖ŔɭǫŔƎơȥǫŔ ŔȍơŹȶ ȥǭȟ ʠǠɭŔƎǭ ƎȶȟŖƃʠ
ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒɽȇʡɽʋŔɭȶɽʋȍǫʽȶɽʍࡲĪǫŔƃ˖Ǝɭȶǿȶʽˋȟ
˪ȥŔȥƃȶʽŔȥǭȟ Ǝȶƃǫơȍǫȟơ Ŕǿ ˖ʽˋʁơȥǫơ ɢȍŔʋȶʽ
ʽ ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒɽȇˋƃǠ ɽȍʠ˙࢚
ŹŖƃǠȇʋȶɭƢǿơȥŔǿƎȼȍơ˙ǫ࢚
ʋơǿʁǭȟȇɭȶȇȶȟŔŹˊɽȟơ
ȟȶʋǫʽȶʽŔȍǫ ʋǫɽǭƃȇˊ ȥŔ࢚
ʁǫƃǠ ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȍǫơȇ ȇ
ȥŖʽɭŔʋʠȥŔòȍȶʽơȥɽȇȶࡲ
Dajte nám šancu postaʽǫʍ òȍȶʽơȥɽȇȶ ȥŔ ȥȶǠˊࡲ
Īǫơȟơ Ŕȇȶ ȥŔ ʋȶ Ŕࢱ ˖Ŗȍơ˙ǭ
ȥŖȟȥŔʋȶȟࡲ

    

Slovenčina naša Symbolika adventu II
Nie límec, ale golier.
Nie jedná sa o niečo, ale ide o niečo.
Sviečky na adventnom venci sa na podporu projektov rozvojovej spolu-

Posledná šanca
Sedeli sme koncom týždňa v inovačnej sieti Inovato vo Vrábľoch. Pridal
sa k nám aj Vladimír Šucha, človek,
ktorý sa vypracoval na najvyššiu pozíciu generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra EÚ.
Vracia sa na Slovensko, aby pomohol
zmeniť našu krajinu. My, podnikatelia,
obraciame každé euro, aby sme mohli
niečo nové vymyslieť a priniesť na trh
a naša krajina vracia desiatky a stovky
nevyčerpaných miliónov eúr na inovácie a výskum späť do EÚ. Niektorí zlodeji
už boli odhalení a tak si vybrali na svoje
krytie usmievavého Petra, zmenili logo
a hovoria o zodpovednej zmene. Usmievavý Peter je ešte horší ako zamračený
Róbert. Klame, zakrýva podvody a hovorí prázdne reči. Už bolo dosť takýchto súdruhov. Potrebujeme úplne iných
lídrov, ktorí vedia, že Slovensko sa vo
svete nepresadí tým, že bude mať najvyšší stožiar na zástavu a ľudia budú vykrikovať heslá „cudzie nechceme, svoje
si nedáme.“
Dnešný svet je postavený na tom, že
cudzie chceme, radi sa budeme inšpirovať a učiť od iných a to svoje chceme zdieľať so svetom a učiť sa zo spätných väzieb.
Šokovalo ma, že z jedného eura na inovácie a výskum vieme z prostriedkov EÚ

vyťažiť len 15 – 20 percent. Izrael až 150
percent. Uteká nám vlak a máme asi poslednú šancu, aby sme sa nestali ekonomickou a vzdelanostnou dierou Európy,
z ktorej sa budeme vyhrabávať niekoľko
generácií. Odišlo 12 percent ľudí z východného Slovenska a ročne odchádza
30 tisíc našich detí študovať do zahraničia. A zostávajú tam. Politici strašia ľudí
rôznymi nezmyslami a šíria konšpirácie,
namiesto toho, aby začali odborne diskutovať o skutočných trendoch a víziách.
Ak porovnávame dnešný svet s
minulosťou, tak je zložitejší, rýchlejší a
kladie na ľudí vyššie nároky. Podniky,
ktoré chcú prežiť a byť úspešné sa zásadne menia. Hierarchické štruktúry
sú nahrádzané sieťami. Presadzuje sa
radikálna otvorenosť, spoločnosti sa
menia rozhodovaním a proaktivitou
zdola. Tak, ako sa menia podniky, musí sa
zmeniť aj celá spoločnosť. Potrebujeme na to lídrov, ktorí
sú slušní a vzdelaní.
Veľa šancí na zmenu už nebude.

» Ján Košturiak

zapaľujú proti smeru hodinových práce v afrických krajinách.
Ozaj, v našom vianočnom adventručičiek. Tretia sviečka - zapaľuje
sa na tretiu adventnú – striebornú – nom rozprávaní sme akosi popri adventnom venci zabudli na vianočné
nedeľu.
imelo.
Čo sa stane, ak stojíte pod imelom?
Sviečka sa volá Priateľstvo a mala
by byť ružovej farby. Na tretiu adventnú Mali by ste sa s partnerom pobozkať.
nedeľu podľa zvyklostí zapaľuje svieč- Poznáte však hlbší význam? Vetvičky
ky matka rodiny. Tretia adventná nede- imela sú nielen symbolom lásky, ale
ľa sa nazýva aj nedeľou radosti a zvý- aj šťastia a bohatstva. Tento vianočný
razňuje advent ako obdobie radostného symbol by preto nemal chýbať v žiadnej
očakávania spomienky na narodenie domácnosti. Avšak viažu sa k nemu rozJežiša Krista, ktorý priniesol ľudstvu ličné povery. Vedeli ste o tom, že lásku,
spásu. A takisto očakávania konečného bohatstvo a šťastie prinesie len tomu,
kto ho dostane? A ak sa so svojím mipríchodu Krista na konci vekov.
V mnohých kresťanských chrá- lým pobozkáte pod imelom, láska vám
moch pokračujú adventné koncerty vydrží po celý rok.
alebo sa konajú pásma slova a hudby venované adventu či modlitbové
stretnutia veriacich. Kresťania sa v období adventu sústreďujú aj na pokánie,
prichádzajú k svätej spovedi v oveľa
väčšom počte ako v iných častiach
roka, snažia sa viac myslieť na iných
ľudí a konať dobré skutky.
Tretia adventná nedeľa alebo i sobota pred ňou je v Katolíckej cirkvi už
tradične aj dňom, kedy katolícki biskupi požehnávajú a symbolicky vysielajú
koledníkov Dobrej noviny.
Malí koledníci v sprievode dospelých v čase Vianoc, Nového roka a Troch
kráľov navštevujú rodiny, spievajú koledy a vinšujú ľuďom šťastie a zdravie a
zároveň zbierajú finančné prostriedky
» red
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Božie narodenie
a Sviatok svätého
Štefana

Kým v Prvý sviatok vianočný sa
nesmelo chodiť z domu do domu
na návštevy a rodina mala byť
pospolu a venovať sa rozjímaniu,
tak Druhý sviatok vianočný patril
naopak práve návštevám, vinšovaniu a zábave.
Božie narodenie 25. december

Najväčší vianočný sviatok oslavovaný ako deň znovuzrodenia Slnka ustanovila vo 4. storočí kresťanská cirkev
za deň narodenia Krista. Dnes ho poznáme ako Prvý sviatok vianočný.
Na Božie narodenie sa nesmelo
chodiť z domu do domu na návštevy,
v tento deň mala byť rodina pospolu,
rozjímalo sa a spievali nábožné piesne.
Výnimkou bolo vinšovanie mladých
zdravých chlapcov skoro ráno, nazývané polazovanie.
Ďalším zvykom bolo, že sa v tento
deň nepracovalo, nesmelo sa ani zametať, ani „slíže sa nesmeli krájať“, a
podávalo sa jedlo z predchádzajúceho
dňa.
Významnú funkciu v tento deň plnila voda, ktorou ľudia kropili dom,
umývali sa v nej, vkladali do nej jablko, peniaz či chren, aby si zaistili zdravie, bohatstvo a silu. V niektorých regiónoch vložila ráno gazdiná do lavóra
kúsok oblátky a peniaz – šesták. Každý člen rodiny sa musel v tejto vode
opláchnuť. Gazda potom šesták vhodil
v kostole do zvončeka a vodu vylial na
miesto, kam sa nechodilo.

ilustračné foto
autor delphinmedia pixabay

Svätý Štefan 26. december

Sviatok svätého Štefana, či Druhý
sviatok vianočný, je zasvätený prvému
kresťanskému mučeníkovi, svätému
Štefanovi. Bol diakonom a kvôli svojej
vernosti Ježišovmu učeniu bol v 1. storočí po Kristovi v roku 33 ukameňovaný.
V minulosti sa v tento deň kone
obsýpali ovsom, aby boli silné a tiež
sa ľudia aj kone brodili v snehu alebo
vode, aby im po celý rok zdravie dobre
slúžilo.
Na druhý sviatok vianočný sa už
nevzťahovali také prísne obmedzenia
ako na predchádzajúci deň a atmosféra v rodinách bola oveľa veselšia a
uvoľnenejšia. Rodiny sa navštevovali,
ľudia si vinšovali. Dopoludnia sa chodilo do kostola a popoludní sa konali
zábavy, počas ktorých ľudia zotrvali
pri muzike až do rána. Veď štefanská
zábava bola prvá po advente a organizoval ju mládenecký richtár.
Za poskytnutie informácií ďakujeme
Trenčianskemu osvetovému stredisku
v Trenčíne

Najčítanejšie regionálne noviny

Sviatky, keď sa stretne celá rodina

Vianočné zvyky a tradície
na Slovensku
Vianoce patria na Slovensku k
najkrajším, najobľúbenejším a najvýznamnejším sviatkom v roku a
sú bohaté na rozličné ľudové zvyky
a tradície, ktoré ešte podčiarkujú
ich čarovnú atmosféru.
Na Štedrý deň sa tešíme všetci, bez
rozdielu veku. Stretne sa celá rodina a
večer jej členovia spoločne zasadnú k
sviatočne prestretému štedrovečernému stolu. V niektorých rodinách majú
zvyk sa všetci spoločne pomodliť, inde
zasa zhodnotia celý rok či spievajú
vianočné piesne. Sú rodiny, kde sa pri
štedrovečernom stole zvykne prestierať
jedno miesto navyše, pre náhodného
hosťa.

Vianočné menu

Najobľúbenejšie sviatky v roku už klopú na dvere.
Niektorí ľudia dodržiavajú pred Viafoto autor: Jill Wellington - pixabay
nocami adventný pôst a v mnohých rodinách sa dodržiava prísny pôst aspoň na dobne na žiadnom štedrovečernom stole prasiatko, ktoré nám počas ďalšieho
Štedrý deň a ku stolu si rodina sadá až nechýbajú oblátky, med, orechy, cesnak roka zabezpečí blahobyt. No a skôr ako
večer. A hoci má každý región svoje špe- či jabĺčko. Zvyknú sa jesť ako prvé. Na- si rodina sadne k štedrovečernému stosleduje polievka, ktorej druh rovnako lu, zväzujú sa jeho nohy reťazou, aby
Vianočné oblátky
závisí od tradícií toho ktorého regiónu či bola rodina počas roka súdržná a tiež
Vianočné oblátky, toto obradové
už je to rybacia, šošovicová, hubová ale- sa naň položia naraz všetky jedlá, ktoré
predjedlo symbolizuje hostiu, pobo kapustnica. Potom prichádza na rad sa budú podávať, pretože od stola sa nesvätný chlieb, telo Kristovo. Zvykli
hlavné jedlo, teda zvyčajne zemiakový smie počas večere vstávať.
sa piecť hneď prvé dni po Lucii a
šalát a ryba. Ako zákusok sa podávajú
nesmeli chýbať na žiadnom vianočopekance, alebo koláč „štedrák“ plnený Šupiny z kapra
nom stole. Väčšinou to bol učiteľ,
tvarohom, lekvárom, makom a orechmi. či peniaze pod obrusom
kto dostal za úlohu napiecť ich pre
Niekde si ľudia zvyknú pochutnávať na
V niektorých rodinách sa pred vecelú dedinu. Pomáhali mu pri tom
závinoch s kapustou či makom.
čerou všetci členovia rodiny umyjú vo
žiaci, ktorí ich tiež roznášali v košívode, do ktorej hodili mince. Má to zakoch po domoch a vinšovali pri tom
bezpečiť, aby boli všetci zdraví a bohatí.
Celodenný pôst a súdržnosť
vinše.
Ak sme počas štedrého dňa dodr- Vo zvyku je tiež dávať chlieb a peniaze
žiavali celodenný pôst, ktorý sa končil pod obrus, na zabezpečenie dostatku
cifiká a dokonca i každá rodina má svoje vyjdením prvej hviezdy, mali by sme peňazí a jedla na ďalší rok. Inde sa zasa
obľúbené vianočné menu, pravdepo- podľa tradície za odmenu uvidieť zlaté pre zabezpečenie bohatstva vkladajú
pod obrus šupiny z kapra a vložiť si ich
treba aj do do peňaženky.

Jabĺčko, med a oriešok

Na štedrovečernom stole by počas večere nemala chýbať zapálená sviečka.
foto autor: Torfi007 - pixabay

KM19-50 strana-

6

V niektorých rodinách hlava rodiny
urobí každému členovi rodiny krížik
medom na čelo, aby boli pokorní a dobrí ako med. Počas štedrej večere je zaužívaným zvykom zjesť oblátku s medom
a tiež rozkrojenie jablka. Ak sa na jeho
jadrinci ukáže hviezdička, rodina bude
v najbližšom roku zdravá. Inde majú
taký zvyk, že každý člen rodiny rozdelí
jedno jablko na toľko častí, koľko je ľudí
pri stole a následne dá každému jeden
kúsok. Keď tak urobia všetci, má každý
opäť celé jablko. Zvyknú sa tiež hádzať
orechy do kútov miestnosti, aby sa zachovala hojnosť v dome. Niekde je zasa
zaužívané rozbíjanie štyroch orechov,
pričom každý z nich symbolizuje jedno
ročné obdobie – ktorý orech je dobrý,
teda zdravý, v tom období sa očakáva
zdravie v rodine. V niektorých rodinách
si každý vyberie z misky jeden orech a
otvorí si ho, ak je orech zdravý, bude
zdravý aj jeho majiteľ.
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

komárňansko

PRÍPRAVY
NA vianoce
VIANOCE
prípravy na
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Pripravujeme sa na vianočné sviatky

Vyrábame lampáše a sviečky
Svetlo sviečok dokáže navodiť tú
pravú vianočnú atmosféru. Lampáše či sviečky umiestnené na okenných parapetných doskách, balkóne
či terase, nie sú výnimkou. Vyrobiť
si ich dokážete aj z drobností, ktoré
sa isto nájdu v každej domácnosti.

me kahanček.
Následne začneme okolo hrdla pohára v mieste drážky ovíjať jutový motúz a
zároveň ním budeme prichytávať vetvičky, ktoré sme si vopred nastrihali na požadovanú veľkosť. Rovnakým spôsobom
pripevníme pierko. Na záver uviažeme
motúzik na mašličku a odstrihneme ho
Do výroby lampášov a sviečok môžete do požadovanej dĺžky. Máme hotovo.
zapojiť aj deťúrence. Zabavíte sa spolu
a hotové ich budete mať doslova za pár Náš tip:
minút a celkom zadarmo. Postačí ak v
Ak uprednostňujete bohatšie zdopoličkách či zásuvkách pohľadáte použi- benie, môžete ešte špagátikom okolo
té poháre od zaváranín rozličných tvarov hrdla pohára prichytiť aj iné ozdôbky,
a veľkostí, zvyšky starých sviečok motú- prípadne okolo hrdla pohára ovinúť
ziky, stužky, krajky, vetvičky či koráliky. rôzne krajky či stužky.

Lampáš s pierkom

Sviečky zo zvyškov

Budeme potrebovať:
zvyšky použitých sviečok, formičky,
teda rôzne nádobky, ktoré sa hodia na
tvar sviečky, napríklad aj kovové formičky Vianočný lampášik.
na pečenie, hrniec, staršia kanvička, nôž,
knôty, ktoré získame zo starých sviečok, roztopíme na najnižšom stupni vo vodnom kúpeli. Nikdy neroztápame priamo
Takto sa to podarí:
špajle či iné drievka alebo staré ceruzky
nad plameňom.
Poháre od zaváraním si najskôr očistíme od prípadných drobných nečistôt Takto sa to podarí:
Do každej formičky vložíme knôt. Aby
či starých stôp po lepidle. NezabudneVosk ktorý budeme roztápať by mal neplával, nakvapkáme na spodnú časť
me vyčistiť ani drážky na hrdle pohára. byť čistý. Niektoré sviečky sú povrchovo formičky vosk, prilepíme koniec knôtu a
Na dno pohára približne do výš- upravené, preto ich očistíme a z pod fa- necháme zaschnúť. Následne na vrch forky troch centimetrov nasypeme soľ a rebnej vrstvy získame biely vosk.
mičky položíme špajľu, aby prečnievala z
umiestnime menší sklený pohárik, do
Zvyšky sviečok vložíme do kanvičky a oboch strán formičky a upevníme k nej
ktorého sme vsadili sviečku alebo vloží- tú vložíme do hrnca s vodou. Vosk takto (do stredu) druhý koniec knôtu (pokvap-

foto zdroj raben_frau pixabay
káme voskom). Pripravené formičky položíme na podložku na rovné miesto.
Roztopený vosk opatrne nalejeme do
formičiek. Dávame pozor aby sme sa
nepopálili. Sviečky necháme niekoľko
hodín stuhnúť, počas tuhnutia prikryjeme formičky kúskom kartónu, aby vosk
chladol pomalšie. Na záver odrežeme
od špajle knôt a špajľu odstránime.
Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

33-0041

Budeme potrebovať:
starý pohár od zaváraniny, menší
sklený pohár, hrubozrnnú soľ, kahanček, suchú vetvičku, jutový motúz, pierko, nožničky
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NEVÝHODNÝ TENDER NA OBRNENÉ VOZIDLÁ

UŠETRILI SME SLOVENSKU

400 MILIÓNOV €!

SILNÝ TÍM PRE SLOVENSKO
/SRMIGOSVYTGMIZ]ĤĤMEFI^TIÐRSWĨ

>EWXEZIRMI VS^OV¤HERME R¤ĤLS WTSPSÐR¬LS QENIXOY SPMKEVGLEQM E FMIP]QM KSPMIVQM
SGLVERE SF]ÐENRÀGL āYH° TVIH R¤WMP°Q E FI^TIÐRSWĨ OVENMR] .I TV¤ZSQ OEŁH¬LS
NIHR¬LS ^ Z¤W Z]NWĨ FI^ SF¤Z RE YPMGY ÐM HS TEVOY E ^¤VSZIċ QEĨ MWXSXY ŁI WTSPSÐR¬
HERIWEZ]YŁ°ZEN½RE^EFI^TIÐIRMITSVMEHOYERITYXYN½TSǽH¬VR]QWT·WSFSQRE½ÐX]
Z]ZSPIRÀQTSHRMOEXIāSQETSHZSHR°OSQ4VIXSWQIZ]XZSVMPMWMPRÀX°QSHFSVR°OSZOXSV°
W½ ZÒEOE WZSNIN TVSJIWMSR¤PRIN OEVM¬VI KEVERGMSY ŁI XS W FI^TIÐRSWĨSY TSVMEHOSQ E
SGLVERSY7PSZIRWOEQ]WP°QIZ¤ŁRI

2.

.EVSWPEZ2EÒ

3OVIQXSLXSXIRHVEZLSHRSXITVMFPMŁRI
QMPM¶RSZIYVLRYXMI3Ā%23YTS^SVRMPSENRE
RIXVERWTEVIRXRÀ ZÀFIV FSNSZÀGL SFVRIRÀGL
ZS^MHMIP\^EÒEPĤ°GLQMPM¶RSZIYVEXMIŁ
RETSHS^VMZ¬SFWXEV¤ZERMI(V¤HMSPSO¤XSVSZ
^EZMEGEOSQMPM¶RSZIYV

11

13.

3.

.EVSWPEZ2EÒ

Lukáš Kyselica

Roman Mikulec

Odborník na medzMR¤VSHR½FI^TIÐRSWĨOXSVÀ
T·WSFMPREQMRMWXIVWXZISFVER]EEOSHMTPSQEX
^EWXYTSZEP 7PSZIRWOS Z 7IZIVSEXPERXMGOIN
EPMERGMM 2%83 ETVM)YV¶TWOIN½RMMPoukázal
na podozrivé tendre ministerstva obrany pod
vedením SNS na nákup nekvalitnej vojenskej
techniky za takmer miliardu (!) eur, z ktorých
QEPMQEĨTVSǽXǽVQ]EāYHMEFP°^OIW½ÐEWRIN
vládnej koalícii. /VMXM^SZEP SFVSZWO¬ QENIXO]
Ĥ¬JE ZSNIRWOIN WTVEZSHENWOIN WPYŁF] .¤RE
&EPGMEVE /IÒ YŁ ĤX¤XRE QSG RIZIHIPE EOS
LSQ¤^EWXVEĤMĨHEPEQYSHTSÐ½ZEĨXIPIJ¶RE
^EÐEPELSXVIWXRIWX°LEĨTVIZ]OSRĤXVYSZER½
zámienku. 4S T¤V HċSGL FSP ^FEZIRÀ
SFZMRIRME OXSV¬ FSPS SH ^EÐMEXOY TSWXEZIR¬
REZSHIEFSPSPIRTSQWXSY.¤RE&EPGMEVE^E
XS ŁI 3Ā%23 STEOSZERI YTS^SVċSZEPS RE
TSHS^VMZ¬REHSFYHRYXMISFVSZWO¬LSQENIXOY
.&EPGMEVE.EVE2EÒERI^PSQMPMERMXMIXS½XSO]
E REÒEPIN W SHLSHPER°Q TVIWEH^YNI VMIĤIRME
RE ^ZÀĤIRMI FI^TIÐRSWXM E LSWTSH¤VRILS
REOPEHERMEWTIRME^QMR¤WZĤIXOÀGL

(ZE E TSP VSOE Ĥ¬JSZEP Z]ĤIXVSZEGMIQY X°QY
+SVMPE7SWZSNMQMWTSPYTVEGSZR°OQMTVEGSZEP
RE Z]VMIĤIR° NIHRIN ^ RENZ§ÐĤ°GL OSVYTÐRÀGL
O¤Y^ Z QSHIVRÀGL HINMR¤GL 7PSZIRWOE
OIH] WM .EVSWPEZ ,EĤÐ¤O ^ 4IRX] HSLEHSZEP
TSÐEW HVYLIN (^YVMRHSZIN ZP¤H] W TSPMXMOQM E
ĤX¤XR]QM ½VEHR°OQM SZTP]ZċSZERMI XIRHVSZ E
^¤OE^MIO 1Eǽ¤R 1EVM¤R /SÐRIV WE 0YO¤ĤE
/]WIPMGY F¤P REXSāOS ŁI RE RILS ^FMIVEP
OSQTVSQMXYN½GI QEXIVM¤P] E ,EÐĤ¤OSZM ^
4IRX]T°WEPŁITVEGYNIRENILSSHWXV¤RIR°
Tímu pod Kyselicovým vedením sa podarilo
VS^ĤMJVSZEĨ 97& Oā½Ð RE OXSVSQ FSPE GIP¤
nahrávka z Gorily.3GLV¤RMPNYTVIH^RMÐIR°Q
ÐSF]WEWXEPSOIF]WTPRMPVS^OE^ĤTIGM¤PRILS
TVSOYV¤XSVE (YĤERE /SZ¤ÐMOE E SHSZ^HEP NY
RE TVSOYVEX½VY :ÒEOE TV¤GM 0YO¤ĤE /]WIPMGY
NI HRIW 4EZSP 6YWOS WX°LERÀ ^ SFNIHR¤ZO]
ZVEŁH]WZSNINRMIOHENĤINWTSPSÐR°ÐO]^8IPIZ°^MI
1EVO°^E 7MPZMI :SP^SZIN /]WIPMGE RITSHāELSP
XPEOSQ FÀZEP¬LS TSPMGENR¬LS TVI^MHIRXE
8MFSVE+EĤTEVEEI\Ĥ¬JE2%/%4IXVE,VEĤOE

4SÐEWZP¤H]-ZIX]6EHMÐSZINĤ¬JSZEP:SNIRWOIN
WTVEZSHENWOINWPYŁFI:XIH]SHLEPMPRIPIK¤PRI
ĤEJ¤VIRMI E XYRIPSZERMI QENIXOY ZSNIRWOÀGL
XENRÀGL ^E TVZIN ZP¤H] 6SFIVXE *MGE 4SHāE
WTV¤Z]OXSV½Z]TVEGSZEPWSWZSNMQOSPIKSQ
:PEHMQ°VSQ
7YGLSHSPMRWOÀQ
TVMĤPE
ZSNIRWO¤ XENR¤ WPYŁFE S RILRYXIāRSWXM E
EYX¤ Z LSHRSXI RMIOSāOÀGL QMPM¶RSZ IYV
OXSV¬ RIVE^ WOSRÐMPM Z VYO¤GL W½OVSQRÀGL
osôb.'IPÀĤOERH¤PWETVIZEPMPEŁTSÐEWHVYLIN
*MGSZIN ZP¤H] 7QIV REQMIWXS Z]ĤIXVSZERME
VS^OV¤HEÐMIO OXSV¬ WE HMEPM ^E NILS TVZIN
ZP¤H]REWEHMPRE1MOYPGEEKIRXSZOXSV°LS
RENTVZ WPIHSZEPM E RIWO·V TVILāEHEPM NILS
EYXS HS OXSV¬LS QY TSHWXVÐMPM TEQ§ĨSZ½
OEVXY W GMXPMZÀQM ½HENQM 2E ^¤OPEHI XSLXS
Z]JEFVMOSZER¬LS H·OE^Y LS SFZMRMPM ^S
WEFSX¤ŁI 2EOSRMIG QY HEP W½H ^E TVEZHY E
SWPSFSHMP LS 6SQER 1MOYPIG WE ERM TSXSQ
RIZ^HEP FSNE ^E FI^TIÐR¬ E WTVEZSHPMZ¬
7PSZIRWOS OHI ĤX¤X GLV¤RM QENIXSO E ŁMZSX]
NILSSF]ZEXIāSZ

7VHGSQTVIāYH° SHZ¤ŁRITVSXMQEǽM
3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3VIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3
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TSHQMIRO] RIWTýċEPM ERM ĤTMÐOSZ¬
ZS^MHP¤ ^EZIHIR¬ Z HIWMEXOEGL OVEN°R
OXSV¬WEYŁSWZIHÐMPMENZFSNSZÀGLSTIV
¤GM¤GL
Ǉ3GIċYNIQVS^LSHRYXMIVEHYTVIZIVINR¬
SFWXEV¤ZERMI :3  S REVMEHIR° ^VYĤIRME
TSWXYTY ^¤OE^O] :3 XÀQ ^VYĤMP XIRXS
XIRHIV OXSVÀ NI ^ R¤ĤLS TSLāEHY SH
^EÐMEXOY RIXVERWTEVIRXRÀ RIJ¬VSZÀ E ĤMXÀ
REQMIVYTVINIHMRÀX]TZS^MHPEǅ
YZMIHSP.EVSWPEZ2EÒ

031190175

2EĤEZ]XVZEP¤TV¤GETVMR¤ĤEWZSNISZSGMI
Úrad pre verejné obstarávanie nariadil
1MRMWXIVWXZY SFVER] 76 ^VYĤMĨ TSWXYT
zákazky na nákup obrnených vozidiel 4x4.
7XEPS WE XEO TS XSQ EOS RE TSHMZR½ W½ĨEŁ
YTS^SVRMP XMIċSZÀ QMRMWXIV 3Ā%23 .EVSWPEZ
2EÒ 7½ĨEŁR¬ TSHQMIRO] RE SFWXEV¤ZERMI
ZS^MHMIP:8:\OXSV¬TVMTVEZMPVI^SVXSFVER]
TSH ZIHIR°Q 727 FSPM SH ^EÐMEXOY ĤMX¬ RE
QMIVY TVI NIHMR¬LS YGL¤H^EÐE 7TýċEPS MGL
XSXMŁ MFE NIHMR¬ ZS^MHPS 4EVEHS\RI XMIXS

