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Krik zlodejov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ak by niekoho slovo zlodej už v ti-
tulku dnešného príhovoru náhodou 
urážalo, prosím, treba dočítať do 
konca a už vopred za to ďakujem.

Moralista alebo mravokárca alebo 
moralizátor je osoba hlásajúca prísnu 
mravnosť a morálka je zas súbor uzná-
vaných mravných noriem.

Dávidov syn v Biblii hovorí: ”Čím 
viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj 
mrzutosti a ako si niekto zväčšuje vedo-
mosti, tak si zväčšuje aj bolesť.”

Od moralistov by sa očakávalo, že 
žijú prísne mravne. Že uznávajú mrav-
né a zákonné normy. Že rešpektujú 
pravidlá celku, v ktorom žijú. A že ich 
aspoň z času na čas vedomosti, teda 
poznanie trochu zabolí, dá podnet k 
zvažovaniu a až po jeho rozbore potom 
nasleduje vlastné konanie. A najmä vy-
jadrovanie. 

Najpočúvanejším rozhlasovým vy-
sielaním sú správy o hliadkach polície 
a ich meraniach. Najaktívnejšou pod-
nikateľskou činnosťou je optimalizácia 
daní. Internet je plný ponúk na predaj 
už vypracovaných referátov, najrôz-
nejších záverečných prác, vrátane tých 
diplomových. Biznis so vzdelaním pre-
kvitá a čím viac prekvitá, tým menej 

vzdelania sa dostáva do nás prirodze-
nou cestou a tým viac hlúpneme. Pro-
paganda potrebuje nemysliacich.

Médiá zneužívajú svoju moc a pod 
frázou akejsi svätej povinnosti krágľu-
jú ľudí. Dobre, začnem aj ja? Mám tú 
moc ako šéfredaktor. Ale nezneužijem 
ju a ani ju nevyžijem. O tom totiž moja 
pracovná pozícia vôbec nie je. A som 
si tiež jasne vedomý vlastnej nedoko-
nalosti. Ctím výzvu pápeža Františka 
- “Kto som ja, aby som súdil?”

Samozvaných mediálnych ale aj 
tých bežných “božstiev” na Slovensku, 
ktoré sú aj prokurátori, aj vyšetrova-
telia, aj sudcovia,aj kati v jednom - je 
naozaj už dosť. Pritom kradne každý, 
kto obchádza pravidlá, normy a najmä 
morálku a etiku. 

No, na dnes končím, ide dopravný 
servis... Aby som vedel, kde chvíľku 
musím a kde inak potom 
nemusím. A kde môžem, 
keď sa MNE zachce.

Viem, vedomosti bo-
lia, ale, prosím, snažme 
sa aspoň trošku vedieť 
a vidieť.

S pozdravom
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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25. júla 1897       
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zla-
tej horúčke; tam napísal svoje prvé úspešné príbehy.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 135
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Viac informácií na:

eshop.zenitsk.sk/akcia   KOŠ: +421 46 5430 771   KOŠICE: +421 55 6254 006
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Predstavitelia ministerstva financií sa 
nedávno zúčastnili na mimoriadnom 
predsedníctve Únie miest Slovenska, 
ktoré sa konalo v Bratislave. Hlavnou 
témou rokovania bola aktuálna situá-
cia v súvislosti negatívnym dopadom 
koronakrízy na príjem samospráv.

Predstavitelia Únie miest Sloven-
ska dostali od ministra financií Eduarda 
Hegera prísľub, že štát urobí všetko pre-
to aby samosprávam pomohol vykryť 
tohtoročný výpadok podielových daní. 
Predbežná dohoda, o ktorej ešte bude 
rezort financií so samosprávami rokovať, 
hovorí o tom, že štát poskytne samosprá-
vam pôžičky vo výške aké potrebujú, aby 
mali taký objem peňazí s ktorým rátali 
pred koronakrízou. Samosprávy by mali 
mať navyše odložené splácanie pôžičiek 
o približne 4 roky.

„Ministerstvo financií si uvedomuje 
vážnosť situácie v súvislosti s financova-
ním miest a obcí. Štát nemôže z vrecka 
vytiahnuť stovky miliónov eur a darovať 
ich mestám a obciam. Bolo by to nero-
zumné a nezodpovedné zo strany vlády. 
Aj samosprávy si musia uvedomiť, že 
bremeno, ktoré nám zanecháva koro-
nakríza je na pleciach nás všetkých a 
zodpovednosť voči obyvateľom musia 

prevziať aj samosprávy. Model ktorý sme 
predstavili je zodpovedný. Samosprávy 
získajú zdroje, no na druhej strane budú 
nútené zamyslieť sa nad tým, aké projek-
ty z nich budú financovať. Neznamená 
to, že v obciach sa teraz zastaví život a 
rozvoj. Práve naopak. Veríme, že aj tento 
krok donúti zmeniť skostnatený systém a 
aj samosprávy naskočia na trend, ktorý je 
našou prioritou. Správať sa zodpovedne 
k peniazom občanov a za každých okol-
ností uplatňovať hodnotu za peniaze aj 
na regionálnej úrovni,“ povedal minister 
financií Eduard Heger.

Minister financií, ale aj predstavite-
lia miest zároveň potvrdili svoj záujem 
na celkovej reforme financovania samo-
správ. Tie sú totiž v súčasnosti odkázané 
na výnose z dane z príjmov fyzických 
osôb, ktorej výber práve v krízových ča-
soch, ako je tento, výrazne klesá a tým 
výrazne zasahuje aj rozpočty samospráv.

Že by sa samosprávy dočkali?

» red

INZERCIA
0905 719 135
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2Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.

044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

0.69

Gambrinus
• svetlé pivo

065

-48%

(1 l = 0,33)

2 l

1.25

Kofola

149

-54%
kg

3.29

Hrozno bele 
stolové

029

-30%

(1 l = 0,15)

2 l

0.42*

Mnerálna
voda
• jemne perlivá/

perlivá

Konzumné
zemaky skoré
• varý typ B - prlohové

209

-43%

(1 kg = 0,42)

5 kg balenie

3.69

Koktejlové 
paradajky 
stapcové 119

Supercena

(1 kg = 1,98)

600 g balenie

499

Supercena

(1 l = 1,25)

4 l

Svjanský Máz
• svetlý ležiak
• záloha 1,04 €

8 x 0,5 l

kgkg

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 27. 7. 
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Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve. REGIÓN PO – 31/2020

OD PONDELKA
27. JÚLA

119

-40%
cena za 100g

1.99

Losos
• fleta s kožou vcelku

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

369

-35%

(1 kus = 
0,46/0,23)

8/16 kusov

5.69*

Tassmo
Jacobs
• rôzne druhy

059

-40%
100 g

0.99

Tavený syr
• �revko

Medové gu�ô�ky  
• rôzne druhy
• v ponuke aj Medové 

gu�ô�ky bezlepkové 235 g za 4,99 €
CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

CCHHLLAADDEENNÉÉ

a spracované

179

-40%

(1 kg = 3,58)

500 g balenie

2.99

Mleté brav�ové 
mäso

Kurace stehná horé 
alebo dolné 199

-26%
cena za 1 kg

2.69

369

-30%

(100 g = 1,57)

235 g

5.29*

Slne�ncový 
olej 119

-33%
1 l

1.79*

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Predám bungalov v Ne-
dašovciach. Cena 93000€ 
vrátane pozemku. Tel. : 
0904569006

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.
»Kúpim lešenárske trubky. 
tel: 0911113727

»Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle. 0915876860

»Kúpim staré hodinky Prim 
a iné mechanické náramko-
vé hodinky. Tel. 0905/767 
777

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP TO 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 vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TO zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

Je leto a snažíte sa v plavkách vyze-
rať aspoň ako tak k svetu? Ľahké to 
nebude. Vďaka pandémii sme vraj 
v priemere na hmotnosti pribrali 
všetci dva kilogramy.

Prišli s tým rakúski odborníci na 
výživu. Dva kilogramy plus je však len 
priemer, takže u niektorých to už môže 
znamenať vážny problém. Ako vždy, 
každý prírastok na hmotnosti zname-
nal mnohé vynálezy, ako sa zas vrátiť 
do normálu, len nech to nepotrebuje 
veľa námahy.

Iní vedci - z Kanady a z Peru nedáv-
no poukázali na diétny boom, ktorý 
mal svoj vrchol vo Francúzsku v 18. sto-
ročí. Archívne sa zachoval prípad istej 
mademoiselle Lapaneterie - dievčaťa z 
dobrej rodiny a slečny veru mohutnej 
postavy. Táto jemná bytôstka sa často 
trápila tým, že jej pleť má príliš červe-
né podfarbenie. Obávala sa, práve tak, 
ako jej príbuzní, že ju budú považovať 
za alkoholika, čo samo o sebe je už vo 
Francúzsku mierne výnimočné. Víno a 
destilát je tam totiž súčasťou bežného 
stolovania aj v tých najslušnejších ro-
dinách. Slečna si teda nechala poradiť 
od istej “babonárky”. (Babona je viera, 
že niektoré javy a udalosti sú prejavom 
nadprirodzených síl alebo znamením 
buducnosti, predsudok, vžitý názor 
bez rozumového zdôvodnenia.) Na zá-
klade rady tejto ženy vypila každý deň 
malý pohárik octu - a prišiel predpo-

kladaný úspech. Mademoiselle Lapa-
neterie schudla, jej pleť bola bledšia. 
Po mesiaci však prišiel šok. Mladá žena 
zomrela.

Boj proti zbytočným kilogramom 
zúri už celé stáročia. Je známa reklama 
na dietetický výrobok z roku 1895 - na 
priloženom obrázku. Inak, vo Francúz-
sku ešte aj v minulom storočí pretrvá-
vala fáma, že octový liek môže spôsobiť 
chudnutie. Dodnes sa zachovalo nedo-
kázané tvrdenie, že ocot môže prispieť 
k štíhlej postave. Rôzne hollywoodske 
krásky ešte stále v takejto viere konzu-
mujú zmes jablčného muštu a octu.

Vládca Dionýzios zo Syrakúz (na-
rodený okolo roku 360 pred Kristom) 
bol legendárny žrút a teda aj veľkolepo 
tučný. Svoju morbídnu tlstotu však vy-
riešil tak, že schoval svoje telo do veže 
veľkosti človeka, z ktorej mu vykuko-
vala iba hlava. Na leto a pláž je to veľmi 
nepraktické, to verte!

Pribrali sme a riadne

» red

To najobyčajnejšie, najnevyhnut-
nejšie, každodenné mydlo. Mydlo a 
mydlenie sa. To je základ hygieny 
súčasného civilizovaného tvora z 
rodu homo sapiens.

V prípade mydla viaceré dochova-
né legendy ako o mieste jeho zrodu ho-
voria o úpätí hory Sapo a čase asi tisíc 
rokov pred naším letopočtom. Viaceré 
zhody poukazujú na istý vrch neďaleko 
Ríma. K Sapo ľudia nosili obetné dary 
pre uctievané božstvá. Tuk obetova-
ných zvierat kvapkal do rozpáleného 
ohňa a miešal sa s popolom. Táto zmes 
sa premiešala s pôdou a časom presiak-
la do blízkeho potoka, kam ženy chodi-
li prať šatstvo. Všimli si, že šaty majú 
bez veľkej námahy krásne vypraté. Aj 
to je však nateraz iba jedna z legiend.

“Sapo” sa však stalo základom slo-
va mydlo v najrôznejších jazykoch sve-
ta a je ním dodnes.

Avšak, ako vždy, aj vprípade mydla 
boli zrejme prví Sumeri.Ich prapôvod-
ná zmes čohosi, čo by sme dnes nazvali 
modlovou, sa začala používať medzi 
riekami Eufrat a Tigris asi v čase 2500 
rokov p.n.l. Na Summerských doskách 
archeológovia objavili vyryté pokyny 
na výrobu základnej mydlovej zmesi. 
V recepte odporúčajú zmiešať vodu s 
popolom rastlín a vyvariť spolu s lo-
jom. Táto receptúra prechádza neskôr 
kultúrami Babylončanov, Egypťanov, 
Feničanov, Grékov , Rimanov….. Prvé 

známky vedomého mydlárskeho re-
mesla v Európe boli objavené v starove-
kom Ríme, kde v ruinách Pompejí od-
kryli mydláreň so zásobami hotových 
mydiel. Avšak Rimania používali 
mydlo len na pranie alebo čistenie ná-
strojov. 

Naopak, takí starovekí Egypťania 
sa pravidelne kúpali. Ebersov papyrus, 
lekársky dokument z obdobia okolo 
roku 1550 pred n. l., popisuje miešanie 
rastlinných a živočíšnych olejov s alka-
lickými soľami na vytvorenie mydlové-
ho materiálu používaného na liečenie 
kožných ochorení, ako aj na umývanie. 
Niekedy v tých časoch vraj dal Mojžiš 
Izraelitom detailné zákony nariaďujúce 
osobnú čistotu. Tiež poukázal na súvis-
losť hygieny so zdravím a náboženskou 
očistou.

Nuž, mydlo naše každodenné, buď 
pochválené! 

Keď sa povie mydlo

» red
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28. júla 1976     
udiala sa najväčšia letecká havária Čes-
koslovenských aerolínií – lietadlo Il-18 na 
linke Praha – Bratislava po poruche dvoch 
motorov a nedokončenom pokuse o pri-
státie spadlo do jazera Zlaté piesky v Bra-
tislave; zahynulo 76 ľudí a 3 ľudia prežili.

Výročia a udalosti
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NOVOOPTIK a.s. - optika za ceny, ktoré si môžete dovoliť
 

V ponuke viac ako 1 500 rámov

v cene od 20 € do 120 €.

Otvorené aj v sobotu!

OTVÁRACIE HODINY
Cyrila a Metoda 5
TOPOĽČANY

Pondelok - Piatok:
9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 12:00

 NOVOOTVORENÁ OPTIKA V TOPOĽČANOCH oproti Mestskej polícii

Dioptrické okuliare
aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antirefl exné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár

•

•
•
•

Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%

•
•
•
•
•
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Ak trpíte na zvýšenú hladinu kyseli-
ny močovej alebo máte aj prejavy dny, 
mali by ste zmeniť spôsob stravovania.

Ak vo svojej strave konzumujete príliš 
veľa purínov alebo ak sa vaše telo nedokáže 
dostatočne rýchlo zbaviť tohto vedľajšie-
ho produktu, môže sa v krvi nahromadiť 
kyselina močová. Základom každej liečby 
zvýšenej hladiny kyseliny močovej alebo 
dny je nízkopurínová strava – diéta s obme-
dzením purínov. 

Pri dne sú absolútne nevhodné potra-
viny s vysokým obsahom purínov:
• vnútornosti - pečeň, obličky, brzlík, srdce, 
mozoček, pľúca
• mäsové vývary, silné mäsové polievky a 
vývary
• divina, 
• údené výrobky
• sardinky, šproty
• hotové koreniace zmesi, sójové omáčky a 
bujóny
• alkohol, - hlavne pivo a ťažké vína

Potraviny, ktoré treba obmedziť:
• Červené mäsá – hovädzie, jahnňacie, 
bravčové
• strukoviny - hrach, fazuľa, šošovica, 
• špenát, karfiol, cvikla
• tuky, maslo, oleje, 
• plesnivé syry.
• káva, čaj, kakao
• víno

Vhodné potraviny:
• zelenina (okrem tých, ktoré treba obme-

dziť), ovocie, 
• mlieko, mliečne výrobky, syry, 
• vajíčka,
• obilniny, zemiaky, ryža,
• dostatok tekutín

Rada: Ľudia so zvýšenou hladinou kyse-
liny močovej alebo s prejavmi dny kedykoľ-
vek v anamnéze, by mali častejšie konzu-
movať bezmäsité jedlá ako hlavný pokrm, 
z  mäsa uprednostniť chudé biele druhy. 
Vegetariáni trpia na zvýšenú hladinu kyse-
liny močovej iba raritne.

Kryštáliky kyseliny močovej opísal 
už v roku 1679 Antonie van Leeuwenhoek, 
označovaný za otca mikrobiológie. Ocho-
rením trpel Karel IV, Newton, Richelieu, 
Luther, Kalvin, Goethe, Rubens, Michelan-
gelo a mnohí iní. Je predpoklad, že výskyt 
zvýšenej kyseliny močovej a aj dny bude 
stúpať, minimálne preto, lebo sa za posled-
ných 100 rokov jej hladina v  krvi u mno-
hých zvýšila dvojnásobne. Aj práve preto je 
dôležité preventívnymi opatreniami, ktoré 
sú vysoko účinné, zabrániť, aby jej zvýšená 
hladina spôsobila kompliká-
cie kdekoľvek v organizme.

Vhodné sú všetky re-
kreačné športy, chôdza, 
plávanie, bicyklovanie 
a  dosiahnutie normálnej 
hmotnosti.

Dna a iné prejavy zvýšenej hladiny 
kyseliny močovej

sú vysoko účinné, zabrániť, aby jej zvýšená 
hladina spôsobila kompliká-
cie kdekoľvek v organizme.

 re-
kreačné športy, chôdza, 
plávanie, bicyklovanie 
a  dosiahnutie normálnej 

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

metabolizmu a výživy
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 7. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
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NOVÉ PRACOVNÉ 
MIESTA!!!
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PRACOVNÍKOV DO VÝROBY 

- �����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������

������������� ����������

������������������������������������

�������� ������������
������

�����������������������

Prijmeme nových zamestnancov 
���������������� 

��������������� a 

�����������.

�����������������
��������������������

�����������������
������������

����������
�������������������

0800 500 091.

���������������� a

����������.

������
������������

��������

���������

091091.

85
-0

49
1

85
_0

48
9

Tesár����������,
������������������

pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu
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0904 516 707
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����������������������
��������������������
�������������������������������
firmou      
����������������������
���������������

�����������NKK - BAU s.r.o.
������������������������

MONTÉR�����������
ZVÁRA�����

�������������������������������.

�����������
��������������������������������
���������������������������
����������������������
�����������������������������������

���������
����������������������������������
��������������������
����������������������������
����������������������������
���������������

����������������������������������������
���������������������������������

���������������������������������
�����������������������������

���������������

85
_0

49
7

33
-0

05
8

33
-0

00
8

33
-0

04
0


