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Týždenne do 28 710 domácností

Ponuka
práce

Prijmeme

pracovníkov/čky do
priemyselnej výroby

RUF
155 €

Mzda 696€/brutto/mes +
variabil do 100€, stravné
lístky 3,83€/deň, možnosť
práce nadčas.
Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.

781200008-8

priamo v Rožňave na TPP 7,5hod
zmeny.

INZERCIA

0907 887 322

Štítnická 46, 048 01 Rožňava
0905 807592, 0903 453469
...dovoz vieme zabezpečiť

LETÁKY

0907 887 322

VIZITKY

Inzerát, ktorý predáva

0907 887 322

0907 887 322

armyvypredaj

www.armyvypredaj.sk
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PREDAJ ORIGINÁLNYCH VOJENSKÝCH ZÁSOB
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( PENTAGON, HELIKON-TEX, MILTEC, MFH, ARMÁDNE ORIGINÁLY )

ZŠ akad. Jura Hronca (ZŠ JUH),
Zakarpatská 12
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Sobota

Rožňava, Šafárikova 21
- budova VÚB banky
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na FOTOVOLTICKÉ PANELY od 10.3.

Helczman

Zelená domácnostiam II

Registrovaný zhotoviteľ

ba a predaj
spracovanie, výro

MEŇA
PRÍRODNÉHO KA
tQBOFMPWÏISPCLZ QPNOÓLZ ISPCZ
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REALIZÁCIA KÚRENÁRSKYCH PRÁC / SERVIS

Kotly – plynové kondezačné,
peletové, drevosplyňovacie
Slnečné kolektory
Fotovoltaické systémy
Tepelné čerpadlá
Rozvody ústredného kúrenia
– podlahové, radiátorové

Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ ŽULOVÉ
za VÝHODNÉ CENY!
... aj atypické rozmery

Mierová 52
982 01 Tornaľa

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

INZERCIA

WWW.REGIONPRESS.SK

0907 887 322

0905 474 981
edastyl@edastyl.sk

S otázkami, ktoré sa
Volebná infolinka
týkajú parlamentných
volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku.
Zriadilo ju Ministerstvo vnútra MV SR.
Informačná linka bude prístupná od pondelka do soboty
29. 2. od 7.30 do 15.30 h na telefónnych číslach 02/4859
2317 a 02/4859 2312. V deň konania volieb, 29. februára,
bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia
volebných miestností. „Tieto linky sú určené pre verejnosť,“ pripomína ministerstvo.

Dacia
oslavuje a rozdáva darčeky

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

68-04

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

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

VIZITKY

0907 887 322

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

88-0011

Bc. Ján Vojta

Zimné pneumatiky
Iba do konca februára

*Záruka 3 roky alebo do 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). Akciová ponuka platí od 1. 11. do 31. 12. 2019. Ponuka 4 ks zimných pneumatík zdarma platí pre vybrané motorizácie uvedených modelov a
platí podľa rozmeru
pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla v
termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a
jej voľba nie je možná. Dacia Duster: spotreba
2
96 – 126 (g/km); Dacia Logan: spotreba 3,6 – 5,5
5,1 – 8,4 (l/100 km), emisie CO 2 110 – 158 (g/km); Dacia Lodgy: spotreba 4,1 – 6,2 (l/100 km), emisie CO 2 109 – 141 (g/km); Dacia Sandero: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO
2
2
96 – 126 (g/km); Dacia Dokker: spotreba 4,2 – 6,2 (l/100 km), emisie CO 2 112 – 142 (g/km). Uvedené spotreby paliva a
emisie CO
(l/100 km), emisie CO2 96 – 126 (g/km); Dacia Logan MCV: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO
sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava

tempusroznava@gmail.com

Tel.: +421
918
918
957
980,
263
+421915
1918
957
263
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Nová Vitara a SX4 S-Cross vás práve teraz potešia extra ponukou bonusov
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Plavba za horizont
Tento názov knižky sme vymysleli
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom
niekedy v noci v kormidelni tlačného remorkéra Ružín počas plavby po
Dunaji do Passau. S nákladom oceľových peliet. Nie s turistami. S kúskom
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie
za stolom s luxusným menu. V teplákoch, nie v smokingu. Pri zelenom
svetle obrazovky radaru.

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potreby, ako hodnotový systém.
Každý z nás sa plaví za horizont.
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, niekto z paluby ani nevystupuje. Naše
plavby ťažko nazvať výletnými, je to
veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto
raz strávil pár dní na nákladnej lodi,
vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obetovať sa. A to mi pripomína, že životy
Ladislav Herzog (dnes už na onom mnohých z nás sú takou plavbou. S posvete) v Plavbe za horizont po dlhom čase trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať
zas raz popustil uzdu svojej dobrodružnej pravidlá, byť v strehu pred nebezpečennáture. V spomienkach sa vracal do dôver- stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak
ne známeho prostredia dunajských lodí a to práve potrebuje.
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného
Rieka je plná príbeživota je veľkou témou. V každom momen- hov o pomoci. O záchrate nášho života si treba položiť otázku, či ne i o nešťastí. Ako život.
to, čo činíme, má pre nás samotných do- Je dobré z času na čas si
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše takú plavbu uvedomiť.
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá. Otázka
S lodníckym pohodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast- zdravom - ahoj,
ného sveta je prioritou myšlienkových milí čitatelia
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat.
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

01 AUTO-MOTO / predaj

15 HĽADÁM PRÁCU

U

02 AUTO-MOTO / iné

16 ZOZNAMKA

03 BYTY / predaj

Chcete si
podať
inzerát?

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

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Kúpim tkané plátno, vrecia, kroje, šatky, sukne, starožitnosti, 0909117320

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

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

IMT SMILE

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX
MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

3
1 2
4 5 8

D

U
S
U

K
U

83-0066

7

1
4 5

Výročia a udalosti

bola schválená česko-slovenská ústava.

2
Ponuka
práce

7 2
4 1

Prijmeme

operátorov/ky šitia
Košice na TPP, práca na dve-tri
zmeny.

3 7

6 8
2
3 6

Mzda od 580€, dochádzkový
bonus 60€, variabil 10% +
prémie a príplatky podľa ZP,
stravné lístky 3,90€/ks.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ ZDARMA.

Pre viac info: 0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o.

Hľadáme

údržbára

9 6 3 8

do výroby v Rožňave na TPP
na dve zmeny.
Mzda 696€/brutto + variabil

8

D
O

29. februára 1920

4

7
8 4
4

O5
K

Príklad:
RP GE 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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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, GE zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

THERION·ORPHANED LAND

7
3
8 3 5
1

do 100€, SL 3,83€/deň.

4
1 3
5 4 9
8
9
6
5
9
4
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Zváračský preukaz výhodou.
MAHAX Slovakia, s.r.o.

0905 917 308

CIA
R
E
Z
N
I 887 322
0907

75-11

S

06 POZEMKY / predaj

SEPULTURA·AMARANTHE

781200008-8

Občianska
riadková
inzercia

05 DOMY / predaj

   

0907 887 322

Občianska
riadková
inzercia

04 BYTY / prenájom

  

781200008-8

67-0019

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA
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Trojuholník škola – rodič - žiak VIII

Pŕhľava dvojdomá
Pŕhľava dvojdomá alebo staršie žihľava dvojdomá je rastlina z čeľade
pŕhľavovité. Používa sa ako liečivá
rastlina, a krmovina pre hydinu, ale
aj ako prostriedok na ochranu kvetov pred voškami.
Rastlina má vysoký obsah vitamínu C, stimuluje krvný obeh, podporuje tvorbu červených krviniek, znižuje
hladinu glukózy v krvi, má mierny
močopudný účinok, priaznivo pôsobí
na kvalitu vlasov. Pije sa aj ako čaj. Za
zdraviu prospešné sa považujú pokrmy
z nej pripravené. Pŕhľavové polievky,
čerstvé šaláty, špenáty. Známy je žihľavový med.
Pŕhľavu skosíme a potom z nej
zbierame dobre rozvinuté listy, ktoré trháme v rukaviciach, alebo až keď zvädnú. Sušia sa v tieni alebo v sušiarni pri
teplote do 50 °C. Korene vykopávame
skoro na jar alebo na jeseň. Dobre očistené korene sušíme na slnku, v tieni
alebo v sušiarni pri teplote do 50 °C.
Žihľava zastavuje krvácanie, pri
maternicových alebo hemoroidných
krvácaniach, pri chronických varikóznych vredoch (vonkajšie použitie), pri
krvácaní z nosa, vykašliavaní krvi,
pri dlhotrvajúcej a silnej menštruácii.
Účinkuje blahodarne pri zápche, arterioskleróze, tráviacich ťažkostiach,
žalúdočných a črevných bolestiach.
Zlepšuje základnú látkovú výmenu
a má dobrý účinok pri cukrovke, žl-

Gymnáziá

tačke, ochoreniach pečene a žlčníka,
pri poruchách menštruačného cyklu,
klimaktériu, zníženej laktácii a akné.
Vysoký obsah vitamínov, hemoglobínu a erytrocytov zvyšuje jej účinnosť
pri anémiach a hypovitaminózach po
prekonaní choroby alebo po operácii.
Okrem toho má žihľava protireumatický účinok pri bolestiach kĺbov – svalový a kĺbový reumatizmus a artritíde.
Stimuluje dýchanie pri astme. Odvar
z pŕhľavy zlepšuje činnosťsrdcového
svalu, stimuluje granuláciu a epitelizáciu rán, zrýchľuje zrážanie krvi.
Denný kúpeľ deformovaných rúk,
nôh alebo kĺbov v žihľavovom odvare
podporuje liečenie reumatického ochorenia. Štyri kopcovité hrste čerstvých
žihľavových listov a stoniek sa namáčajú 12 hodín v päťlitrovej nádobe so
studenou vodou. Studený výluh sa
potom zohreje a postihnuté časti tela
sa v ňom kúpu 20 minút. Byliny pritom
zostávajú vo vode.
Ak necháte vyluhovať listy žihľavy
niekoľko dní, získate veľmi účinný postrek proti voškám.

Gymnáziá poskytujú všeobecné
štúdium, ktorého vyvrcholením je
maturita. Predpokladá sa, že gymnazista bude pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Avšak aj s maturitou z gymnázia možno nájsť
uplatnenie na pracovnom trhu.
Gymnáziá si často volia žiaci, ktorí
sa nevedia rozhodnúť, čo chcú študovať
ďalej. Gymnázií máme pomerne veľa
a tešia sa veľkému záujmu najmä vo
veľkých mestách. Pri výbere treba dávať pozor na tie, ktoré sú kvalitné, majú
svoje meno, tradíciu a nie sú odkázané
robiť nábor žiakov. Ak má gymnázium
nedostatok záujemcov o štúdium, treba
si overovať dôvody tohto stavu.
Okrem všeobecnovzdelávacích
predmetov sa gymnáziá venujú najmä
cudzím jazykom. Poznáme gymnáziá,
ktoré sa profilujú na konkrétny predmet, napr. na matematiku. Existujú
aj bilingválne päťročné gymnáziá, na
ktoré sa dá nastúpiť už po 8. ročníku
ZŠ, v ktorých sa realizuje výučba v anglickom, nemeckom, francúzskom či
inom jazyku. Takéto gymnáziá poskytujú možnosť spraviť si štátnu jazykovú
skúšku. Okrem toho, stredné školy vo
všeobecnosti môžu poskytovať niekoľko voliteľných predmetov, keďže majú
viac disponibilných hodín. Preto treba
poznať výchovno-vzdelávaciu správu

» red

školy, jej školský vzdelávací program
a jej profiláciu. Opäť upozorním na to,
že pri profilácii hrozí, že študenta daný
predmet prestane napĺňať, no bude ho
musieť naďalej študovať.
Súčasťou maturitnej skúšky je ústna odpoveď, externý test a písanie slohovej práce z materinského a cudzieho
jazyka. Napriek tomu, že sa snažia
študenti dosiahnuť najlepšie výsledky,
málokedy sa zohľadňujú v prijímaní na
vysoké školy (VŠ). Je však výhodné vedieť, na ktorú VŠ chce žiak ísť, a podľa
toho si vybrať gymnázium, trebárs aj so
zameraním na budúci vysokoškolský
odbor. Netreba však zabudnúť na to, že
na vysokoškolské štúdium môžu pripraviť aj stredné odborné školy.
V diskusiách sa často otvárajú
osemročné gymnázií (OG), ktoré si vyberajú najlepších žiakov z 5. ročníkov
ZŠ. Takisto treba pripomenúť, že nie
každé OG sa vyznačuje kvalitou. Rodičia ich volia aj preto, aby sa vyhli prijímačkám a testovaniu. Testovanie sa
však realizuje už aj v kvarte gymnázia.
OG volíme vtedy, keď sme presvedčení,
že daná škola žiakovi pomôže, že má
študijné predpoklady, že plánuje ísť na
vysokú školu. Ak dieťa preradíme zo
snobských alebo sebeckých dôvodov,
môžeme spôsobiť dieťaťu dlhodobé trápenie sa a čelenie konkurencii vynikajúcich žiakov.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ

KROVNESSA
Rožňava

s.r.o.

Klampiarske,
pokrývačské
a tesárske práce.
Predaj a montáž
strešných krytín
a odkvapových
systémov.

Smútočn
á spomi

žňavy.

0907 887 322
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Strechy na kľúč.
Výročia a udalosti
sa narodil Pavel Bunčák, slovenský básnik, pedagóg a literárny vedec († 2000).

4. marca 1915

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

gemersko@regionpress.sk

0907 887 322
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krovnessa@gmail.com
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Ukončenie likvidácie podľa
Obchodného zákonníka

Ku dňu skončenia likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú
správu o priebehu likvidácie a návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku. Taktiež je likvidátor povinný zverejniť bez
odkladu oznámenie o zostavení týchto
dokumentov. Každý zo spoločníkov má
právo do nich nahliadnuť. Spoločnosť
v prípade ukončenia likvidácie potrebuje spĺňať zákonom predpokladané podmienky. Spoločnosť nesmie mať daňový
nedoplatok. Na tento účel je potrebné si
vyžiadať súhlas s likvidáciou od správcu
dane. Skončenie likvidácie bude podľa
novely Obchodného zákonníka môcť
nastať najskôr 6 mesiacov po oznámení
likvidátora o vstupe spoločnosti do likvidácie. V prípade, ak má spoločnosť ku
dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy daňový nedoplatok, alebo
ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, je
táto lehota predĺžená až na 12 mesiacov.
Súčasná právna úprava takúto lehotu
neobsahuje. Účtovná závierka, konečná
správa o priebehu likvidácie a návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku uplynutím 60 dní od zverejnenia oznámenia

o zostavení týchto listín sa považujú za
schválené, ak spoločník alebo spoločnosť nerozhodne inak. Likvidátor musí
zverejniť aj oznámenie o schválení týchto dokumentov. Likvidačný zostatok poukáže tým spoločníkom, ktorí naň majú
právo.
Posledným krokom v tomto procese je podanie návrhu na výmaz spoločnosti do Obchodného registra. K návrhu musí likvidátor priložiť účtovnú
závierku, konečnú správu o priebehu
likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. V prípade, ak mala
spoločnosť daňový nedoplatok alebo
daňovú kontrolu, tak je potrebné priložiť aj vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení
daňovej kontroly. Podľa novej právnej
úpravy už nebude potrebné predkladať súhlas správcu dane a Sociálnej
poisťovne s výmazom spoločnosti. Likvidácie začaté do 30. septembra 2020
budú dokončené podľa právnej úpravy
platnej do 30. septembra 2020. Novela
Obchodného zákonníka prináša precíznejšiu úpravu procesu likvidácie.

REGIONPRESS ďakuje
Z času na čas sa stane, že niekto z
vás, milí čitatelia, reaguje na to, čo
uverejníme. Súhlasne, nesúhlasne.
Ak má takáto reakcia spoločensky
prijateľnú podobu, zvykneme reagovať. Osobne, alebo aj takto verejne.
Tentoraz ide o odozvu na naše nedávne redakčné slovo, v ktorom sme
upozornili na to, že nie iba „naše“ je
naše, že často aj to spoločné môže po
skrášlení spríjemniť život nám všetkým. A za to treba určite poďakovať.
Dnes pani Helene z Nosíc. Jej pozdrav
citujeme:
„Dobrý deň pán šéfredaktor.
Pred týždňom, alebo skôr,som si poplakala pri Vašom článku. (Bolo to o
kamarátoch). V najnovšom čísle píšete
o skrášľovaní okolia. Som z Nosíc, je to
časť Púchova. Pred troma rokmi som
si zmyslela,že by bolo dobré dať na zastávku kvety. Dali nám novú zastávku,

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

poslanec za našu časť Miroslav Rosina
dal priestor predĺžiť, dali tam zábradlie.
Dala som za všetko okolo 50 eur, ale to
nevadí, nikto mi to nekázal.T ento rok
Púchovské noviny vyhlásili súťaž letnú,
jesennú a zimnú - aj balkóny. Vyhrali
sme druhé miesto. S pani Annou Gašpárkovou, ktorá býva pri zastávke sa
striedame pri polievaní. Našli sa aj takí,čo hovorili že načo to robím a kto mi
to bude chodiť polievať. Stiahla som si
tú fotografiu z môjho profilu,tak neviem
či to dobre pripojím k článku. Tá druhá
fotografia je môj dom,v ktorom žijem
sama,tak sa teším z kvetov. Ďakujem za
krásne články, tie čítam prvé.
Helena Dunková – Nosice“
Nuž, milá pani Helenka, my ďakujeme tiež, za všetkých, ktorých oko sa
poteší pri pohľade na Vašu nadprácu.
Ale aj za Váš list. Všetko dobré Vám aj
pani Anne!
S pozdravom – za redakciu

» Ivan Brožík

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

33-0027

V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela
Obchodného zákonníka s účinnosťou
od 01. októbra 2020 zásadným spôsobom mení, predlžuje a predražuje
likvidáciu.

Najčítanejšie regionálne noviny

GE20-09_strana-

6

spravodajstvo / služby, bývanie

gemersko

Keď folklór pomáha

Poviedka

Folklór (alebo tradičná a ľudová
kultúra) je súhrnom výtvorov založených na tradíciách daného
kultúrneho spoločenstva, ktoré sa
prejavujú prostredníctvom skupín
alebo jednotlivcov a ktoré vyjadrujú očakávania kolektívu – pretože
odzrkadľujú jeho kultúrnu a spoločenskú identitu.

klórne súbory v Dome umenia Piešťany
rozveselili obecenstvo ľudovým tancom a spevom.
Aby sa šírila radosť z folklóru medzi ľuďmi, pripravilo Národné osvetové
centrum, organizácia v gescii ministerstva kultúry, sériu benefičných koncertov. Projekt spája kultúrny zážitok z
folklóru s pomocou tým, ktorých osud
ťažko postihol chorobou.
Národné osvetové centrum priMedzi formy folklóru patrí medziiným jazyk, literatúra, hudba, tanec, pravilo sériu viacerých benefičných
hry, mytológia, rituály, zvyky, remeslá, koncertov, ktoré sa už uskutočnili v
staviteľstvo a iné druhy umenia. Fol- Liptovskom Mikuláši, v Banskej Bystriklór jednotlivých národov je pod ci, v Púchove a najnovšie v Piešťanoch.
ochranou OSN. Na druhej strane – v Spojil sa tak kultúrny zážitok z folklómnohých štátoch hlupáci folklór zideo- ru s pomocou deťom, ktorých chorologizovali a vyhlásili ho za modlu, čím ba ukrátila o bezstarostné detstvo. V
mu neskutočne ublížili a ubližujú, vy- Dome umenia Piešťany predviedli svoj
volávajú tak proti nemu nenávisť, kto- talent členovia FS Slnečnica, FS Žito,
rá je však smerovaná cez folklór práve FS Zobor, FS Šumiačan, Trombitáši
proti nim.
Štefánikovci, Ľudová hudba Pokošovci
Folklór v Piešťanoch pomohol a Vysokoškolský umelecký súbor Techchorým deťom tak, ako mnohým po- nik.
trebným často pomáhajú folkloristi
Takto vnímanú činnosť našich folna celom Slovensku. Úspešný projekt kloristov treba mimoriadne oceniť a vyFolklór – duša Slovenska pomohol v jadriť nádej, že práve ona zmení zideoPiešťanoch súrodencom a deťom z Ligy logizované pohľady na súčasť našich
proti reumatizmu na Slovensku. Fol- národných tradícií.

Z druhého brehu V
„Predajte mi pol kila života prosím“
- nezmyselná veta, že? „Jesenný výpredaj životov“ - príliš iracionálne?

„Vidíš ten kríž na brehu?“ - pýta sa
Laco a ukazuje mi akýsi starý kovový
kríž kdesi na brehu nad Melkom.
„Tam nabehol akýsi -bulhar- a chlap,
Hm...život, videný z druhého brehu. čo mal na palube manželku a malé dieDávid a Goliáš v plavebnej komore pod ťa, sa ich snažil zachrániť.“ Laco dodáTullnom. O komoru nižšie, vo Freude- va, že ženu nikdy nenašli a že ten muž
nau si voda vzala deväť životov. Akýsi síce vyplával so synom na hrudi, ale už
môj „tiežkolega“ vtedy do sveta „zasvä- mŕtvym.
Život možno len žiť.
tene“ vytrúbil, že Ďumbier tam strosNa brehoch Dunaja je veľa krížov. Na
kotal kvôli chybe kapitána. Nezistil si,
že lode dostávajú pokyn na vplávanie Dunajských lodiach veľa spomienok.
do komory. Dostávajú rozkaz.
„Neblbni Peťo, veď máš rodinu“ Veliteľ Ružína - Laco - zrazu stíchol. hovorí Laco cez vysielačku kormidelBlížili sme sa k tomu miestu.
níkovi na Nosiciach, ktoré stretáme
„Z Ďumbiera volali o pomoc, bol som kdesi pri Ennsi. Peter vraj ťahá nonstop
najbližšie, chcel som ho chytiť na šlep- týždne a mesiace. Podľa Laca ho Dunaj
zál, ale nestihol som. Ťahal som ešte na môže čoskoro zabiť.
lane z krízovej situácie Lipno.“
„Pol kila života prosím“.
Vysvetľuje mi akoby s večným poKeby to bolo také jednoduché....
dielom viny na tom, že posádka reKeby sme čo i len tušili, čo máme.
morkéra Ďumbier zahynula celá mínus
Žijeme.
jeden muž. Nemohol pomôcť, zabil by
posádku Lipna.
Vo Freudenau sa na našich lodiach
nerozpráva. V pietnej úcte.
Život z „druhého brehu“. Smrť prítomná na takmer každom kilometri.
Život, ktorý nemožno kúpiť.
» Ivan Brožík

Uzávierka
ďalšieho
čísla Gemersko
je 4.3.2020.

» red

Foto: Folklór v Piešťanoch pomohol chorým deťom

Foto zdroj: MK SR

Výročia a udalosti
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička
Bedřicha Smetanu.

1. marca 1920
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PROFESIONÁLNA DRAŽOBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Predmet dražby: Rodinný dom č.s. 153, obec Hontianske Tesáre
Najnižšie podanie: 14 775 €
Minimálne prihodenie: 200 €

Zn.: 2011
Dražobná zábezpeka: 4 000 €

Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2
Kód
tovaru

Názov tovaru

WWW.REGIONPRESS.SK

Hrúbka
v mm Cena/ks

50OSB10 OSB 2500x1250x10 mm

10

50OSB12 OSB 2500x1250x12 mm

12

50OSB15 OSB 2500x1250x15 mm

15

50OSB18 OSB 2500x1250x18 mm

18

50OSB22 OSB 2500x1250x22 mm

22

50OSB25 OSB 2500x1250x25 mm

25

13,50 €
15,50 €
19,60 €
23,40 €
28,80 €
32,00 €
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83-0074

Dátum a čas konania opakovanej dražby: 18. marec 2020 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jozefa Brázdila, PhD.,
Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen
Termín konania obhliadky: 26.2.2020 o 10:00 a 2.3.2019 o 14:00 hod.

služby, politická inzercia
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trofejeeu@gmail.com

46-0017

tel. 0904 075 963
SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí
v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

2 % z Vašej dane ani nepocítite,
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT.

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.
Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

www.ncsm.sk

a spolu s Vašim Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR.
”

SETL SK

32-0031

85 0152

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.
Sídlo: ,VLVǏÓOPWB 4BCJOPWt Právna forma: Nezisková organizácia t IČO: 42092175

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk
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85-0008

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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