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Týždenne do 28 510 domácností

www.facebok.com/MG Fashion.zákazkové krajčírstvo

Platobné podmienky: od 5 €/hod. alebo dohodou.

0915 46 27 27

www.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané
-paletované
-preprava dreva
-REZIVO Agát/Dub

75-11

0915 445 364

Ponuka
na prenájom

- kancelárie
- skladové priestory
- dielňa / autodielňa
- dielňa na zváranie (47 m2)
- priestor na parkovanie
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Tel.: 0905 206 859 – Šimko I., e-mail: technik@frop.sk,
0903 243 899 – stála služba, Tehelná 2, 920 11 Hlohovec

96-0 TT05

osobných vozidiel aj dodávkových vozidiel
47-012

V prípade záujmu prosíme volať na tel. č. 0903 730 510,
prípadne zasielať životopisy na adresu selektvsu@gmail.com.

96-0077 TT05

Nástup ihneď. Potrebné vodičské oprávnenie skupiny B, T.
Mesačná mzda: 800 - 1 050 € brutto.

One Výroba a predaj palivového dreva
Trade
s.r.o. Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

Zabehnutá stavebná firma prijme
šikovných murárov, tesárov,
pomocných pracovníkov a strojníka
na obsluhu minibagrov a traktorbagra.

prijme do TPP traktoristu

96-0015 TT03

0908 657 610

786%29

96-0002 TT02

Šitie,
oprava
a predaj
odevov

0905 502 672

>%(2

031190175

Otv.hod.:
PO-PIA
9oo~17oo h.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Spoločnosť SELEKT VŠÚ, a.s.
so sídlom v Bučanoch

VÝKUP
PALIET

nákupné centrum
Nova, Sereď
ul. D. Štúra

46)Ï8%.8)7-

781200011

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!

96-0005 TT02

Tak nazval svojho času milovaný
slovanský pápež, dnes už svätý Ján
Pavol II. miesto, na ktorom leží areál
bývalého fašistického koncentračného tábora v Osvienčime.

KRAJČÍRSTVO

96-0003 TT02

Golgota našej doby

96-0003 TT02
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Ponuka práce

KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE

pre vodičov VZV

s platným preukazom

Nástupný plat
od 858€ + bonusy
do 15% + príplatky +
stravné lítky.
Práca v Nitre,
v 2-zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená
bezplatne. Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727
0948 121 244
Job Impulse s.r.o.

96-00 TT02

info: 0948 151 409, 0948 152 409
e-mail: dompreseniorov@gmail.com
web: www.domseniorovsvurban.sk
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RODINNÉ
DOMY

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
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

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

ZIMNÁ
AKCIA

0905 410 960

www.kurbeljan.sk
ZĽAVA kurbeljan@centrum.sk

Murphyho zákony

STAJAN Slovakia, s.r.o.
prijme pracovníkov na pozíciu

MONTÁŽNY PRACOVNÍK:
» „Kto chce mať úspech v
politike, musí sa dokázať
povzniesť nad všetky svoje
zásady.“
Murphyho zákony

- montovanie a skladanie plechových skríň
- skrutkovanie, nitovanie - práca v montážnej hale
- práca len na DVE ZMENY

Mzda: 696€ základ + 0,20€/hod. (poobedná)
+ 50€ (dochádzka) + 50€ (výkon)
+ príplatky + stravné lístky
Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA
Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0082

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

č

20-30%

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

kľ ú

» „Keď nie je po ruke vhodný kandidát, niekto vždy
navrhne toho najmenej prijateľného.“
Murphyho zákony
» Paradox boľševika:
„Väčšina našich ľudí musí
viac a viac pracovať, aby
menej a menej dostávala.“
Murphyho zákony
» „Keď nejaký politik povie,
že všetci sme na jednej lodi,
tak to znamená, že on chce
byť kapitánom a my máme
veslovať.“
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Murphyho zákony
» Princípy politiky:
1. V roku, kedy sa konajú
voľby, žiaden politik nehovorí o daniach.
2. Nech hovoria čo chcú,
nikdy vám nepovedia celu
pravdu.
3. Bez ohľadu na to, o čom
sa hovorí, vždy ide o peniaze.
Murphyho zákony
» Zlaté pravidlo vlády:
Pravidlá určuje ten, kto vyhral voľby.
Murphyho zákony
» Greshamov schvaľovací
zákon:
Nepodstatné veci sú schválené ihneď, dôležité sa ne-

schvália nikdy.
Murphyho zákony
» Zákon pána Coopera:
Ak nerozumieš niektorému
odbornému výrazu, nemaj
strach! Článok zostane aj
bez neho úplne zrozumiteľný.
Murphyho zákony
» Piate politické pravidlo:
Ak politika napadne nejaká
myšlienka, väčšinou ju zle
pochopí.
Murphyho zákony
» Robinsonov mini-max-ový zákon o vláde:
Minimum volebných sľubov
sa po zvoleni okamžite premení na maximum.
Murphyho zákony

96-0006 TT02

Distribúcia:
Marek Rus
0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

78 120 0024

Lucia Pavlovičová

zdravie, škola

0918 567 535

Štúrova ulica č. 1

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

Výročia a udalosti
sa skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.
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Zastavenie starých exekúcií
Od 1. januára 2020 sa začala aplikovať
nová právna úprava týkajúca sa exekúcií, a to zákon o ukončení niektorých exekučných konaní.

Férové Slovensko
od východu na západ
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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
Táto nová právna úprava sa týka exe- spolu aspoň vo výške 15 eur alebo má
kúcií, ktoré začali pred 01. aprílom 2017 povinný konkurznú imunitu. Okrem
a boli (resp. sú) vedené podľa právnych absolútnych výnimiek, treba zohľadniť
predpisov aplikovaných do konca mar- ešte relatívne výnimky upravené týmto
ca 2017. Do prvej skupiny spadajú staré zákonom, a to rozhodnutie, že rozhodexekúcie, ktoré sa zastavujú priamo ná doba sa predlžuje za zákonom ustadňa 01. januára 2020. Ide o staré exe- novených podmienok o 12 mesiacov.
kúcie, ktoré k tomuto dátumu trvajú Druhou skupinou starých exekúcií,
tzv. rozhodnú dobu, resp. dlhšie ako ktoré budú zastavené zo zákona, sú
5 rokov. Táto rozhodná doba začala tie v prípade, ktorých po 01. januári
plynúť odo dňa doručenia prvotného 2020, uplynie rozhodná doba piatich
poverenia na vykonanie exekúcie súd- rokov, a v ktorých po tomto dátume
nemu exekútorovi, v danom prípade oprávnený alebo povinný zanikne bez
sa na zmenu exekútora neprihliada. právneho nástupcu, oprávnený podá
Taktiež je potrebné prihliadnuť na sku- návrh na zastavenie starej exekúcie,
točnosť, či v období od 01. júna 2018 do alebo v prípade ak dôjde k vyhláseniu
31. decembra 2019 nebol dosiahnutý konkurzu, reštrukturalizácie alebo
výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur. oddlženia, okrem prípadu ak by išlo
Táto právna úprava obsahuje taktiež o výnimku zo zastavenia starých exevýnimky, v prípade ktorých k zastave- kúcií. Nová právna úprava ukladá súdniu takejto exekúcie nedôjde. Ak má nemu exekútorovi povinnosť oznámiť
byť dôvodom zastavenia starej exekú- oprávnenému ukončenie exekučného
cie rozhodná doba a súčasne ide o sta- konania, ale nedefinuje presne lehotu
rú exekúciu, ktorá je uvedená v tzv. a spôsob tohto oznámenia.
absolútnych výnimkách. Absolútnymi
výnimkami v zmysle uvedenej právnej
úpravy, kedy sa exekúcia nezastavuje,
je vymáhanie pohľadávky na výživnom, vymáhanie práva na nepeňažné
» Tím advokátskej kancelárie
plnenie, resp. peňažné plnenie, ak
V4 Legal, s.r.o.
sú vymáhané v jednom konaní, fone-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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DOPRAVA
A ČERPANIA
BETÓNOV
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Informácie na tel. čísle:
Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

0917 873 342
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Syrové pochúťky
Syry môžeme okrem klasického
servírovania využiť aj pri príprave množstva rýchlych chuťoviek,
vďaka ktorým získame skvelé pohostenie pre nás i naše návštevy.
Syrové guľky s pistáciami

Suroviny: 150 g plesňového syra napríklad niva, 100 g goudy, 80 g masla, pol strúčika cesnaku (alebo podľa
chuti, prípadne môžete vynechať), 50
g parmskej šunky, korenie, 100 g sekaných pistácií

Postup: Goudu postrúhame. Do
misky vložíme maslo a spolu s nivou a
syrom gouda vymiešame do peny. Následne okoreníme a ochutíme pretlačeným cesnakom. Pridáme na malé
kocky pokrájanú parmskú šunku. Zo
vzniknutej masy v dlaniach tvarujeme
guľky. Na tanier si nasypeme posekané
pistácie a každú guľku v nich obalíme.
Takto pripravené guľky dáme stuhnúť
do chladničky.

Podávame dipy

V preklade slovo dip znamená
namočiť či namáčať. Na prípravu
dipov potrebujeme zväčša biely
jogurt alebo pochúťkovú smotanu, rôzne druhy syrov, korení a
byliniek.
Dip so smotanovým syrom

Suroviny: 200 g smotanového syra,
4 lyžice bieleho jogurtu, 3 jarné cibuľky (ako obmenu môžete použiť pažítku
či žeruchu), biele korenie

Postup: Do misky vložíme smotanový syr a jogurt a dohladka vymiešame.
Ochutíme bielym korením. Vmiešame
na kolieska nakrájanú jarnú cibuľku.

Dip s nivou

Suroviny: 100 g nivy, 100 g bieleho
jogurtu, 1 lyžicu citrónovej šťavy

Najčítanejšie regionálne noviny

Prudké zmeny teplôt syrom neprospievajú a ani mraznička

Servírujeme syry a syrové
pochúťky
Trh nám ponúka nespočetné
množstvo syrov vynikajúcich chutí. Veď kto by už nepoznal francúzsky syr Camembert, holanskú
Goudu, švajčiarsky Emmental či
najznámejšie talianske syry, akými sú Parmezán, Mozzarella či
Gorgonzola. Sú syry, ktoré sa podávajú čerstvé, krátko po dokončení ich výroby, ale i také, ktoré
zrejú niekoľko týždňov, mesiacov
dokonca aj rokov, kým sa dostanú
na náš stôl.
Medzi čerstvé syry patria napríklad
tvarohy, cottage cheese, syr ricotta či
hrudkový syr. Tvrdé syry sú charakteristické tým, že musia zrieť najmenej 4
týždne a najviac 1 až 2 roky. Plesňové
syry patria medzi zrejúce syry, sú vyrobené z pasterizovaného mlieka, do
ktorého sa pridávajú okrem kyslomliečnych kultúr i špeciálne ušľachtilé plesňové kultúry. Radíme sem syry s modrou alebo zelenou plesňou vo vnútri,
syry s bielou plesňou na povrchu ako ilustračné foto
aj syry dvojplesňové. Ďalšiu skupinu
syrov tvoria tavené syry.
plesne na iné potraviny. Pri dlhšom skladovaní syrov je dobré ich po každom vybalení zabaliť do nového obalu.
Správne skladovanie syrov
Aby sme zachovali kvalitu, chuť ale aj
vôňu syra, mali by sme ho správne skla- Ako správne syry podávať
dovať, a myslieť aj na to, že každý druh
Syry by sme nemali konzumovať
syra vyžaduje iné podmienky. Optimálna hneď po vybratí z chladničky, nedosiahteplota pre uchovanie syrov je 8 – 12 °C. li by tú správnu chuť. Je preto lepšie vyV bežných podmienkach je preto najlep- brať ich približne o hodinu skôr, ako ich
šie skladovať ich v chladničke, pričom plánujeme jesť. Podávame ich zvyčajne
čerstvé mäkké syry skladujte v najchlad- na drevenom lopáriku. Ukladáme ich
nejšej časti chladničky, tvrdšie môžete naň do skupiniek podľa jednotlivých
uložiť tam, kde je trochu vyššia teplota. druhov. K čerstvým syrom sa hodia byOdborníci neodporúčajú syry uchovávať linky a korenia, a zo zeleniny koktailové
v mrazničke, pretože dochádza k naru- paradajky. Zrejúce syry môžeme doplniť
šeniu ich štruktúry, ale i zmene chute. bobuľami hrozna, jablkami, hruškami,
Baliť by sme ich mali do papiera, ktorý figami, prípadne vlašskými orechmi.
im umožňuje dýchať. Použiť môžeme aj Tavené syry sa hodia na prípravu rozpapierový obrúsok a ten následne vložiť ličných nátierok. Ako prílohu k syrom
do polouzatvoreného plastového vrecka. môžeme zvoliť chlieb, pečivo či bagety.
Plesňové syry sa odporúča skladovať v
plastových nádobách alebo pod pokriev- Syrové fondue
kou zo skla, aby sme zabránili rozšíreniu
Samostatným a veľmi príjemným

ilustračné foto
autor hamomdomingue pixabay
Postup: Do misky vložíme jogurt,
namrvíme doň nivu a vymiešame.
Ochutíme citrónovou šťavou.
Náš tip: Do dipov namáčame slané
tyčinky, tortilové čipsy, na menšie kusy
natrhaný pita chlieb, slané kekse, prípadne na hranolčeky nakrájanú surovú zeleninu, ako napríklad uhorku,
mrkvu či stonkový zeler.

ilustračné foto
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autor xuanzi86410527 pixabay
spôsobom podávania syrov je fondue
čo znamená tavený. Ide o jedlo zo syra
roztaveného nad ohňom. Ak si chcete
vychutnať príjemný večer strávený v
spoločnosti blízkych a priateľov, môže
byť práve pohostenie v štýle syrového
fondue, vhodnou voľbou. Na syrové
fondue se používa veľké množstvo
druhov syra. Vytvoriť si môžete rôzne
NÁŠ TIP
Ako na to? Na jednu osobu si nachystajte približne 150 až 200 gramov syra. Syry, napríklad Gruyér
a Emmental, nastrúhajte na hrubom strúhadle, nasypte do fondue
hrnca a zalejte bielym vínom. Na
minimálnej teplote začnite pomaly
ohrievať. Keď sa syr začína vo víne
topiť, zvýšte teplotu a syr miešajte
vareškou až kým nedostanete homogénnu hmotu, trvá to približne desať
minúť. Popri miešaní môžete pridať
cesnak, prípadne čerstvo zomleté
biele korenie. Zapáľte horák, ten
bude nádobu s pripraveným fondue
udržiavať počas konzumácie stále
horúcu.
kombinácie a nájsť také, ktoré chuťovo
ulahodia práve vám. Najlepšie je však
kombinovať tri, minimálne však dva
druhy syra. Fondue pripravíte v špeciálnom hrnci z kameniny, ktorý sa počas stolovania položí na liehový horák
umiestnený uprostred stola. Každý stolovník dostane špeciálnu dlhú vidličku,
na ňu si nastokne kúsok bagety alebo
chleba a následne namáča do hrnca
s rozpusteným syrom. Ako príloha sa
hodí nakladaná zelenina.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

v Seredi

36-0002

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0007

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

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

prijme do TPP aj živnostníkov

prijme

do zamestnania

dispečera osobnej dopravy
na stredisko GALANTA, Matúškovská cesta 885
36-0016

Žiadosti so životopisom zasielajte na:

perecz@sadds.sk

Spoločnosť zo TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.
Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.
83-0037

0904 996 772

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

nEjDE VáM

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

08-0 TT05

v Hlohovci

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.

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

BIZnIS?

KOnTaKTuj
TE náS

Zákon musí platiť pre všetkých
rovnako

hlohovecko@regionpress.sk
0905 444 052

Spoločenské témy vo mne vždy vzbudzovali
veľký záujem. Pochopila som, že ak chcem v živote veci meniť, musím preto niečo urobiť. Vyštudovala som právo a dnes pôsobím ako advokátka.
Svoje povolanie beriem ako svoje poslanie s cieľom - naprávať krivdy páchané na ľuďoch. Denne
sa stretávam s rôznymi kauzami a bezprávím.
Vždy sa snažím ľuďom pomáhať a ochraňovať ich
práva, pretože čas ukázal, že vymožiteľnosť práva na Slovensku je dnes v katastrofálnom stave.
Je vymožiteľné len pre tých, ktorí majú peniaze
a kontakty. Toto si spoločnosť nezaslúži. Zákon
má platiť rovnako pre všetkých. Denná realita a
s tým súvisiaci narastajúci pocit bezmocnosti vo
mne vyformoval rozhodnutie vstúpiť do života
verejného. Aj to je dôvod, prečo dnes kandidujem
za stranu SaS. Mojou snahou je zlepšiť vymožiteľnosť práva a zamerať sa na rozvoj zahraničnej
spolupráce. Fungujúce Slovensko by podľa mňa
malo mať vyrovnaný rozpočet, dostatok peňazí na investovanie do školstva, lepšie
zdravotníctvo, neskorumpované
súdnictvo a lepšie podnikateľské
prostredie bez zbytočnej byrokracie. SaS má skvelých ľudí,
skúsenosti, odhodlanie, ponúka
konkrétne riešenia a je pripravená prevziať zodpovednosť.
Alternatíva existuje.

Lenka Jakubčová
96-0 T05

advokátka a členka strany SaS,
kandidátka č. 82
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Realizujeme všetky
stavebné práce

Kompletné rekonštrukcie

7
52-00016

bytov a domov

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

ﬁxný plat 450€ v čistom + stravné lístky
(krátky / dlhý týždeň), príjemné
vystupovanie, zodpovednosť,
vieme zabezpečiť aj dopravu z práce

0917 649 213

PONDELOK

3.2.2020

UTOROK

4.2.2020

16-0013

PALIVOVÉ
DREVO

0948 011 605

STREDA

3,70 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

80120 0012

POLIENKA aj GUĽATINA

Prijmem
do pohostinstva
pri Trnave
ženu (dievča)

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

3. februára 1922
01-0 TT05

0944 425 665, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

5.2.2020

ŠTVRTOK

6.2.2020

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 11:00 Susedské
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 15:00 Susedské prípady
16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE
NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zohan: Krycie meno kaderník
22:45 Domáci maznáčik 00:50 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad 02:25 Polícia Battle Creek 03:45
Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30
Svadba na prvý pohľad 09:55 Oteckovia 11:00
Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Utajený šéf 22:00 Zámena manželiek 23:20 Rodinné prípady 00:15
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:00 Polícia
Battle Creek 03:30 Susedské prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:45 Oteckovia 10:50 Susedské
prípady 11:50 Rodinné prípady 12:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE
NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ
NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Tlmočníčka
01:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:35
Polícia Battle Creek 04:10 Rodinné prípady 04:55
TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Utajený šéf 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prípady
11:55 Rodinné prípady 13:00 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad 15:00 Susedské prípady 16:00
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 Svadba na prvý pohľad 22:00 Rodinné
prípady 23:00 Utajený šéf 00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:00 Polícia Battle Creek
03:25 Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:40 SÚDNA SIEŇ 10:50
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP
STAR 12:50 INKOGNITO 14:00 ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT 15:50 IQ TAXI 16:20 POLICAJTI V AKCII
17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO
TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO
21:45 INKOGNITO 22:50 S PRAVDOU VON 4 00:20
Myšlienky vraha 20 01:15 INKOGNITO 02:25 NOVINY TV JOJ 03:05 TOP STAR 03:20 Kutyil s.r.o.

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:40 SÚDNA SIEŇ 10:50
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP
STAR 12:55 INKOGNITO 14:00 ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT 15:50 IQ TAXI 16:25 POLICAJTI V AKCII
17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO
TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NOVÝ ŽIVOT 21:40 FBI 22:45 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 12
23:45 Myšlienky vraha 00:45 NOVÝ ŽIVOT 01:45
KRIMI 02:15 NOVINY TV JOJ 03:00 Kutyil s.r.o.

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP
STAR 12:55 NOVÝ ŽIVOT 14:00 ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT 15:50 IQ TAXI 16:20 POLICAJTI V AKCII
17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO
TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NOVÝ ŽIVOT 21:40 FBI I. 4 22:45 C.S.I.: Kriminálka Miami
IX. 13 23:45 Myšlienky vraha 22/22 00:45 NOVÝ
ŽIVOT 01:50 KRIMI 02:20 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:50
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP
STAR 12:55 NOVÝ ŽIVOT 14:00 ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT 15:50 IQ TAXI 16:20 POLICAJTI V AKCII
17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO
TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NOVÝ ŽIVOT 21:45 NA HRANE 22:25 SEDEM 23:25 Myšlienky vraha 00:20 NOVÝ ŽIVOT 01:25 KRIMI 02:00
NOVINY TV JOJ 02:50 Kutyil s.r.o.

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 07:00
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy
RTVS 08:55 Na krok od neba 09:55 Zajtrajšie
noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25
Don Matteo 15:30 Úžasné záhrady 16:35 Na krok
od neba 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy
RTVS 20:30 Borg/McEnroe 22:15 Reportéri 22:50
Prípady 1. oddelenia 23:50 Don Matteo 00:50 Zajtrajšie noviny 01:30 Borg/McEnroe 03:15 Dámsky klub 04:45 Správy RTVS „N“

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:45 Na
krok od neba 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky
klub 13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 15:30
Úžasné záhrady 16:40 Na krok od neba 17:45
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30
Kolonáda 21:25 Umenie zločinu 22:20 Zákon
a poriadok 23:05 Don Matteo 00:00 Zajtrajšie
noviny 00:40 Umenie zločinu 01:35 Slovensko v
obrazoch 02:00 Dámsky klub 03:30 Správy RTVS

RTVS 06:05 Občan za dverami
06:30 Reportéri 07:05 Folklorika 07:30 Ranné
správy RTVS 08:50 Na krok od neba 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika
14:25 Don Matteo 15:30 Úžasné záhrady 16:50
Na krok od neba 17:40 Duel 18:15 5 proti 5 19:00
Správy RTVS 20:30 Vraždy v Collioure 22:10 Rocco Chinnici 00:05 Don Matteo 00:55 Zajtrajšie
noviny 01:40 Vraždy v Collioure 03:15 Dámsky
klub 04:45 Správy RTVS „N“

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 09:00 Na
krok od neba 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky
klub 13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 15:30
Úžasné záhrady 16:40 Na krok od neba 17:45
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30
Zlaté časy 21:35 Tvrdenie proti tvrdeniu 23:05 3
pódiá 00:00 Don Matteo 00:55 Zajtrajšie noviny
01:40 Tvrdenie proti tvrdeniu 03:05 Dámsky klub
04:35 Správy RTVS „N“
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Občianska
riadková
inzercia

SKLADNÍK OPERÁTOR
4,91 € / hod.

»01auto-moto/predaj
1
AUTO-MOTO / predaj

4,42 € / hod.

»02
auto-moto/iné
AUTO-MOTO2/ iné
»03
byty/predaj
3
BYTY / predaj

ÚDRŽBÁR ELEKTROTECHNIK

»04
byty/prenájom
4
BYTY / prenájom
» Dám do prenájmu garsónku s balkónom v Seredi,
zariadená (TV, chladnička a
práčka). Cena 330 € s energiami + 1 depozit, tel.: 0907
038 839
»05
domy/predaj
5
DOMY / predaj

na 2 zmeny - 5,17€ / hodina

»06
pozemky/predaj
6
POZEMKY / predaj
»07
reality/iné
REALITY7 / iné
» Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti, tel.:
0948 068 938
» stavba 8

stravné lístky v hodnote 3,83 €

08 STAVBA

» Kúpim haki lešenie, tel.:
0908 532 682
»09
domácnosť
9
DOMÁCNOSŤ
»10záhrada,
zverinec
10
ZÁHRADA
A ZVERINEC
»11hobby
a šport
11
HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim starožitné predmety
akékoľvek, motorky, bicykle,
babety... platba ihneď, tel.:
0903 269 176
» Kúpim ľudové kroje, tel.:
0902 708 047
»12deťom
12
DEŤOM
»13rôzne
predaj
13
RôZNE
/ predaj
»14rôzne/iné
RôZNE /14iné

HĽADÁM
PRÁCU
»15hľadám
prácu
15
ZOZNAMKA
»16zoznamka
16

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

96-0004 TT02

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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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, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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CHríPka / zamesTnanie

Najčítanejšie regionálne noviny

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 maximálne do týždňa, ak nie, môže už ísť o
bakteriálnu infekciu a bude potrebná
liečba antibiotikami.

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

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

36-0025

V uzavretých a zle vetraných priestoroch majú nákazy lepšie šancu šíriť sa.
Nižšie teploty navyše vysušujú sliznice
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,
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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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63-0025

balkóny

poLitiCká inzerCia / sLužby
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6CMVQUOG
URQNQêPG
DQLQXCNK
\CNGRwKG
5NQXGPUMQ
Sme aktívni
celé volebné
obdobie,
nie iba pred
XQĘ DCOK

ÛÞÛiß«À}À>Û?«Ài`ÃÌ>ÛiÕãÛ>LãÄV `ŧV °
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VO FEBRUÁRI SA VIDÍME:
1.2.
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
8.2.
8.2.

8GĘMÙ/GFGT - penzión
Stefarez o 17:00
-QwKEG2GTGwQDEJQFPÅ
stredisko o15:00-18:00
2G\KPQMTGwVCWT½EKC-PCLRC
o 17:00
SenecJQVGN0QUVCNIKC
Q|17:00
mKNKPC6CUVG4GUVCWTCPV
Q|17:00
<WDGTGERUKG\½RTCJ[

0Cì/KMWNGE-[UGNKEC
UVTGVPWVKGURQUNCPECOK
C|MCPFKF½VOK1ė#01
*GIGT0Cì-TGOUMÙ/CTQU\
/TXC
0Cì/CTQU\-TGOUMÙ/TXC
Heger
/CTQU\,WTKPQX½-[UGNKEC
0Cì/KMWNGE
UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01

8KVCPQX½(WTO½PUM[FGĢ

UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01

.GXKEGMWNVÖTPGUVTGFKUMQ
,WPKQTQ15:00

(GEMQ*CLFCO½TQX½0Cì

$CTFGLQXJQVGNjCTKw
(GEMQ#PFTGLWXQX½jKRQw
o 17:00
kino Tatra
jKRQw-éGMQXUMÙ2NGwVKPUM½
12.2. 5VCT½ėWDQXĢCQ|16:30
#PFTGLWXQX½jWFÉM
2QRTCFTGwVCWT½EKC(CDTKMC /CTQU\-éGMQXUMÙ*GIGT
13.2. o 
jKRQw/KNCPQX½#PFTGLWXQX½
-GzOCTQM-GzOCTUM½
0Cì/KMWNGE)CTUVMQX½
14.2. TGwVCWT½EKCQ17:00
/KNCPQX½
*WOGPPÅTGwVCWT½EKC
jWFÉM/CTQU\-éGMQXUMÙ
14.2. /QFTÙ|MQEÖTQ17:00
/KêQXUMÙ,ÉNGMjKRQw<CLCêKM
.WêGPGEFKXCFNQ$5
/CVQXKê2TQêMQ-[UGNKEC
14.2. 6KOTCX[|Q17:00
-QO½TPQJQVGN2GMNQ
)TGPFGN/KMWNGE*GIGT0Cì
15.2. Q|
8½ENCX
5XKFPÉM.1-#.8GTOGZ
#PFTGLWXQX½5QRMQjKRQw
15.2. Q|16:00
Heger
/KEJCNQXEGTGwVCWT½EKC
,ÉNGM2QVQEMÙ-[UGNKEC/KMWNGE
17.2. (COKN[|Q
-CRNCP5QRMQ
6TGDKwQXTGwVCWT½EKC
,ÉNGM-[UGNKEC/KMWNGE
18.2. #OCFGWUQ
2QVQEMÙ-CRNCP5QRMQ
20.2. 0QXÅ<½OM[MWNVÖTPG
EGPVTWO%UGOCFQMQ|17:00 /CVQXKê-[UGNKEC0Cì
24.2. Košice*NCXP½WNEGNÙFGĢ UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01
UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01
25.2. $CPUM½$[UVTKEC0½OGUVKG
502EGNÙFGĢ
26.2. $TCVKUNCXC0½O502EGNÙFGĢ UVTGVPWVKGUMCPFKF½VOK1ė#01
"ÀiÌ LÕ`iiÛÕV>V «Vi-ÛiÃÕ°čÌÕ?Þââ>
«`Õ>Ì>«À«>`jâiÞ?`iÌi>YYYQD[ECLPKNWFKCUM
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