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Tento názov  knižky sme vymysleli 
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom 
niekedy v noci v kormidelni tlačné-
ho remorkéra Ružín počas plavby po 
Dunaji do Passau. S nákladom oceľo-
vých peliet. Nie s turistami. S kúskom 
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie 
za stolom s luxusným menu. V teplá-
koch, nie v smokingu. Pri zelenom 
svetle obrazovky radaru.

Ladislav Herzog (dnes už na onom 
svete) v Plavbe za horizont po dlhom čase 
zas raz popustil uzdu  svojej dobrodružnej 
náture. V spomienkach sa vracal do dôver-
ne známeho prostredia dunajských lodí a 
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného 
života je veľkou témou. V každom momen-
te nášho života si treba položiť otázku, či 
to, čo činíme, má pre nás samotných do-
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše 
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá.  Otázka 
hodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast-
ného sveta je prioritou myšlienkových 
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat. 
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje 

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potre-
by, ako hodnotový systém.

Každý z nás sa plaví za horizont. 
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, nie-
kto 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, obe-
tovať sa. A to mi pripomína, že životy 
mnohých z nás sú takou plavbou. S po-
trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať 
pravidlá, byť v strehu pred nebezpečen-
stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak 
to práve potrebuje.

Rieka je plná príbe-
hov o pomoci. O záchra-
ne i o nešťastí. Ako život. 
Je dobré z času na čas si 
takú plavbu uvedomiť.

S lodníckym po-
zdravom - ahoj, 
milí čitatelia

Plavba za horizont

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 9
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 2.3. 2020
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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Marek Rus   0908 979 496
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Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Nové Mesto nad 
Váhom, Piešťany, Banka, Mo-
ravany nad Váhom, Sokolovce, 
Vrbové, Myjava, Brezová pod 
Bradlom, Beckov, Bzince pod Ja-
vorinou, Horná Streda, Kočovce, 
Lubina, Nová Ves nad Váhom, 
Pobedim, Podolie, Považany   
nepárny týždeň: Nové Mesto 
nad Váhom, Piešťany, Banka, Bo-
rovce, Dolný Lopašov, Drahovce, 
Dubovany, Chtelnica, Krakovany, 
Moravany nad Váhom, Nižná, 
Ostrov, Pečeňady, Rakovice, Soko-
lovce, Trebatice, Veľké Kostoľany, 
Veľké Orvište, Veselé, Vrbové, 
Bzince pod Javorinou, Horná 
Streda, Lubina, Pobedim, Podolie, 
Považany 

piestansko@regionpress.sk

Redakcia: A. Trajana 2
PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Stará Turá

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Vážení čitatelia, otvárame tému, kto-
rej neznalosť  môže spôsobiť aj väčšie 
komplikácie. Budeme sa jej venovať v 
tejto a niekoľkých ďalších častiach náš-
ho cyklu Zdravie.

Tak, ako sledujeme už nielen v Číne 
boj s vírusovým ochorením, tak je jasné, 
že horšiu prognózu majú pacienti so sprie-
vodnými ochoreniami, medzi ktoré patrí aj 
cukrovka. Infekčné ochorenie môže hladi-
ny krvného cukru u diabetika nepriaznivo 
ovplyvňovať.

Preto je dôležité chrípke a iným in-
fekčným ochoreniam dýchacích ciest pred-
chádzať. V období, kedy je výskyt ochorení 
dýchacích ciest najvyšší, je potrebné vyhý-
bať sa  miestam, kde je viac ľudí pokope. 
Ak ste pri chorom, požiadajte ho, aby nosil 
rúško, čo by malo byť samozrejmé. Ak si 
neporadíte, noste ho radšej vy. Samozrej-
mé by malo byť držať ruku, vreckovku 
pred ústami pri kašli, pri kýchnutí. Ak to 
tak vo vašom okolí nerobia, nehanbite sa 
a požiadajte ich o to. Vaše zdravie musí byť 
prvoradé. Ruky si udržujte čisté. Dôkladné 
a časté umývanie rúk v období chrípok je 
veľmi významným prostriedkom ako pre-
dísť nákaze. Inkubačná doba vírusu bež-
nej chrípky je od vniknutia do organizmu 
a objavenia sa prvých príznakov trvá 18 až 

72 hodín.
Očkovanie proti chrípke u diabe-

tika, ale aj členov jeho rodiny a blízkych 
ako prevencia je dôležitou súčasťou sta-
rostlivosti o zdravotný stav. Najlepší čas na 
očkovanie je september – október, preto je 
odporúčané si ho na budúci rok napláno-
vať. Dôležité je aj predchádzať vyčerpaniu 
z prepracovania, preto v období chrípok si 
doprajte dostatočný oddych a dlhý spánok.

Kedy konzultovať u lekára
-  keď si diabetik nameria vyššie hladiny 
krvného cukru, 
- keď má prítomné ketolátky v moči alebo 
krvi, 
- keď sa príznaky ochorenia sa nezmier-
ňujú, 
- keď ochorenie trvá dlhšie ako je obvyklé, 
- keď symptómy a ťažkosti sa zhoršujú na-
miesto ich zlepšovania, 
- keď sú vysoké teploty, 
- keď zacítite bolesti prí-
nosových dutín, uší, bo-
lesti zubov, 
- keď potrebujete skon-
zultovať lieky, ktoré 
užívate.

Chrípka a prechladnutia u diabetikov I

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
FEBRUÁR – MAREC

2020

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Rekonštrukcie starých hrobov
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

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

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera
   (noviny, časopisy, letáky)

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy
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S otázkami, ktoré sa 
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 verej-
nosť,“ pripomína ministerstvo.

Volebná infolinka
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kde potrebujete.Staviame tam,

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

farba
ANTRACIT

farba
HNEDÁ

PRÍSTREŠKY - TERASY  �  RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY  �  SKLENENÉ STRECHY  �  STAVEBNÉ PRÁCE

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0915 781 227
0905 746 988

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988, 0915 781 227
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»Kúpim staré autoveterány 
Škoda, Embečka, Lada, Fiat, 
mopedy Babeta, Jawa, Pio-
nier. Tel.: 0918 383 828 
»ČZ-JAWA odkúpim moto-
cykel/diely – dohoda istá. 
Tel.: 0908 205 521
»Kúpim Starý TRAKTOR Ze-
tor 15, Zetor 25, Super 50, 
Škoda 30, Zetor 3011 Slávia 
- Svoboda, aj iný - Pasak DT 
75, Bolgar. ZETOR 2023- sta-
ré auto. Tel.: 0908 146 946  

reality/iné 7
»Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. 
Tel.: 0948 068 938 

hobby a šport 11
»Kúpim ľudové kroje. Tel.: 
0902 708 047 
»Kúpim staré hodinky, min-
ce, bankovky, knihy, odzna-
ky. Tel.: 0903 753 758 

rôzne predaj 13
»Predám Bicykel SOBI 20 
v perfektnom stave. Cena: 
80e. Tel.: 0907 236 963 

rôzne/iné 14
»Kúpim tkané plátno, vre-
cia, kroje, šatky, sukne, 
starožitnosti. Tel.: 0909 117 
320 
»Kúpim rádiá a meraciu 
techniku- TESLA a iné. Tel.: 
0940 286 200 
»Kúpim staré autíčka - ŠKO-
DA na BOWDEN ovládanie. 
Tel.: 0903 633 584 

hľadám prácu 15

zoznamka 16
»Muž ŤZP 40/78,  85kg hľa-
dá ženu alebo ŤZP len sms 
0944 023 252 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          
02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera PN me-
dzera Číslo rubrikymedzera 
Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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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 reago-
vať. Osobne, alebo aj takto verejne.

Tentoraz ide o odozvu na naše ne-
dávne 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 všet-
kým. A za to treba určite poďakovať. 
Dnes pani Helene z Nosíc. Jej pozdrav 
citujeme:

„Dobrý deň pán šéfredaktor.
Pred týždňom, alebo skôr,som si po-

plakala 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 za-
stávku kvety. Dali nám novú zastávku, 

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 Gaš-
párkovou, ktorá býva pri zastávke sa 
striedame pri polievaní. Našli sa aj ta-
kí,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 ďaku-
jeme 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

REGIONPRESS ďakuje

» Ivan Brožík

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

Ku dňu skončenia likvidácie, likvi-
dátor zostaví účtovnú závierku, konečnú 
správu o priebehu likvidácie a návrh na 
rozdelenie likvidačného zostatku. Tak-
tiež je likvidátor povinný zverejniť bez 
odkladu oznámenie o  zostavení týchto 
dokumentov. Každý zo spoločníkov má 
právo do nich nahliadnuť.  Spoločnosť 
v prípade ukončenia likvidácie potrebu-
je spĺňať zákonom predpokladané pod-
mienky. 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 lik-
vidácie. V prípade, ak má spoločnosť ku 
dňu zostavenia účtovnej závierky a ko-
nečnej 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 uply-
nutím 60 dní od zverejnenia oznámenia 

o zostavení týchto listín sa považujú za 
schválené, ak spoločník alebo spoloč-
nosť nerozhodne inak. Likvidátor musí 
zverejniť aj oznámenie o schválení tých-
to dokumentov. Likvidačný zostatok po-
ukáže tým spoločníkom, ktorí naň majú 
právo. 

Posledným krokom v  tomto pro-
cese je podanie návrhu na výmaz spo-
ločnosti do Obchodného registra. K ná-
vrhu musí likvidátor priložiť účtovnú 
závierku, konečnú správu o  priebehu 
likvidácie a  návrh na rozdelenie likvi-
dačného zostatku. V prípade, ak mala 
spoločnosť daňový nedoplatok alebo 
daňovú kontrolu, tak je potrebné pri-
ložiť aj vyhlásenie o  neexistencii da-
ňového nedoplatku alebo o  ukončení 
daňovej kontroly. Podľa novej právnej 
úpravy už nebude potrebné predkla-
dať súhlas správcu dane a  Sociálnej 
poisťovne s výmazom spoločnosti. Lik-
vidácie začaté do 30. septembra 2020 
budú dokončené podľa právnej úpravy 
platnej do 30. septembra 2020. Novela 
Obchodného zákonníka prináša precíz-
nejšiu úpravu procesu likvidácie. 

Ukončenie likvidácie podľa 
Obchodného zákonníka

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

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

29. februára 1920  
bola schválená česko-slovenská ústava.

Výročia a udalosti

KVALITNÉ
VIZITKY 0905 746 988

0915 781 227
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5. marca 2007 
zomrel  Milan Kiš, slovenský herec (* 1934).

6. marca 1930 
sa v USA objavili prvé mrazené polotovary.

Výročia a udalosti

2. marca 1978 
sa Vladimír Remek stal prvým kozmonautom z inej krajiny ako USA 
a Sovietsky zväz, ktorý letel do vesmíru, a to loďou Sojuz 28.

Výročia a udalosti

0905 746 988, 0915 781 227
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Lexmont s.r.o., Železničná 1420/47, Senica
tel.: 0908 726 900, 0915 778 188, lexmont@lexmont.sk,      /lexansenica

Predaj lexanuStrešné svetlíkyPergolyPrístrešky

NAJKVALITNEJŠÍ
POLYKARBONÁT NA TRHU

NAJLEPŠIE CENY
V REGIÓNE

Prestrešenia bazénov Zimné záhrady
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

320 € 370 €

480 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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Folklór (alebo tradičná a ľudová 
kultúra) je súhrnom výtvorov za-
ložených na tradíciách daného 
kultúrneho spoločenstva, ktoré sa 
prejavujú prostredníctvom skupín 
alebo jednotlivcov a ktoré vyjadru-
jú očakávania kolektívu – pretože 
odzrkadľujú jeho kultúrnu a spolo-
čenskú identitu.

Medzi formy folklóru patrí medzi-
iným jazyk, literatúra, hudba, tanec, 
hry, mytológia, rituály, zvyky, remeslá, 
staviteľstvo a iné druhy umenia. Fol-
klór jednotlivých národov je pod 
ochranou OSN. Na druhej strane – v 
mnohých štátoch hlupáci folklór zideo-
logizovali a vyhlásili ho za modlu, čím 
mu neskutočne ublížili a ubližujú, vy-
volávajú tak proti nemu nenávisť, kto-
rá je však smerovaná cez folklór práve 
proti nim. 

Folklór v Piešťanoch pomohol 
chorým deťom tak, ako mnohým po-
trebným často pomáhajú folkloristi 
na celom Slovensku. Úspešný projekt 
Folklór – duša Slovenska pomohol v 
Piešťanoch súrodencom a deťom z Ligy 
proti reumatizmu na Slovensku. Fol-

klórne súbory v Dome umenia Piešťany 
rozveselili obecenstvo ľudovým tan-
com a spevom. 

Aby sa šírila radosť z folklóru me-
dzi ľuďmi, pripravilo Národné osvetové 
centrum, organizácia v gescii minis-
terstva kultúry, sériu benefičných kon-
certov. Projekt spája kultúrny zážitok z 
folklóru s pomocou tým, ktorých osud 
ťažko postihol chorobou.

Národné osvetové centrum pri-
pravilo sériu viacerých benefičných 
koncertov, ktoré sa už uskutočnili v 
Liptovskom Mikuláši, v Banskej Bystri-
ci, v Púchove a najnovšie v Piešťanoch. 
Spojil sa tak kultúrny zážitok z folkló-
ru s pomocou deťom, ktorých choro-
ba ukrátila o bezstarostné detstvo. V 
Dome umenia Piešťany predviedli svoj 
talent členovia FS Slnečnica, FS Žito, 
FS Zobor, FS Šumiačan, Trombitáši 
Štefánikovci, Ľudová hudba Pokošovci 
a Vysokoškolský umelecký súbor Tech-
nik.

Takto vnímanú činnosť našich fol-
kloristov treba mimoriadne oceniť a vy-
jadriť nádej, že práve ona zmení zideo-
logizované pohľady na súčasť našich 
národných tradícií.

Keď folklór pomáha

» red                    Foto: Folklór v Piešťanoch pomohol chorým deťom                      Foto zdroj: MK SR

Mám rád hokejbal a florbal. Hrával 
som tieto športy a mám na ne krás-
ne spomienky. Hokejbal sme hrá-
vali s deťmi a moja Lucka sa tam 
naučila základy toho, čo potom 
uplatnila v reprezentácii florbalu. 

Kedysi sme mali v Bratislave sláv-
ny klub Slovan. Boli sme naň hrdí v 
hokeji aj vo futbale. Hokej tam hrali 
bratia Šťastní aj Václav Nedomanský, 
vo futbale vyhrali Pohár víťazov po-
hárov a Slovan bol základom repre-
zentácie, keď sme sa stali majstrami 
Európy. Hokejový aj futbalový Slovan 
kúpili dvaja oligarchovia svojim sy-
náčikom. A tak to aj vyzerá. Hanba 
Slovenska. S pomocou štátu si posta-
vili predražené štadióny aj kadečo 
iné. Aký štát, taký biznis. 

Pozeral som sa pred časom na 
hokejbalové finále majstrovstiev 
sveta medzi Slovenskom a Fínskom. 
Bol to pre mňa krajší zážitok, ako 
majstrovstvá vo futbale alebo v ho-
keji. Chlapi, ktorí milujú hokejbal a 
zobrali si dovolenky zabávali celú 
košickú arénu. Spievali hymnu tak, 
že sa mi tlačili slzy do oči. Hrali aj 
za svojho bývalého trénera, Dušana 
Danka, ktorý už nie je medzi nami. 

A hrali aj za nás – obyčajných ľudí. 
Niečo podobné som zažíval, keď naše 
dievčatá reprezentovali Slovensko 
na majstrovstvách sveta vo florbale. 
Lucka mi rozprávala aká fantastická 
partia sa tam vždy stretla. Hrali pre 
radosť, nie pre peniaze. Hrali naplno 
a so srdcom.

Niektorí oligarchovia sa dajú 
nájsť podľa športových klubov, ďal-
ší podľa nemovitostí, jácht a iného 
luxusu. Každý z nich odčerpáva pe-
niaze z nejakého rezortu - niekto z 
energetiky, ďalší z dopravy, staveb-
níctva, informatiky, školstva, poľno-
hospodárstva alebo obrany. Ich mená 
pozná každý na Slovensku. Dokážu 
ich noví politici odstrihnúť od týchto 
zlodejstiev? 

Dúfam, že od marca bude Sloven-
sko viac hokejbalové 
a florbalové, ako 
hokejové a futbalo-
vé. Viac slušné ako 
skor u mp ov a né. 
Slovensko, kde sa 
bude hrať so srd-
com a fér.

Hokejbal a florbal

» Ján Košturiak

1. marca 1920 
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička 
Bedřicha Smetanu.

Výročia a udalosti

Výroba komponentov pre energetiku, zdravotníctvo a automobilový 
priemysel. Práca v sede. Je potrebná dobrá jemná motorika, pracuje sa 
s malými súčiastkami. Mzda: 720€/mes. brutto (534€/mes. základ, do 
100€ výkonnostný bonus, 80€ dochádzkový bonus, nočná 1,40€). 
Kontaktujte nás: tpodhradsky@edymax.com, 0918 602 578

Práca najmä pre ženy 
v Hornej Strede
Práca na TPP na 3 zmeny
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Kaufland Piešťany Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

BILLA Piešťany Mzda: 3,3330 €/h. brutto  

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

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

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Slovenská obchodná inšpekcia často 
varuje občanov pred nekalými ob-
chodnými praktikami, nekvalitou či 
závažným ohrozením zdravia tovar-
mi, ktoré sú u nás k dispozícii.

Slovenská obchodná inšpekcia 
zaznamenala koncom roka 2019 a 
začiatkom roka 2020 zvýšený nárast 
podaní proti internetovému obchodu 
www.huglo.sk. Z dostupných informá-
cií na predmetnej webovej stránke a z 
priložených podkladov v spotrebiteľ-
ských podaniach vyplýva, že prevádz-
kovateľom internetového obchodu je 
spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise 
House 2 Pass Street, Oldham, Manches-
ter, United Kingdom.

Z obsahu spotrebiteľských poda-
ní vyplýva, že po uskutočnení objed-
návky a jej následnom zaplatení nie je 
tovar spotrebiteľovi doručený. Viacero 
spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo 
odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uda-
nia dôvodu, predávajúci odstúpenie 
akceptoval, avšak peniaze im nevrá-
til. Navyše, po uskutočnení nákupu a 
realizácii platby, s predávajúcim nie je 
možné komunikovať žiadnym zo spô-
sobov, uvedených na stránke interne-
tového obchodu. Na uplatnené rekla-
mácie nereagujú.

Kontrolná činnosť SOI je v rámci 
jej kompetencií zameraná na podnika-

teľské subjekty so sídlom na území SR. 
V prípade spotrebiteľského problému 
s podnikateľským subjektom z iného 
členského štátu EÚ majú spotrebitelia 
možnosť obrátiť sa na:

Európske spotrebiteľské centrum 
v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, 
Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava, 
tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-
-SK@ec.europa.eu, web: www.esc-sr.
sk.

V nadväznosti na vyššie uvede-
né a vzhľadom na intenzitu podnetov 
spotrebiteľov s poukazom na to, že 
Slovenská obchodná inšpekcia nie je 
oprávnená vymáhať platby za nedo-
daný tovar, odporúčame spotrebiteľom 
dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské 
rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia 
produktov prostredníctvom vyššie uve-
denej webovej stránky.

Upozornenie na WWW.HUGLO.SK

» Zdroj: SOI

„Predajte mi pol kila života prosím“ 
- nezmyselná veta, že? „Jesenný vý-
predaj životov“ - príliš iracionálne?

Hm...život, videný z druhého brehu. 
Dávid a Goliáš v plavebnej komore pod 
Tullnom. O komoru nižšie, vo Freude-
nau si voda vzala deväť životov. Akýsi 
môj „tiežkolega“ vtedy do sveta „zasvä-
tene“ vytrúbil, že Ďumbier tam stros-
kotal kvôli chybe kapitána. Nezistil si, 
že lode dostávajú pokyn na vplávanie 
do komory. Dostávajú rozkaz.

Veliteľ Ružína - Laco - zrazu stíchol. 
Blížili sme sa k tomu miestu.

„Z Ďumbiera volali o pomoc, bol som 
najbližšie, chcel som ho chytiť na šlep-
zál, ale nestihol som. Ťahal som ešte na 
lane z krízovej situácie Lipno.“

Vysvetľuje mi akoby s večným po-
dielom viny na tom, že posádka re-
morkéra Ďumbier zahynula celá mínus 
jeden muž. Nemohol pomôcť, zabil by 
posádku Lipna.

Vo Freudenau sa na našich lodiach 
nerozpráva. V pietnej úcte.

Život z „druhého brehu“. Smrť prí-
tomná na takmer každom kilometri. 
Život, ktorý nemožno kúpiť.

„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, 
čo mal na palube manželku a malé die-
ťa, sa ich snažil zachrániť.“ Laco dodá-
va, že ženu nikdy nenašli a že ten muž 
síce vyplával so synom na hrudi, ale už 
mŕtvym.

Život možno len žiť.
Na brehoch Dunaja je veľa krížov. Na 

Dunajských lodiach veľa spomienok.
„Neblbni Peťo, veď máš rodinu“ - 

hovorí Laco cez vysielačku kormidel-
níkovi na Nosiciach, ktoré stretáme 
kdesi pri Ennsi. Peter vraj ťahá nonstop 
týždne a mesiace. Podľa Laca ho Dunaj 
môže čoskoro zabiť.

„Pol kila života prosím“.
Keby to bolo také jednoduché....
Keby sme čo i len tušili, čo máme.
Žijeme.

Z druhého brehu V

» Ivan Brožík

Poviedka

3. marca 1998 
nastupujúci prezident Vladimír Mečiar udelil amnestiu pre neznámych 
páchateľov zodpovedných za kauzu zavlečenie Michala Kováča ml..

Výročia a udalosti
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AKCIA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

0918 500 492

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
    NA ENERGIE

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy a DPH.

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
    DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

RÝCHLO
KVALITNE

LACNO

• NOVÝ PROFIL
    81 mm
• 7-KOMOROVÝ
    ZA CENU
    5-KOMOROVÉHO

AKCIA 1/3
OKNÁ ZA

DVA
TÝŽDNE

JARNÝCH
ZLIAV
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4. marca 1915  
sa narodil Pavel Bunčák, slovenský bás-
nik, pedagóg a literárny vedec († 2000).

Výročia a udalosti
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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0905 746 988, 0915 781 227
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0905 746 988
0915 781 227

KVALITNÉ
VIZITKY

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0915 781 227
0905 746 988

ROZNOSU NAŠICH NOVÍN piestansko@regionpress.sk

WWW.REGIONPRESS.SK
LETÁKY

0915 781 227 • 0905 746 988
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Človek objavil čaro mišpúľ pred 3 
000 rokmi a odvtedy ju s obľubou 
pestuje. Nie však u nás, hoci,. Ani 
netušíme, ako je mnohým z nás pro-
spešná.

Na našom území spomína mišpule 
veľmi detailne arcibiskup Ján Lippai 
(1606-1666) v diele Bratislavská záhra-
da (Pozsonyi kert) nasledovne: „Plody 
mišpule sa zbierajú pred zmäknutím, 
ale je dobré ich nechať na strome, aby 
ich dvakrát uštipol mráz. Keď sa oberú 
skôr, uložia sa do slamy. I tam zmäknú 
a potom sa jedia surové. Nikde som ne-
videl, aby ich piekli.“

Mišpuľa nie je strom, ale ker. Môže 
sa štepiť na vlastný semenáč, na hloh, 
na dulu, ale i na hrušku. Naši starí ro-
dičia vedeli veľmi dobre, že najlahod-
nejšie plody prináša mišpuľa na hlo-
hovom podpníku. Ak sú na dulovom, 
chuťové vlastnosti sú mierne horšie.

Mišpuľa netrpí škodcami, čiže si 
nevyžaduje postreky. Plody sa nechajú 
zmäknúť a konzumujú sa surové. Toto 
šťavnaté ovocie prekvapí svojou lieči-
vou silou.

Účinný prostriedok v boji proti 
cukrovke a priaznivé účinky na tráve-
nie! Mišpule obsahujú minerálne látky 
ako vápnik, horčík, draslík a vitamín 
C a vitamín B2. Taktiež v nich nájdeme 
vlákninu a organické kyseliny. Výťaž-
ky z mišpule znižujú hladinu cukru v 
moči. Mišpuľa je vhodná pri hnačke, 

dne i nedostatočnej funkcii obličiek. 
Upokojuje celý organizmus, zásobuje 
ho vodou a doplňuje minerálne soli. Ide 
o účinné diuretikum, keďže podporuje 
tvorbu moču a uľahčuje jeho vylučova-
nie. Tým, že obsahuje veľké množstvo 
minerálov a nízky obsah proteínov, sa 
odporúča pri dne, vysokej hladiny ky-
seliny močovej či obličkových kame-
ňoch.

Konzumácia tohto ovocia je naj-
lepšia hlavne v období, kedy je chrípko-
vá sezóna a hrozí vznik prechladnutia 
či chrípky. Nachádzajú sa v nich triter-
penické estery, ktoré majú silný proti-
vírusový účinok, hlavne proti rinoví-
rusom, ktoré spôsobujú zápal horných 
dýchacích ciest. Je obzvlášť vhodná 
pri hepatitíde, cirhóze či steatóze - pri 
nadmernom ukladaní cukru v pečeni. 
Pomáha normalizovať objem pečene v 
prípade hepatomagálie, čo je chorobné 
zväčšenie pečene. 

Mišpuľa, zabudnutý poklad záhrad

» red
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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7tel. 0904 474 597 tel. 0904 474 597 
VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ
VÝKUP

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

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.

Sídlo:  Právna forma: Nezisková organizácia  IČO: 42092175

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

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.

www.ncsm.sk
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Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

a spolu s Vašim ” Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR. 
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SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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