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Golgota našej doby

031190175
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INZERCIA

0907 877 860

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
sa pri návrate z misie nad americkým Texasom rozpadol raketoplán Columbia pričom zahynuli všetci siedmi astronauti na palube.

1. februára 2003
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BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

POZRI PONUKU VO VNÚTRI

UŠETRI AŽ
67x32_titulka.indd 1
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Moderný súčasný pápež František
minulú nedeľu v modlitbe Anjel Pána
vyzval 1,3 miliardy katolíkov na celom
svete, aby si modlitbou a zamyslením
pripomenuli 75. výročie oslobodenia
nacistického vyhladzovacieho tábora v
Osvienčime a povedali „Už nikdy viac“
holokaustu.
„Vzhľadom na túto nevýslovnú tragédiu, túto krutosť, nie je ľahostajnosť
prípustná. Spomínanie je našou povinnosťou. Všetci sme vyzvaní, aby sme
sa pri tomto výročí modlili a rozjímali.
Každý by si mal vo svojom srdci povedať: Už nikdy viac! Už nikdy viac.“
Bol som pokrstený ako kresťan a
vychovaný ako kresťan. Snažím sa žiť,
myslieť a konať tak, ako sa od kresťana
očakáva. Prijímam s pokorou a s úctou
výzvu biskupa z Ríma - „už nikdy viac“.
Už nikdy viac ideológiu, ktorá vyhladila milióny nevinných ľudí z povrchu
zemského. Už nikdy viac fašizmus. Verím a dúfam, dokonca, chcem byť presvedčený, že kresťania na Slovensku

počúvajú svojho pápeža. I toho, dnes
už svätého. Verím, že ho počuli aj tí,
ktorých heslom je „za Boha“. Ak si ctia
kresťanskú cirkev. Verím v to aj napriek
tomu, že práve táto pápežova modlitba
Anjel pána z minulej nedele z Vatikánu
u nás akoby ani nezaznela. Nespomína
sa, necituje sa, nerozširuje sa. Až to
budí podozrenie, že zámerne.
Golgota (tiež hora Kalvárie) je
miesto, kde bol podľa Biblie ukrižovaný v 1. storočí Ježiš Kristus. „Golgota našej doby“ podľa Jána Pavla II. je
koncentračný tábor Osvienčim - počas
druhej svetovej vojny nemecký fašistický vyhladzovací tábor. Väčšina z jeho
väzňov našla svoju smrť v plynových
komorách. V Osvienčime zahynulo
približne 1,5 milióna nevinných ľudí v
plynových komorách, v dôsledku vyhladovania alebo ťažkých prác. Konali
sa tu aj nehumánne experimenty. Najväčšiu vinu za
ne nesie Josef Mengele.
Tak – už fakt naozaj
„nikdy viac“ - ako nás
kresťanov dôrazne žiada náš pápež!

131200042

Tak nazval svojho času milovaný
slovanský pápež, dnes už svätý Ján
Pavol II. miesto, na ktorom leží areál
bývalého fašistického koncentračného tábora v Osvienčime.
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»Na trestnom pojednávaní
prebiehajú záverečné reči.
Obžalovaný uvádza:
- Pán sudca, ja som to naozaj neurobil, ja som tam
ani nebol, musíte mi veriť, povolávam za svedka
Pána Boha, že som tam
naozaj nebol.
Sudca:
- Dokazovanie, vrátane výsluchu svedkov bolo ukončené!

94-0015
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»Aký je rozdiel medzi traktorom a mrazom?
Keď ti prejde po chrbte
mráz, iba sa strasieš a ideš
ďalej.

781200009

DISTRIBÚCIA (27.490 domácností)
Každý týždeň: Banská Štiavnica,
Banská Belá, Štiavnické Bane,
Žarnovica, Brehy, Hodruša Hámre, Hronský Beňadik, Nová
Baňa, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Veľká Lehota,
Žiar nad Hronom, Bartošova Lehôtka, Dolná Trnávka, Hliník nad
Hronom, Janova Lehota, Jastrabá, Kosorín, Kremnica, Lovča,
Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová,
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská,
Stará Kremnička, Trnavá Hora,
Vyhne, Hodruša - Hámre, Vyhne

»-Čítal si o škodlivosti alkoholu?
-Áno.
-A prestal si piť?
-Nie. Čítať.

»Sekretárka
prichádza
ráno do práce a vidí ako z
kancelárie vynášajú gauč.
Pomysli si:
- No toto, hádam ma len
neprepustili.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

»Lenin mel pravdu, socializmus sa ukázal ako éra
elektriny:
Do práce sa chodí s odporom, na plat sa čaká s napätím a vedenia se dotknúť
nemôžeš.
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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

3. februára 1922 Výročia a udalosti
sa narodil Andrej Lettrich, slovenský režisér, scenárista a herec († 1993).

»Policajt vidi na kraji ces
nesprávne odstavené auto,
tak príde k nemu, obzerá
sa, nikoho nevidí, napokon
zvolá:
-Je tu vodič tohto auta?
Odniekiaľ sa ozve:
-No, hej.
-A máte papiere?
-Nuž, sú tu nejaké lopúchy.

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

»Na rozvodovom súde
Sudca:
- A kedy sa začali medzi
vami prvé nezhody?
Manžel:
- No, keď som trval na tom,
že aj ja chcem byť na svadobnej fotke.

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
45.115
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

»Zúfalý hlas v telefóne:
- Haló, tam je linka dôvery?
Ja sa idem zabitť. Môj život
je jeden veľký omyl. Zmýlil
som sa vo výbere povolania, vo výbere manželky,
zmýlil som sa...
- Prepáčte, zmýlili ste sa aj
v telefónnom čísle. Toto je
bitúnok.

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
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-Babka, kúpil som ti najdrahšiu exkluzívnu zubnú kefku,
– hovorí dedko.
-A zuby nemali? – zaujíma sa
babka.
Babka sa usmieva a vraví
vnúčikovi:
-Vnúčik, hádaj, čo mám v pravej ruke?
-Čokoládu, babka!
-Neuhádol! Reumu!
Poučme sa všetci:
-Šťastné manželstvo znamená aj dávať aj brať! V praxi to
znamená manžel dá a manželka berie!

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Philips 43PUS6504 / LED TV
50“ Philips 50PUS6504 / 359€
58“ Philips 58PUS6504 / 429€

319 € 429

UŠETRI

€

110€

43

”/

10
8

0907 877 860
0905 915 034

cm

4K

ULTRA HD

A

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069
Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

102x137 regionpress_Philips 43PUS6504.indd 1
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Akcia platí od 31. 01. 2020 do 06. 02. 2020 alebo do vypredania zásob.

29.01.2020 10:23
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Dôchodky mužov a žien, po splnení daných podmienok
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Téma týždňa

Svet rozprávky a poznania
Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP ZH 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, ZH zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Milujem túto planétu a ľudí takých, akí sú na nej a tiež všetko čo
je na nej. Planétu z ktorej sa ľudia
naučili lietať do vesmíru, skúmať
planéty, pristáť na mesiaci. Potápať sa ponorkou do hlbín oceánov
– objavovať, skúmať, zaznamenávať, posúvať sa vpred. Človek
dnešnej doby musí rozumieť toľkým veciam.
A musí aj veľa zabúdať. Veď do
jednej hlavy nezmestíš viac, ako sa
do nej zmestí, ani za toho v úvodzovkách pána Jána. Stále niečo nové
objavujeme, ale v tom návale objavovania kadečo nechávame bez povšimnutia. Vieme tak o lietaní do vesmíru, ale kto z nás si spomenie ešte
na bájny lietajúci koberec? Vieme o
potápaní sa do oceánu, ale kto z nás
si spomenie na Verneho Dvadsaťtisíc míľ pod morom? Áno, sú to rozprávky. Ale aj filtre, ktoré nás môžu
oddeliť od „výdobytkov“ dneška,
jeho zhonu, chaosu, nátlaku televízie, rádií, telefónov, alebo internetu.
Rozprávka je určitou formou oslavy,
oslavy toho, v čom dobro vždy zvíťazilo nad zlom, láska nad nenávisťou,
pokora nad pýchou, štedrosť nad la-
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komstvom, pravda nad klamstvom.
Ale je tu ešte niečo skutočne dôležité, podstatné, ohromujúce, podstatné.
ARCHÉ (princíp, počiatok, pôvod
pralátka ) a PRÍRODA, rozkvitnuté lúky, brehy potokov les, úrodná
pôda, vločky snehu, kvapky dažďa,
jemný vánok, voda, oheň, všakovaké zvieratká. Na prírodu, podobne
ako na rozprávky, nesmieme nikdy
zabudnúť, lebo nech čokoľvek ešte
vymyslíme, postavíme, skonštruujeme, vždy zostaneme len obyčajnými
človiečikmi z navlas rovnakej hmoty,
ako sú všetky ostatné tvory, nesmierne závislými od všetkého dobrého,
čo nám až doteraz ochotne príroda
poskytuje. Nebuďme iba kvapkou v
jazere, ale jazerom v kvapke, nie zrnkom v púšti, ale púšťou v zrnku.
A záverečná otázka: Čo by sme
robili, kebyže neexistuje internet,
počítače, mobilné telefóny a všetky
moderné technologické zariadenia?
Dokázali a vedeli by sme ešte žiť?

» Erik Pančík, Čierny Balog

POlItICKÁ INZeRCIA, sPRAvOdAjstvO
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Bojnická ZOO je zavretá
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V Národnej zoologickej záhrade
v Bojniciach potvrdili výskyt vtáčej
chrípky u kačice a lyžičiara. Potvrdil to riaditeľ Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy SR Jozef Bíreš.

ZOO teda bude zatvorená minimálne jeden mesiac. Nie je možné urobiť
izoláciu zvierat, pretože zoologická záhrada slúži pre verejnosť. Takže by bolo
riziko prenosu nákazy, jednak na človeka, ale človek ju môže aj roznášať..
„Náhle úhyny kačice a lyžičiara
bieleho naznačujú, že tam bol alebo
je kontakt s voľne žijúcim vtáctvom,
hlavne divokými kačicami, husami a
labuťami. Toto, myslím si, že personál
podcenil. Veď už mesiac hovoríme o
chrípke, že ju prenáša sťahovavé vtáctvo,“ povedal riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
Vtáctvo a hydinu musia podľa neho
izolovať. „Dáme ju do karantény a pokiaľ by boli ďalšie úhyny, že je už viacej
kusov nakazených, tak niektoré zvieratá sa budú musieť, aj keď sú vzácne,
usmrcovať,“ dodal riaditeľ Bíreš.
Sokoliari Aquila z Bojníc uzavreli
areál s tromi desiatkami dravcov pri
Národnej zoologickej záhrade. Informoval vedúci sokoliarov Jozef Tomík.
„Pri vstupe do areálu je dezinfekčný
roztok a vybraní členovia skupiny,
CHRÍPKA
ktorí sa starajú o dravce, si očistia topánky. Je to hlavne preto, aby sa vírus
nepreniesol do areálu prostredníctvom

výkalov nakazených vtákov,“ vysvetlil
Jozef Tomík.
Doplnil, že dravce sú v areáli celoročne a nebudú ich premiestňovať.
„Máme výhodu oproti zoo, že dravce
sú predátori a divo žijúce vtáky k nim
nelietajú. Zoo má vlastné rybníky, na
ktorých chová hydinu a k nej dolietajú
divo žijúce kačice. A môžu túto chorobu
priniesť. Určite sa snažia robiť opatrenia, že zakrývajú rybníky sieťami. My
tento problém nemáme, že by k našim
vtákom prilietali cudzie. Ale snažíme
sa robiť dopredu aspoň opatrenia, aby
sme to zamedzili. Na druhej strane,
pokiaľ sa vírus nachádza v ovzduší a
rozširuje sa aj vzduchom, tak človek
nijako nezabráni tomu, aby sa nejaký
jedinec nenakazil,“pripomenul vedúci
sokoliarov.

Najčítanejšie regionálne noviny
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Niekoľko základných rád, ako postupovať v prípade podozrenia na ochorenie

Nemýľme si chrípku s nachladnutím
Zdravý organizmus si s infekciami
dokáže hravo poradiť, majú miernejší priebeh alebo sa neprejavia
vôbec. V kritickom období treba
viac dodržiavať základné hygienické návyky.

je prítomná, skôr u malých detí zvykne
byť len mierne zvýšená teplota. Hlieny
v nose sú v prvé dni vodnaté a po niekoľkých dňoch už hustejšie, až vymiznú
úplne. V každom prípade by ste mali
zostať doma a dopriať si odpočinok,
prechladnutie by malo ustúpiť maxiV uzavretých a zle vetraných priesto- málne do týždňa, ak nie, môže už ísť o
roch majú nákazy lepšie šancu šíriť sa. bakteriálnu infekciu a bude potrebná
Nižšie teploty navyše vysušujú sliznice liečba antibiotikami.
dýchacieho systému, vďaka čomu sa
vírusy jednoduchšie usídľujú. V období Chrípka – príznaky
od novembra do marca je iba málo slChrípka sa už od prvého dňa prejavunečného svitu, ktorý podporujú tvorbu je výraznou bolesťou hrdla, hlavy, svalov, kĺbov, často je prítomná aj bolesť za
Kedy treba vyhľadať lekára?
očnými buľvami. Chorého páli v krku,
Horúčka pretrváva dlhšie ako 3 – 4
pridružia sa problémy s prehĺtaním a
dni.
Ako sa môžeme pred týmito ochoKašeľ trvá dlhšie ako dva až tri týždne.
reniami chrániť?
Veľké bolesti pri prehĺtaní.
V rámci prevencie sa odporúča dostaDlhotrvajúca nádcha a bolesti hlavy.
točný prísun vitamínov a minerálov
Pozor, nežiadajte lekára o antibiotiká,
najlepšie v prirodzenej forme v ovocí
tie na vírusy neúčinkujú.
a zelenine, dostatok spánku a pohybovej aktivity. Lekári uvádzajú, že
vitamínu D, mimoriadne dôležitého pre
najúčinnejšou prevenciou proti chrípimunitu.
ke je očkovanie. Odporúča sa u ľudí, u
ktorých je najvyššia pravdepodobnosť
Prechladnutie – príznaky
vzniku komplikácií, resp. tých, ktorí sú
Prechladnutie sa väčšinou ako prvé
najviac vystavení riziku nákazy.
prejaví bolesťou v krku a nádchou v
nose, môže sa pridružiť mierny kašeľ,
ktorý s bolesťou hrdla postupne mizne objaviť sa môže aj suchý kašeľ. Zvyčajne
už do dvoch dní. Horúčka väčšinou nie sa objaví aj vysoká horúčka a zimnica,

Foto: ilustr
pričom sa všetky príznaky stupňujú do
dvoch až piatich dní. Často sa stáva, že
chorého prepadne pocit, že sa jeho stav
už zlepšuje a vzápätí sa druhý deň cíti
ešte horšie. Najčastejšou komplikáciou
chrípky je zápal pľúc alebo srdcové
problémy. Spozornieť by ste mali, ak ani
po troch až piatich dňoch neklesá horúčka, trpíte na dýchavičnosť alebo vám
príliš búši srdce. Chrípku treba poctivo
vyležať, prijímať dostatočné množstvo
tekutín, znižovať horúčku a ak sa po
troch až piatich dňoch zjavne necítite
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lepšie, treba navštíviť lekára.

Okolnosti nákazy

Prechladnutie a chrípka sa prenášajú kvapôčkovou infekciou, keď sa
do ovzdušia dostane infikovaný hlien
z dýchacích ciest chorého. Kým pri
prechladnutí môže ísť o množstvo rôznych typov vírusov, pri chrípke poznáme tri základné typy vírusov chrípky (A,
B, C), ktoré dokážu meniť svoju podobu.
K nákaze prispieva aj nedostatočná hygiena rúk.
ib

POvIedKA / služby

žIARsKO

7

Poviedka

Z druhého brehu I
rukách staré handry, keď čistil ten svoj,
naftou orosený svet. Mal v zásobe spústu spomienok na lodnícku mladosť a rôčik pred penziou veľa snov o tom, ako aj
on v dôchodku už konečne prejde z jeho
pohľadu na – druhý breh. Vraj – šťastnejší. Zmysluplnejší. Pokojnejší. Cháron ho tam však previezol akosi skôr.
A s veliteľom lode Lacom, kapitánom
dunajského remorkéra s nákladom
3200 ton surového železa pre oceliarne
v Linzi. Miluje svoju robotu. Miluje „komando“ – môstik. Dnes už iba z brehu.
A s „Frcinom“, teda lodníkom Lacom
, ktorý kedysi Ružín – remorkér – pred
štyridsiatimi rokmi preberal v lodeniciach v Budapešti.
„Toto je moja labutia piseň Ivan“- hovorí mi večer, na korme, keď sa spolu
pozeráme na kláštor Niebelungov. „Naposledy vidím tento kraj“ – dodáva zasnene a len ja viem, že na takúto plavbu
už nikdy nepôjde. Rozlúčil som sa s ním
o čosi neskôr – navždy.
Aj tak sa mi ten „Druhý breh“ zdá
krajší.
Druhý breh otvára oči.
A dušu.

» Ivan Brožík

Na par hovorí jedna dáma
druhej:
-Máte váš snubný prsteň na
nesprávnom prste!
-Áno, ja viem, ja som si vzala nesprávneho muža!

Výročia a udalosti
sa pri návrate z misie nad americkým Texasom rozpadol raketoplán Columbia pričom zahynuli všetci siedmi astronauti na palube.

1. februára 2003

Hovorí mladomanželka:
-Máš smolu, drahý! Celý
týždeň budeme jesť to isté.
Nevšimla som si, že recept
je rozpísaný pre dvanásť
osôb.

46-0192

Každý z nás má nejaký ten „svoj“
vlastný breh a pozerá sa z neho na
život. Na život tých, ktorí sú tam
kdesi „za vodou“. Na diaľku sa však
to „za vodou“ až tak ľahko nerozozná. Aj preto sa mi dosť často zdá,
že ten „môj“ breh je zarastený burinou, plný ostrých skál, že naň nesvieti slnko, že na tom druhom...
Druhý breh. Pozerám sa naň po návrate. V električke, večer pri televízii,
ktorú nevnímam, pozerám sa naň počas chôdze po bratislavských chodníkoch.
Na tom „druhom brehu“ som bol
istý čas s lodným kuchárom Emilom,
ktorý sa na každého usmieval, taniere
obkladal kadejakými doma zavarenými dobrôtkami, ochotne umýval riad a
rozprával vtipy. S lodným kuchárom,
ktorý tam niekde doma, na Slovensku,
v Rohožníku, mal milovanú manželku
na infúziách. Šťastný Emil zo Záhoria.
Šťastný a smutný.
A s lodným strojníkom Zdenom. Mal
celý čas „štuple“ v ušiach, pretože na
jeho pracovisku je nepretržite 120 decibelov hluku z lodných motorov. Veľa
čítal, keď mal štyri hodiny voľno a mal v

Rozprávajú sa dve priateľky,
obe mladomanželky:
-Tvoj muž je tiež taký zvedavý, ako ten môj?
-A ešte ako! Nech uvarím
čokoľvek, vždy sa pýta, čo
to je!
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Spôsob vykonania voľby

Menej štátu,
nižšie dane
Kotlebovo zoštátnenie nie je ako
znárodnenie v 48-om

Volič je povinný po príchode do
volebnej miestnosti preukázať
okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi
na jeho žiadosť vydaný hlasovací
preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz.

Billboardy Mariana Kotlebu sľubujú zoštátnenie
strategických podnikov a že potom bude lacnejšia
elektrina, teplo, aj voda. Ak sa pozrieme čo len na
základné fakty, zistíme, že to nie je pravda.
V roku 1948 znárodnili komunisti prakticky všetky fabriky a nazvali to Víťazný február. Pointa bola
v tom, že komunisti tie fabriky ukradli. Len tak. Bez
náhrady.
Dnes však sme členmi EÚ a platí Ústava SR, ktorá v článku 20 odsek 1 hovorí, že „Každý má právo
vlastniť majetok.“. O zoštátnení ani znárodnení nie
je v Ústave ani slovo, avšak odsek 4 hovorí o vyvlastnení nasledovné: „Vyvlastnenie alebo nútené
obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe
zákona a za primeranú náhradu.“
Takže fajn, je možné vyvlastniť, ale len za primeranú náhradu a tá bude minimálne vo výške ceny,
ktorú investori zaplatili. Takže môžeme chystať miliardy eur.
Povedzme, že Kotlebovi by sa naozaj podarilo
niečo vyvlastniť a zadlžiť naše deti, to však zďaleka
neznamená, že energie budú lacnejšie. Napríklad
teplo: štátu patrí 6 teplárni (v Bratislave, Žiline,
Trnave, Košiciach, Martine a vo Zvolene). Teplo lacnejšie nie je, lebo sa jedná o regulovanú cenu, avšak podľa Kotlebu by
tieto teplárne mali dosahovať vyšší
zisk. Je to tak? Ani omylom. Je to
práve naopak. Prečo? Lebo štát je
ten najhorší vlastník.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča
v zozname voličov a vydá voličovi
hlasovacie lístky a prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
V osobitnom priestore určenom
na úpravu hlasovacích lístkov volič
vyberie jeden hlasovací lístok toho
kandidujúceho subjektu, ktorému
sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej
úpravy vložiť do obálky alebo na
vybranom hlasovacom lístku môže
volič zakrúžkovaním poradového
čísla kandidáta vyznačiť, ktorému
kandidátovi dáva prednosť. Volič
môže zakrúžkovať poradové číslo
najviac štyroch kandidátov. Ak volič
odovzdá prednostný hlas viac ako
štyrom kandidátom, taký hlasovací
lístok sa bude počítať v prospech kan-

Richard Sulík
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didujúceho subjektu a na prednostné
hlasy sa nebude prihliadať.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie
lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Inak sa dopustí priestupku, za ktorý
mu bude uložená pokuta 33 eur. V
prípade hlasovania mimo volebnej
miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
znehodnotí pred členmi okrskovej
volebnej komisie.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné
postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej
volebnej komisii, má právo vziať so
sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú
osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky, takouto osobou nemôže byť člen
okrskovej volebnej komisie. Obidve
osoby pred vstupom do osobitného
priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie
poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

» Ivan Brožík

Fazuľa obyčajná
Fazuľa je prastarou kultúrnou rastlinou juhoamerických indiánov.
Stále je neobyčajne zdravou zeleninou.
Fazuľa obsahuje arginín, asparagín, tyrozín, leucín, tryptofan, ďalej
hemicelulózy, vitamín C, flavonoidy,
inozit a cukry, kyselinu kremičitú, soli
draslíka, fosfáty, stopy kobaltu, medi
a niklu. Medzi ľuďmi je rozšírené používanie fazuľovej múky na zasýpanie
rôznych mokvavých ekzémov, kožných
vyrážok. Semená v prášku slúžia na
horúce obklady pri mokvavých a svrbivých ekzémoch.
Ak máte predispozíciu na vznik
diabetu alebo ste už diabetici, poteší
vás fakt, že fazuľa má nízky glykemický index. Fazuľa obsahuje vlákninu konštantnú dodávku energie. Pomáha
minimalizovať riziko srdcových ochorení a vysokého krvného tlaku. Fazuľa
je bohatá na železo, kde pol pohára
varenej fazule obsahuje 3,3 mg železa.
Chráni telo pred voľnými radikálmi,
ktoré by mohli poškodiť bunky a mať
za následok rakovinu.
Pokiaľ ide o prínosy pre zdravie
očí, fazuľa obsahuje veľa zinku, vitamínu A a bioflavonoidov. Zinok je podporujúca výživa, ktorá má prospech
pre zdravie našich očí. Jeho hlavnou
úlohou je previesť betakarotén na vitamín A vo forme, ktorá je použiteľná
vizuálnym systémom a telom.

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Ak Vám doma zavadzájú rôzne diely Škoda 105136 rád ich odkúpim.Tel:
0904530099
»Predám zdvihák na NA,
dodávku. Tel.: 0905 435
258

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Hľadám 1-2 izbový byt
do podnájmu v Žiari nad
Hronom, súrne. Tel. č
0901712510

05 DOMY / predaj
»Predám rodinný dom v
tichom prostredí aj so záhradkou v Pitelovej. Cena
dohodou. Tel.: 0905 568
319

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Predám pozemok 5000m2
v Žiari nad Hronom. Tel.:
0905 407 870

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Každodenná dávka kyseliny listovej vám môže pomôcť vyrovnať sa aj s
depresiou.
Vďaka vysokému obsahu vlákniny
má blahodarné účinky na črevá (vláknina upravuje trávenie, viaže jedovaté
látky a tuky). Zelená fazuľka lieči ochorenia pečene. V Ázii používajú fazuľu
tradične ako účinný preventívny i liečivý prostriedok na črevné a obehové
problémy ako aj na nedostatočnú funkciu sleziny a podžalúdkovej žľazy.
Fazuľu môžeme použiť do polievok,
prívarkov, šalátov. Sušenú je vhodné
na noc namočiť do vody, ráno vodu
zliať, fazuľu nechať odkvapkať a až potom variť v čerstvej vode. Po konzumácii sa tým zmierni nadúvanie. Mladú
fazuľku možno dusiť nad parou, alebo
s trochou tuku asi 10-15 minút.
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»KÚPIM
KOZU
OVCU,
PRENAJMEM
ZÁHRADU
0919470519

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám dámsky krátky
kožuch /PES/ 0907605510
»Predám detský kožuch
hnedý s kapucňou na 7-8
rokov. 0907605510

14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»57 r. hľadám milú a veselú ženu nad 50 r. Len sms.
0949 563 315
»Osamelý 76. r., 190cm, z
RD, hľadá osamelú priateľku do 67r. Zn:Okolie ZH
Tel.:0904 478 936

» red

8

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.
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STAJAN Slovakia, s.r.o.
prijme pracovníkov na pozíciu

MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

Výročia a udalosti
sa skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.

2. februára 1943

OPERÁTOR VÝROBY
)& ß/ß!àȴ/

· Práca v automobilovom priemysle
· Výroba klimatizácii
· 8 hodinová trojzmenná prevádzka
ÐÐ+MƢLMQƄÐNP?AMT?ƄÐL?Bı?QW
· Ubytovanie a doprava
ÐÐÐÐX?@CXNCıCLĖÐ?ÐFP?BCLĖÐ˿PKMS
àà-LPHVQRGBJBàMO>@LSKiàL?IBȵBKFBà>àL?RS
àà-OȚ@>àSELAKȚàJRȇF àȇBKVà>GàMOBàMȚOV

7. februára 1964

Výročia a udalosti

Beatlesmánia“ dorazila do USA. V tento deň pristáli Beatles v New Yorku. Na
letisku ich čakalo 3 000 fanúšikov. Prvé
úspešné americké turné Beatles sa skončilo 21. 2. 1964.

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

33-0013

0908 914 180

AKCIA -30%

85_0085

Kontakt:

47-012

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk

721200032

Mzda: 696€ základ + 0,20€/hod. (poobedná)
+ 50€ (dochádzka) + 50€ (výkon)
+ príplatky + stravné lístky
Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA

85_0082

- montovanie a skladanie plechových skríň
- skrutkovanie, nitovanie - práca v montážnej hale
- práca len na DVE ZMENY
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Trojuholník škola – rodič - žiak IV

Zastavenie starých exekúcií

Rodič má možnosť odložiť nástup
na ZŠ o rok. Ešte v škôlkach sa robia
Žiaci nastupujú do I. ročníka vo veku testy školskej zrelosti, ktoré sa vyhod6 rokov. Spravidla z materskej školy nocujú s rodičmi. Upozorňujem, že
(MŠ), v ktorej mali získať sociálne ná- odporúčanie odborníka nemôže byť
vyky, ale aj návyky súvisiace s výcho- jediným kritériom na odloženie dovou a predprimárnym vzdelávaním. chádzky. Najzávažnejším musí byť vaše
Najdôležitejšie je, aby žiak vedel zo- poznanie dieťaťa, jeho pozorovanie,
stať v budove školy bez rodičov, vedel porovnávanie jeho správania s odborsa v nej pohybovať a orientovať. Často nou literatúrou (nie len s internetom).
sa stáva, že škola má adaptačný týždeň, Pomôžu aj rozhovory s učiteľkami z MŠ.
keď majú prváci skrátené vyučovanie, Dozaista orientačné body poskytnú aj
keď sa pozvoľna zavádza učebný re- učitelia zo ZŠ pri zápise, najmä ak je pri
žim, keď si učitelia so žiakmi opakujú ňom prítomný aj školský odborník. To je
základné kompetencie, zručnosti, pra- komplex poznatkov, na základe ktorého
vidlá správania. V prvý školský deň sú sa rodičia majú sami definitívne rozhodspravidla prítomní rodičia. Ak to je ne- núť. Isto, je to dôležité, lebo ak sa neskôr
vyhnutné, mala by byť ich prítomnosť dospeje k tomu, že dieťa nezvláda školu,
umožnená aj v iné dni. Najmä ak sa musí sa vrátiť do škôlky, čo môže byť
dieťa správa hystericky a nepomáhajú traumatizujúce. Tento krok sa však mábežné výchovné metódy. Určite sa neo- lokedy realizuje, keďže MŠ nemajú kabávajte, ak sa to stane. Je to prirodzená pacity na návrat žiakov. Vtedy sa môže
reakcia. Prechod do školy je náročný pre stať, že si dieťa zopakuje ročník, čo môže
vás, nieto pre deti, čo sa zrazu ocitnú v byť tiež traumou.
obrovských priestoroch v interakcii s
Každý z nás sme prežili ZŠ, zápis,
mnohými cudzími deťmi a dospelými. nástup a prvé školské dni. Dnešné deti
Okrem toho už nemajú pri sebe učiteľku, sú iné, môžu sa líšiť v zvládaní školy.
ktorá im vždy pomôže. Stávajú sa sa- Aj preto treba hľadať ZŠ, ktoré poznajú
mostatnejšími. Tomuto náročnému pre- nové trendy a pomôžu deťom adaptovať
chodu pomáha, ak dáte dieťaťu do školy sa. Ak by sa aj vyskytli problémy, je to
obľúbenú (vyučovanie nerušiacu) hrač- očakávané a ich zvládnutie závisí aj od
ku. Ale veľmi dôležitá je komunikácia s toho, ako sa prispôsobí škola či školský
učiteľmi I. ročníkov a s vychovávateľmi systém novým podmienkam vzdelávaškolského klubu detí. Je preto potrebné nia.
vedieť, ako škola rieši tento prechod (o
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
tom nabudúce).

Od 1. januára 2020 sa začala aplikovať
nová právna úprava týkajúca sa exekúcií, a to zákon o ukončení niektorých exekučných konaní.

Do školy
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Predajca Žarnovica, SNP 1500, nad Prima bankou
0903 351 226, zarnovica@herplast.eu
Predajca Nová Baňa, Bernolákova 19,
nad Elektrom Sverík, 0915 186 898,
vejomont@gmail.com
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Táto nová právna úprava sa týka exekúcií, ktoré začali pred 01. aprílom 2017
a boli (resp. sú) vedené podľa právnych
predpisov aplikovaných do konca marca 2017. Do prvej skupiny spadajú staré
exekúcie, ktoré sa zastavujú priamo
dňa 01. januára 2020. Ide o staré exekúcie, ktoré k tomuto dátumu trvajú
tzv. rozhodnú dobu, resp. dlhšie ako
5 rokov. Táto rozhodná doba začala
plynúť odo dňa doručenia prvotného
poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi, v danom prípade
sa na zmenu exekútora neprihliada.
Taktiež je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, či v období od 01. júna 2018 do
31. decembra 2019 nebol dosiahnutý
výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur.
Táto právna úprava obsahuje taktiež
výnimky, v prípade ktorých k zastaveniu takejto exekúcie nedôjde. Ak má
byť dôvodom zastavenia starej exekúcie rozhodná doba a súčasne ide o starú exekúciu, ktorá je uvedená v tzv.
absolútnych výnimkách. Absolútnymi
výnimkami v zmysle uvedenej právnej
úpravy, kedy sa exekúcia nezastavuje,
je vymáhanie pohľadávky na výživnom, vymáhanie práva na nepeňažné
plnenie, resp. peňažné plnenie, ak
sú vymáhané v jednom konaní, fon-

dy EÚ, rozhodnutia EÚ, hospodárska
súťaž, ak ide o tzv. majetnú exekúciu,
teda ak bol v posledných 18 mesiacoch
predo dňom, kedy má byť stará exekúcia zastavená, dosiahnutý výťažok
spolu aspoň vo výške 15 eur alebo má
povinný konkurznú imunitu. Okrem
absolútnych výnimiek, treba zohľadniť
ešte relatívne výnimky upravené týmto
zákonom, a to rozhodnutie, že rozhodná doba sa predlžuje za zákonom ustanovených podmienok o 12 mesiacov.
Druhou skupinou starých exekúcií,
ktoré budú zastavené zo zákona, sú
tie v prípade, ktorých po 01. januári
2020, uplynie rozhodná doba piatich
rokov, a v ktorých po tomto dátume
oprávnený alebo povinný zanikne bez
právneho nástupcu, oprávnený podá
návrh na zastavenie starej exekúcie,
alebo v prípade ak dôjde k vyhláseniu
konkurzu, reštrukturalizácie alebo
oddlženia, okrem prípadu ak by išlo
o výnimku zo zastavenia starých exekúcií. Nová právna úprava ukladá súdnemu exekútorovi povinnosť oznámiť
oprávnenému ukončenie exekučného
konania, ale nedefinuje presne lehotu
a spôsob tohto oznámenia.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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