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Týždenne do 16 370 domácností

Netriumfujme nad skromnosťou!

Objednajte sa / foglaljon id!pontot

www.stkok.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď
do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

0915 781 227

ZOOTECHNIK

na farmu do Komárna
Požiadavky:
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
- vysokoškolské vzdelanie I.stupňa,
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

STAVBYVEDÚCI

STRECHYNA KĽÚČ

vodičský preukaz sk. B

škridla výpredaj

3,50 €/m

Informácie o pracovnom mieste:
- starostlivosť o živočíšnu výrobu podniku
(odchov mládok, rodičovský chov),
- manažovanie pracovného tímu.

1200 - 1800 €/mesiac
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Miesto práce: okres Komárno

Cenové ponuky ZDARMA
07-0012

ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

Brutto nástupný plat:
980 - 1200 €/mesiac + motivačné ohodnotenie

pracovníkov
do TPP/Živnosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

59-0167

Novozámocká cesta, Komárno

Prijmeme

0905 746 124

+421 905 917 238

Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk
mobil: 0907 731 489

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com

51-0019

Boli časy, keď sa skromnosť považovala za cnosť. Moderní vykladači
„doby“ ju však vnímajú ako nedostatok sebavedomia. Ako čosi, čo ich drzo
obmedzuje v ich individuálnych potrebách a nárokoch. Porážať skromnosť
nadutosťou a rozťažnosťou je dnes in.
Obmedzení sa predsa neobmedzujú a
ani nedovolia, aby ich niekto nejak obmedzil – hoci všeobecne unzávanými
a demokraticky prijatými pravidlami.
Nariadeniami v čase krízy. Život medzi
neobmedziteľnými obmedzenými je
ťažký. Lebo skromnosť je tichá.
Ľudská samoľúbosť sa najviac prejavuje práve v záťažových životných
situáciách. Naopak, skromnosť je ťažko plniteľná forma dobra! Poslaním
človeka je konať dobro a vždy pomáhať ľuďom, zvlášť v ťažkých časoch.
Skromnosť sa rovná milosrdenstvu,
lebo človek len vďaka jedinej skromnosti už je milosrdný k druhým ľuďom,

neobťažuje ich svojimi nárokmi, netrápi ich svojim poukazovaním na nejakú dôležitosť. Skromný človek preto v
živote nikdy neprehráva. Jeho talenty
a hodnoty sa vďaka skromnosti nikdy
nezmenšujú, naopak, rastú.
Skromnosť taktiež vôbec neznamená slabosť, ako si myslia niektorí, čo
zo skromnosti majú vyrážky. V živote
spoločenstiev a národov kráča pýcha
pred záhubou. Úroveň kultúry je priamo proporcionálna spoločenskej a medzinárodnej skromnosti.
Nedajme sa zmiasť tým, že egoizmus je všade okolo nás. Nedajme sa
zmanipulovať takzvanými potrebami
egoistov a ich arogancie. Hoci akokoľvek nagélovanej, láskavo usmiatej a
sršiacej milotou – taká arogancia je
najnebezpečnejšia.
Skromnosť je bitá v tieto dni hlava
– nehlava. Je len na nás, či to
tak necháme.
Veľa síl na jej obranu,
vážení – s pozdravom

781200005-9

Skromnosť dostáva u nás deň čo deň
facky od rána do večera. Skromnosť
je vysmievaná v médiách, skromnosť je opľúvaná obmedzenou neobmedzenosťou, po skromnosti
dupú bagandže nevedomosti a nenávisti, egoizmu a samoľúbosti.

ÚJ VÁ
NO

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0071

0948 787 777 | www.balkona.eu
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y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

spravodajstvo / zamestnanie
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Kolárovo

Komárno

Vzhľadom na dobrý vývoj so šíre- níkovi. Pri jednom stole môžu sedieť
ním nového koronavírusu na Slo- maximálne dvaja ľudia alebo rodičia s
vensku sa mohli od stredy 6. mája deťmi.
spojiť fázy 2 a 3 z plánu otvárania
Naďalej platí zákaz stretávania sa
prevádzok.
na verejnosti mimo osôb žijúcich v spoOtvorí sa tak krátkodobé ubyto- ločnej domácnosti. Pri sledovaní prevanie bez spoločného stravovania, chodu na ďalšiu fázu sa znižuje hranikaderníctva, pedikúry a manikúry, ca sledovaného ukazovateľa kĺzavého
vonkajšie turistické atrakcie, taxisluž- mediánu na 50.
by, bohoslužby (za presne stanovených
Posledná fáza uvoľňovania pravipodmienok) a svadby. Tiež aj obchody
a služby bez obmedzenia rozlohy, von- diel nenastane, vzhľadom na inkubačkajšie terasy verejného stravovania, nú dobu vírusu, skôr ako za 14 dní. V
rehabilitačné služby, múzeá, galérie, tejto fáze sú totiž zariadenia s veľmi
knižnice a výstavné siene. Všetko za veľkým epidemiologickým rizikom.
prísnych hygienických podmienok.
Obchody zostávajú až do odvolania
každú nedeľu zatvorené.
Taxíky musia byť s namontovanou
deliacou stenou, ktorá napríklad fóliou oddeľuje vodiča od radu zadných
sedadiel so zákazníkom. Uvoľnili sa
prevádzky obchodov a služieb, ale s
dezinfekciou rúk, pri dodržiavaní 25
štvorcových metrov (m2) na zákazníka, ako aj pri dodržaní dvojmetrových
odstupov. Vo verejnom stravovaní sa
povoľujú vonkajšie „terasy“, ale okraje stolov musia byť dva metre od seba,
dotykové plochy stolov a stoličiek sa
musia dezinfikovať po každom zákaz» red

MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď
do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

ELEKTRIKÁR
Náplň práce:
- údržba prevádzkových zariadení v liahni hydiny
- údržba el. rozvodov a zariadení (ventilácia, motor kŕmenia, dieselagregát...)
- základné elektrikárske práce
- jednoduchá obsluha vodár. zariadení (meranie PH, čistenie filtrov...)
- údržba prevádzkových zariad. v chove a odchove (v prípade potreby)
Požiadavky:
- vyučený v odbore elektrikár
- ochota pracovať, flexibilita, manuálna zručnosť
Ponúkame:
- mesačné odmeny za pracovný výkon
- kvartálne a ročné odmeny za ,,neabsenciu“
- vernostné odmeny
- stravné lístky
- možnosť ubytovania
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
Platové podmienky: 696,- až 1500,- Eur/mesiac

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com

my to dáme!

Otvorme si srdcia a egÁ pokorme

Potrebujeme misionárov zmeny

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
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

Nedávno v Prahe ľudia protestovali
proti chaosu vo vláde. Chápem, že
niektorí politici nevedia, čo majú v
súčasnej situácii robiť. Oni to však nevedeli predtým a nebudú vedieť ani
potom. Jednoducho nevedia.
Sú aj takí, ktorí si v dnešnej dobe
môžu plniť svoje sny - predvádzať sa alebo sa hrať na diktátorov. Chaos je všade
okolo nás. Prečo by mal chýbať vo vláde?
Skúsme v týchto dňoch viac študovať teóriu chaosu, reziliencie a antikrehkosti. Nefňukajme a nenadávajme na
chaos. Môže spôsobiť kolaps, ale môže
nám priniesť aj prelomovú inováciu spoločnosti. Potrebujeme ju. Ľudia sa musia
vzdať pasivity a ilúzií, že „supermani“
zhora to vyriešia. Profesor Milan Zelený
hovorí, že zmeny v spoločnosti prichádzajú zdola, nie z ministerstiev. Hľadajme cesty, experimentujme, učme sa nové
veci a inovujme.
Slovensko má tri problémy - sme
prví v Európe v regionálnych rozdieloch,
prví v negatívnych následkoch zmien v
automobilkách a patríme k posledným v
inováciách. Máme čo robiť. Potrebujeme
misionárov zmeny. V regiónoch.
Všetko bude inak a nikto nevie ako.
Máme veľa odborníkov, ktorí vedia ana-

13. mája 1917

lyzovať minulosť, ale iba málo tých, ktorí
vidia kontúry budúcich zmien. Môžeme
sa aj uzatvoriť - do svojho ega a pocitu,
že majú patent na pravdu. Mám radšej
tých, čo pravdu hľadajú. Od tých, čo si
myslia, že ju našli radšej utekám. Namiesto najlepších praktík, potrebujeme
série experimentov. Namiesto lamentovania a čakania, že nám niekto pomôže,
potrebujeme akciu. Pomôcť si budeme
musieť sami. A pomáhať by sme mali aj
slabším okolo nás. Jasné, že potrebujeme
aj veľké zmeny - na Slovensku odstrániť
pijavice, ktoré roky vyciciavali našu
republiku a jej krajinu. Aj svet sa bude
musieť vysporiadať s vládou korporácií,
ktoré slúžia iba jedinej veci - rastu a zisku. Bez ohľadu na prírodu a ľudí. Mám
pocit, že koronavírus nás prišiel ochrániť
pred týmito nadnárodnými monštrami a
psychopatmi, ktorí ich
riadia. Nezakazujme
chaos, zakážme monopoly a obmedzme
diktatúru
peňazí.
Užívajme si rôznorodosť prírody a krásu
chaosu.

Výročia a udalosti

sa Panna Mária prvýkrát (údajne) zjavila
vo Fátime Hyacinte, Františkovi a Lucii.

14. mája 1928

vznikla animovaná postava Mickey Mousea.

» Ján Košturiak

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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Nech zavládne pokora a odíde tá pohroma
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Sedacia súprava MILANO rozkladacia s
úložným priestorom. Rozmery 265 cm x
159 cm x 84 cm.
Pôvodná cena: 499,- € AKCIA: 399,- €

Rozkladacia pohovka s úložným priestorom PASTELA. Spanie 190 cm x 155 cm
Pôvodná cena: 385,- € AKCIA od 350,- €

Kreslo KORA
Pôvodná cena 69,- € AKCIA 59,- €

Systém KORA - rôzne farby
Cena od: 64,- €

Skriňa ALBA poličková aj vešiaková širka
250 cm. Pôvodna cena od 369,- €
AKCIA do 333,- €

Posteľ DUBAJ s roštom
Pôvodná cena 189,- € AKCIA 149,- €

KOBERCE

zľava od 30%

SVIETIDLÁ
od 5,- €

BAVLNKY
A NITE ZA
SUPER CENY
Predsieň - rôzne farby
Pôvodna cena: 99,- € AKCIA 79,- €

Posteľ KB 342, š. 160 cm a 180 cm s
lamelovým roštom, pôvodná cena od
310,- € AKCIA od 180,- €

Matrac HEKTOR visco v. 18cm š. 80
cm, 90 cm, 160 cm a 180 cm, pôvodná cena od 140,- € AKCIA od 99,- €

záclony zľava
od 50%

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557
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32-0020-4

PREDAJNE MÁME OTVORENÉ !

spravodajstvo

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION JAWA 90 SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN
0907774315

05 DOMY / predaj
» Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk
nevolať. Tel. 0908091713

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Dám do prenájmu záhradu s chatkou v Novej
Stráži. Cena 150EUR. Tel:
0907578201

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KM 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, KMzameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Potrebujeme misionárov zmeny
Nedávno v Prahe ľudia protestovali
proti chaosu vo vláde. Chápem, že
niektorí politici nevedia, čo majú v
súčasnej situácii robiť. Oni to však nevedeli predtým a nebudú vedieť ani
potom. Jednoducho nevedia.
Sú aj takí, ktorí si v dnešnej dobe
môžu plniť svoje sny - predvádzať sa alebo sa hrať na diktátorov. Chaos je všade
okolo nás. Prečo by mal chýbať vo vláde?
Skúsme v týchto dňoch viac študovať teóriu chaosu, reziliencie a antikrehkosti. Nefňukajme a nenadávajme na
chaos. Môže spôsobiť kolaps, ale môže
nám priniesť aj prelomovú inováciu spoločnosti. Potrebujeme ju. Ľudia sa musia
vzdať pasivity a ilúzií, že „supermani“
zhora to vyriešia. Profesor Milan Zelený
hovorí, že zmeny v spoločnosti prichádzajú zdola, nie z ministerstiev. Hľadajme cesty, experimentujme, učme sa nové
veci a inovujme.
Slovensko má tri problémy - sme
prví v Európe v regionálnych rozdieloch,
prví v negatívnych následkoch zmien v
automobilkách a patríme k posledným v
inováciách. Máme čo robiť. Potrebujeme
misionárov zmeny. V regiónoch.
Všetko bude inak a nikto nevie ako.
Máme veľa odborníkov, ktorí vedia ana-

lyzovať minulosť, ale iba málo tých, ktorí
vidia kontúry budúcich zmien. Môžeme
sa aj uzatvoriť - do svojho ega a pocitu,
že majú patent na pravdu. Mám radšej
tých, čo pravdu hľadajú. Od tých, čo si
myslia, že ju našli radšej utekám. Namiesto najlepších praktík, potrebujeme
série experimentov. Namiesto lamentovania a čakania, že nám niekto pomôže,
potrebujeme akciu. Pomôcť si budeme
musieť sami. A pomáhať by sme mali aj
slabším okolo nás. Jasné, že potrebujeme
aj veľké zmeny - na Slovensku odstrániť
pijavice, ktoré roky vyciciavali našu
republiku a jej krajinu. Aj svet sa bude
musieť vysporiadať s vládou korporácií,
ktoré slúžia iba jedinej veci - rastu a zisku. Bez ohľadu na prírodu a ľudí. Mám
pocit, že koronavírus nás prišiel ochrániť
pred týmito nadnárodnými monštrami a
psychopatmi, ktorí ich
riadia. Nezakazujme
chaos, zakážme monopoly a obmedzme
diktatúru
peňazí.
Užívajme si rôznorodosť prírody a krásu
chaosu.

» Ján Košturiak

Milujme blízkych, no nebojme sa o nich
Ľudia, milujme, empaticky stojme
pri svojich blížnych, buďme anjeli v
ľudských kožiach, ale nebojme sa o
blízkych. Strach zo seba dajme preč,
vyliečme naše obavy. Tie nás iba ničia, ba dokonca priťahujú nedobré
pokračovania.
Je dobré stať sa do určitej miery
„splachovacími“ - ak nás čosi zranilo,
spláchnime to. Von, nie do trinástej
komnaty, z ktorej po čase začnú pôsobiť naše neistoty. Nevytesňujme, harmonizujme. Strach je veľmi prepotrebná emócia, má nás chrániť, no ak mu
počas dlhšej doby dovolíme, aby nás
opanoval, zožerie nás. Nepestujme si v
sebe zranenia, oslabuje nás to.
Pomáhajme našim milovaným,
ktorí skutočne potrebujú našu pomoc.
No napomáhajme psychicky aj fyzicky
toľko, koľko sami vládzeme. Nie som
za to, aby sme si privodili „rakovinu
za dobrotu“. Je veľmi dobré odhadnúť
zlatý stred „na čo máme“ a rovnako
tak odhadnúť, kedy už naša nadpráca druhú stranu ešte viac oslabuje. Je
dobré prenechať zdravý kus práce aj na
chorého, lebo práve to ho môže rýchlejšie prinavrátiť do zdravého stavu.
Nerobme z druhých ešte väčšie kaliky,
ľútosť nie je láska.
A neraz sa tí starí ľudia korony vonkoncom neboja, oveľa viac prehnane a
škodlivo sa strachujú ich potomkovia.
Je to depeša pre nich samotných – ana-

lyzovať vlastné obavy. Milujme, no nebojme sa. Milujem svoju mamu. Bude
mať tento rok osemdesiat rokov. Ona sa
korony nebojí a dosť možné, že práve
preto sa jej nebojím ani ja. Odovzdala
mi svoj nezlomný pohľad na bytie, že
facky a zlé životné obdobia prichádzajú, ale nie sme tu preto, aby sme im
podľahli, ale aby sme sa im pevne postavili, porozumeli všetkým krízam a
premenili ich na skúsenosti, ktoré nám
zostanú navždy. Sú to perly, najväčšie
možné bohatstvo, ktoré je možno odniesť si zo života. Perly sa tvoria dlhé
roky, tak aj diamanty sa celia tlakom
horniny, neraz pri veľkých teplotách.
Rovnako tak aj najväčšie bohatstvá
ľudského ducha prichádzajú cez pády,
nedostatok, choroby, bolesť, krízy,
tlak... Nie sú to príjemné časy, ale každá zmena prináša aj neskutočné pole
nových možností.
Nebojím sa korony a nebojím sa ani
o mamu, nemocného svokra, ktorého
mám veľmi rád.
Milujme druhých, no nebojme sa o
nich. Prahnú po našej láske a pomoci,
nie po vyplašenosti a našich obavách.
Len veľmi slabého môže podporiť slabosť iného. Toho, kto chce plnohodnotne žiť a skutočne sa ozdraviť, teší
bezpodmienečná láska. A v tej niet ani
jediného odtieňu strachu.

» Pavel „Hirax“ Baričák

Motivátor,
autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia

Výročia a udalosti
bol v Berlíne podpísaný dodatočný protokol o bezpodmienečnej
kapitulácii Nemecka.

9. mája 1945
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Vtipy

Citáty

»Spomienka na sedem divov socializmu:
1. Každý mal prácu.
2. Hoci mal každý prácu,
nikto nič nerobil.
3. Hoci nikto nič nerobil,
plán sa plnil nad 100 percent.
4. Hoci sa plán plnil nad
100 percent, nikde ničoho
nebolo.
5. Hoci nikde ničoho nebolo,
predsa mal každý všetko.
6. Hoci mal každý všetko,
predsa všetci kradli.
7. Hoci všetci kradli, nikdy to
nikde nechýbalo.

»„Neexistuje sloboda bez
vzájomného porozumenia.“
Albert Camus, francúzsky
spisovateľ 1913 – 1960.

»Viete, aký je najlepší
politický vtip?
Taký, na ktorom sa smejete
aj po dvadsiatich rokoch,
až sa za mreže chytáte.

»„Prostredníctvom disciplíny prichádza sloboda.“
Aristoteles, klasický grécky
filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie
-384 - -321 pred n. l..

»Slovensko je najnezávislejšia krajina v Európe.
Nič od nás nezávisí.
»„Jano, za čo si ty vlastne
sedel za komunistov?
- Uložil som knihy vo výklade kníhkupectva.
- A čo? Boli zakázané?
- Neboli, ale dal som vedľa
seba tri knihy s názvami:
Chceme žiť..., Ďaleko od
Moskvy..., V tieni mrakodrapov.
»Súťažili Američania a Rusi,
kto má rýchlejšie ponorky,
no a vyhrali Rusi.
Kapitán americkej ponorky
sa pýta kapitána ruskej:
- Prečo tá vaša ponorka
pláva stále hore, dole, hore,
dole?
A Rus odpovie:
- No, viete, tí naši veslári
sa musia občas aj nadýchnuť!“
»Po skončení konfliktov
bude Stredný východ rozdelený na zóny.
Budú to zóny Natural, Natural plus a Diesel.
»Konal sa prieskum národov celého sveta. Otázka
znela: - Prosíme vás o vyjadrenie k otázke: Aký je váš
názor na nedostatok jedla
v iných častiach sveta?
Výsledky dopadli katastrofálne. V Afrike nikto nevedel, čo je to „jedlo“.
V západnej Európe nikto
nevedel, čo je to „nedostatok“. Vo východnej Európe
nikto nevedel, čo je to „váš
názor“. V Argentíne nikto
nevedel, čo je to „prosíme
vás“. A v Spojených štátoch
nikto nevedel, čo je to „v
iných častiach sveta“.

» redakcia

»„Disciplína nie je na to, aby
slobodu spútavala, ale aby
sa mohla naplno rozvinúť.“
Josef Čapek, český maliar a
spisovateľ 1887 – 1945.
»„Sloboda, to je právo robiť
to, čo dovoľujú zákony.“
Charles de Montesquieu,
francúzsky spoločenský
komentátor a politický
mysliteľ 1689 – 1755.

»„Ten, kto hovorí: tu vládne
sloboda, klame, pretože
sloboda nevládne.“
Gustav Freytag, nemecký
spisovateľ 1816 – 1895.
»„Sloboda, ktorá dovoľuje
človeku blúdiť od cieľa k
cieľu alebo sa rozplynúť v
abstraktnej ničote, nie je
slobodou, ktorou disponuje
človek, ale slobodou, ktorá
disponuje človekom.“
Jean Hyppolite, francúzsky
filozof 1907 – 1968.
»„Sloboda bez poslušnosti
je zmätok a poslušnosť bez
slobody je otroctvo.“
Abraham Lincoln, 16. prezident Spojených štátov 1809
– 1865.
„Ľudia požadujú slobodu
prejavu ako kompenzáciu
za slobodu myslenia, ktorú
zriedka využívajú.“ Søren
Kierkegaard, dánsky filozof
a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 – 1855.
»„Uvoľnenie zo zeme neznamená pre strom slobodu.“
Rabíndranáth Thákur, bengálsky vševed 1861 – 1941.
»„Ako ďaleko ako ide tvoje
sebaovládanie tak ďaleko
ide tvoja sloboda.“
Marie von Ebner-Eschenbach, česká spisovateľka
1830 – 1916.
»„Otrok netúži po slobode.
Túži stať sa dozorca otrokov.“
Gabriel Laub, český esejista
a publicista 1928 – 1998.

» redakcia
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Prinášame rady ako sa chrániť pred nepríjemnými parazitmi

Je tu sezóna kliešťov

Prekrásne slnečné dni nás lákajú na potulky do prírody a spolu
s prebúdzajúcou sa prírodou sa
o slovo hlásia aj kliešte. Chráňte
pred nimi seba aj svojich blízkych.

do nadmorskej výšky nad 1000 metrov.
Striehnu na koncoch listov, na steblách
tráv alebo na vetvičkách prízemných
kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabové lesy.

Kliešte sú malé parazity a pre človeka predstavujú nebezpečenstvo najmä
v prípade, ak sú infikované, pretože
vtedy prenášajú nepríjemné ochorenia.
Na Slovensku sa najčastejšie vyskytujú
dve z nich: lymská borelióza a kliešťová
encefalitída.

Takto sa môžete
pred kliešťom chrániť

49-0021

Pri potulkách prírodou by sme sa
mali vyhýbať miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov, ktorými
sú okraje lesov, vysoké porasty tráv či
krovie. Je dobré zvoliť vhodné oblečenie
pokrývajúce čo najväčšie časti tela, najmä dlhé nohavice a ponožky. Vhodnejší
V bezpečí nie sme
je svetlý odev, na ktorom tohto parazita
ani v záhradách či parkoch
Kliešte sa vyskytujú v trávnatých po- skôr zbadáte. Zabúdať by sme nemali
rastoch s výškou od dvadsať centimet- ani na používanie repelentov. Po návrarov do jedného metra. Nájsť ich môže- te domov z prírody si musíme dôkladne
Užite si potulky prírodou a chráňte seba i blízkych pred kliešťami.
me v záhradách, v parkoch i v lesoch, prekontrolovať celé telo. Kliešť sa najfoto autor TheVirtualDenise pixabay
ale v posledných rokoch v dôsledku častejšie prisaje do vlasatej časti hlavy,
klimatických zmien sa dostávajú aj do do slabín a podpazušia, za uši, do pod- použite prípravok s obsahom alkoholu. tohto ochorenia nie je vysoký. EndeAk sa nepodarí odstrániť kliešťa celého, mickými oblasťami sú aj juhozápadná
vyšších zemepisných polôh, dokonca až kolennej jamky a na intímne miesta.
je vhodné vyhľadať zdravotnícku po- časť Slovenska, napríklad pohoria Trímoc.
Kliešťa vyberte správne
beč a Vtáčnik, Pohronská a Nitrianska
O kliešťoch
Prisatého kliešťa odstraňujte pinpahorkatina, ďalej oblasť Malých KarKliešte sú v prírode voľným okom ťažko
pát, okresy Levice, Nitra, Nové Zámky
viditeľné. Živia sa krvou cicavcov, plazov zetou, ktorú pritlačte čo najbližšie ku Najväčší výskyt
a Trenčín.
a vtákov, od ktorých môžu získať baktérie koži. Vyťahujte ho pomaly, kývavým nakazených kliešťov
K oblastiam s najväčším výskytom
Informácie poskytol
alebo vírusy. Kliešte môžu uštipnúť ľudí, pohybom bez točenia. Najdôležitejšie je
Odbor epidemiológie a Referát
ktorí prechádzajú cez miesta ich výskytu kliešťa nepoškodiť a nerozmliaždiť. Tre- nakazených kliešťov patrí oblasť pozdĺž
komunikačný Úradu verejného
vo voľnej prírode, čím vzniká riziko mož- ba vybrať celé telo aj s hlavičkou. Ak ne- Váhu. V tejto oblasti býva dlhoročne
máte poruke dezinfekčný prostriedok z najvyššia chorobnosť na kliešťovú enzdravotníctva SR
ného prenosu infekcie na človeka.
lekárne akým je lieh, či jódová tinktúra, cefalitídu, hoci na Slovensku výskyt
Spracovala: Renáta Kopáčová

KM20-19 strana-

5

Najčítanejšie regionálne noviny

Keď sa Slovák do cudziny poberal
budú mať na chodbe. A čo prežívali
ich rodičia, to ani nechcite vedieť strach, úzkosť o svoje deti. Vnúčatá
potom mohli hladkať akurát tak cez
Skype.

Majú aj pravdu

Ale beriem, mladých život v zahraničí naučil tvrdej práci, cudzej reči. No
mnohí si zaspomínajú, ako im bolo
ťažko, smutno za rodinou, láskavými
rodičmi a kamarátmi. Neraz im skĺzla
aj slza po slovenskom červenom zdraPo Nežnej revolúcii si pamätám vom líčku. Počúval som niektorých
jedného malého múdreho premiéra, mladých, že na Slovensko sa už nikdy
ktorý stál na paletách a odporúčal nevrátia - politické dôvody, byrokramladým, aby išli do sveta, naučili sa cia, „bordel“ v štáte... V niektorých
reč, precíznu prácu a potom sa vrátili veciach mali pravdu.
domov. No zabudol im povedať, že v
zahraničí budú iba paholci a slúžky, Vírus a my
po novom au-pair, ťažko sa budú učiť
Koronavírus nám ukázal, akí sme
reč, spávať budú aj piati na izbe a WC zraniteľní a že hmotné statky nie sú
všetko. Celý svet, ale aj my sme žili
rýchlo, všetko sme chceli mať, ale
hneď, nemali sme čas sa ani zamyslieť, akí sme zraniteľní. Známe slovenské porekadlo „Bližšia je košeľa
ako kabát“ sa potvrdilo aj teraz. To
ste zistili i vy, ktorí ste boli v zahraničí a nakoniec ste boli radi, že ste
pristáli na letisku, pricestovali na
malebné Slovensko medzi svojich.
Patrí sa poďakovať slovenskému štátu a ľuďom, ktorí vám pomáhali.

Odkaz mocným

Politikom odkazujem, postarajte sa
o svoju mládež, dajte im doma prácu,
primeraný plat, aby si Slováci zachovali dedičstvo svojich otcov, aby odleteli do zahraničia iba na spoznávanie
krás a s radosťou v srdci a spomienkami sa znova vrátili domov. Nie každý
bude so mnou súhlasiť, no ja som toto
všetko už prežil, takto to cítim a napriek tomu som na Slovensku šťastný.
Milan Boďo

!
tu máš!

vzorec
nitridu
hliníka
vyper
rímske
íslo 1500
odletel

ženské
meno
zna ka
dysprózia
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plán,
zámer

podopierali

ozna enie
lietadiel
Etiópie

typ
pobrežia

striasalo

odpredu

Pomôcky: pohádžu
dovedna,
ak e,
potrepú
Medea,
(hovor.)
kata

strieborná
osmanská
minca

rímske
íslo 51

osobné
zámeno

oprava
kotlov

súvisiaca
s Irakom

2. as
tajni ky

Pomôcky:
tergal,
Artemis,
Aps

Nikolaj
(dom.)

ironický
lovek

Adam
(dom.)
3. as
tajni ky

formálne
cvi enie
v karate

oneskorovali sa
arujú

zohrej na
bod varu
rímske
íslo 650

nekr ivá
tkanina
grécke
žen. meno

ozdobne
kujeme
skr.súhvezdia Rajka

boj. trofej
Indiánov
znášate
trest

nerozvážne hovori
odostrie
(zried.)

zna ka
stroncia

erti
väzenie
(zastar.)

1. as
tajni ky

uchový
orgán
crkám

skupina
priekopníkov,
predvoj

okrem
iného
Emanuel
(dom.)

lámala

chytala
lasom

4. as
tajni ky

dodato ne
trocha
osoli

Keď sa Slovák do cudziny poberal,
za dedinou na kopečku si zastal,
zaspieval si na kopečku ešte raz,
zbohom, otec, zbohom, matka, sestra, brat.
Povedzže mi, môj kopečku vysoký,
či sa domov vrátim za dva-tri roky,

či si doma živých nájdem otca, mať,
či sa budem s mojou milou zhovárať.
Amerika, ty cudzia zem ďaleká,
idem, ale neviem, čo ma tam čaká,
môjmu žiaľu teraz nikto neverí,
či sa vrátim k otcovi a k materi.
Ej, ty naša zem slovenská, taká si,
zo všetkých strán sužujú ťa zlé časy,
tvoje deti po svete sa túlajú
a o teba, zem slovenská, nedbajú.

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Túto pieseň si spievali Slováci,
keď odchádzali na šífe
do Ameriky

Foto: HAZ

www.scalpermedia.sk

Slovensko, Slovensko, kde je
to malé malebné Slovensko.
Počúval som v médiách od
mladých ľudí za veľkou mlákou. No my starší, keď sme sa
v škole učili, kde je Slovensko,
učili sme sa, kde je aj Amerika,
Afrika a iné štáty. Myslím si, že
už vtedy sme boli múdrejší ako
americkí tínedžeri, veď niektorí ani nevedeli, kto je ich prezident.

Pri manželskej hádke príde aj na preberanie
sexuálnych aspektov a manžel kri í:
- Ty mi dokonca ani nepovieš, ke máš
orgazmus!
- A ako by som ti mohla? - hovorí nahnevaná
manželka a dodáva:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovky s úsmevom

OD
ČITATEĽA
čitatelia

6

spravodajstvo / služby

7

Dotácie už iba na produkciu

Kôpor voňavý

Rozhodnutia, na ktoré sa čakalo
roky. Nedotovať hektáre hoci aj neobhospodarovanej pôdy, neliať peniaze pseudopodnikateľom na ich
kontá doslova za neobrábanie pôdy,
ale dotovať tých farmárov, ktorí
produkujú úrodu. Chrániť včely ako
poklad ľudstva a nezaoberať sa udavačmi.

Mnohí z nás si myslia, že sezóna tierok, ako prísadu do slaných koláčov,
kôpru je uprostred obdobia zavára- či ako súčasť polievok. Najčastejšie
nia uhoriek. To je však omyl. Siaty sa však využíva pri príprave slávnej
kôpor je práve v máji jednou z naj- kôprovej omáčky, ktorá je tradičným
cennejších záhradných rastlín.
jedlom nielen našich starých mám.
Spolu s domácou knedľou a chutKôpor pochádza z Ázie a k nám sa ným hovädzím mäsom vám poskytne
dostal zo Stredozemia, kde rastie vo skvelý tip na nedeľný obed. Ďalším
voľnej prírode. U nás sa pestuje na zá- využitím kôpru je to, že sa zvykne prihradách zo semena. Vysieva sa do riad- dávať do zaváranín, konkrétne do zakov širokých asi 25 cm v druhej polovici váraných uhoriek. To si ho však musíte
apríla. Po vzídení sa jeho porast prečis- ešte na mesiac až dva zamraziť, vtedy
tí a podľa potreby pretrhá.
si najlepšie uchová svoje senzorické
Kôpor voňavý pomáha pri poru- vlastnosti. Na čo ho ale využijete, je len
chách tráviaceho traktu, zvyšuje chuť a len na vás.
do jedla, pozitívne účinkuje pri zápaloch dýchacích ciest, na zvýšenie produkcie materského mlieka, na upokojenie pri nespavosti.
To však nie je ani zďaleka všetko.
Kôpor voňavý tonizuje sliznicu žalúdka, účinkuje vetropudne, diureticky,
spazmolyticky, sedatívne, používa sa
pri ľahkých formách arteriálnej hypertónie (vysoký krvný tlak), preventívne
sa používa pri stenokardii, srdcovej
angíne, nespavosti, meteorizme, črevných kolikách a na zvýšenie chuti do
jedla a na zlepšenie trávenia.
Navyše jeho konzumáciou dostanete do vášho tela vitamíny ako
vitamín A,B a C. Z minerálnych látok
obsahuje draslík, fosfor, železo a tiež
dôležitú vlákninu, ktorá je prevenciou
proti nepríjemných zápcham.
Použiť ho môžete pri príprave ná» red

» red

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

ROZVOZ
e
Zabezpečím

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

36-0007

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

0915 781 227

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
49-0020

Minister pôdohospodárstva Ján
Mičovský chce obmedziť agrodotácie
pre veľkých farmárov na 150-tisíc eur
a presmerovať peniaze z EÚ malým a
stredným farmárom. „Aj z leteckého
pohľadu tak bude krajina fragmentovanejšia, nielen žltá. Cesnak nebude čínsky, ale slovenský. Aj cibuľa a paradajky. Bude dotácia nie na plochu, ale na
produkciu.“ Rozsah zločinných aktivít
pri agrodotáciách „na starý spôsob“
je podľa Jána Mičovského možno ešte
väčší, ako sa verejnosti javí. „Po zatknutí šéfa pôdohospodárskej agentúry
Juraja Kožucha a Martina Kvietika chcú
ľudia zrazu vypovedať, pretože nemôžu
spávať,“ avizuje minister pôdohospodárstva Ján Mičovský.
Ministerstvo príjemne prekvapilo
jednou z priorít, ktorá sa dostala aj do
vládneho programu. „Neviem si predstaviť poľnohospodárstvo, lesníctvo,
potravinárstvo a teda ani život bez včiel.
Ochrana včely medonosnej má však napriek jej významu v rebríčku ochrany
života jednu z posledných priečok a to

sa musí zmeniť. Úhyn včiel, spôsobený,
či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, z
dôvodu nesprávnych agrotechnických
postupov alebo nebodaj z lenivosti,
nemôže ostať nepovšimnutý. Je načase
začať spravodlivo chrániť život včiel a
vážiť si prácu včelárov,“ zdôraznil Ján
Mičovský, minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.
Záujmom ministerstva je zvýšiť
sebestačnosť v produkcii medu na 100
percent.
Sympaticky zareagovalo aj na
množiace sa udania - „chceme Vás
ubezpečiť, že vedenie MPRV SR sa anonymnými podnetmi nebude zaoberať a
neprikladá im plnú vážnosť. V prípade,
že máte relevantné informácie a dôkazy
o protiprávnom konaní a radi by ste sa
k nim osobne prihlásili, máte u nás plnú
podporu.“

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws
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