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Tretia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Čas je zrýchlený, ešte nedávno 
sme avizovali príchod Adventu a 
už je tu jeho tretia nedeľa.

Paralelne prežívame všetko ob-
vyklé svetské, no je fajn, ak zostane 
čas zamýšľať sa aj nad tým duchov-
ným. V tom svetskom je zhon, obavy, 
neistota, často aj bolesť, v tom du-
chovnom nádej a očakávanie. Možno 
aj preto je dobré z týchto dvoch svetov 
spraviť prepojenú sústavu a žiť v nej 
plnohodnotne, od radosti po smútok, 
od bolesti po šťastie. Myslím si, že 
človek sa stane ľudským až vtedy, ak 
toto dokáže, ak to zažije a ak sa tak a 
v tom naučí vo svojom živote pokra-
čovať.

Hulákajúci hlupák na akomkoľ-
vek stupni moci, hoci len a výlučne 
domnelej a aj to iba z jeho pohľadu, tu 
nie je na to, aby nám ničil či znechu-
coval a zoškareďoval život, naopak, 
práve “vďaka” takýmto sme schopní 
vidieť ho aj krásny.

„Hľa, ja posielam svojho posla 
pred tvojou tvárou a on pripraví 
cestu pred tebou.“ Veru, hovorím 
vám: Medzi tými, čo sa narodili zo 
ženy, nepovstal nik väčší ako Ján 
Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom 

kráľovstve menší, je väčší ako on.“                                         
Mt 11, 2- 11

Ak sa niekedy aspoň na okamih 
zastavíme a zauvažujeme o pravých 
hodnotách v ľudskom živote, môže-
me objaviť, že jedným obrovským 
darom je zrak. A neexistuje iba slepo-
ta telesná, ale aj duchovná. Vidíme 
či nevidíme znamenia našich čias? 
Chápeme či nechápeme, čo nám 
chcú naznačiť? Vidíme niečo alebo 
niekoho veľkého vo vlastnej rodine? 

Veľmi krásne to napísal Exupéry 
vo svojom Malom princovi vari v naj-
známejšom citáte, ktorý v správnej 
chvíli stojí zato opakovať: „Správne 
vidíme len srdcom, to, čo je dôležité 
je očiam neviditeľné“. Netúžme byť 
väčšími ako ktokoľvek iný na našom 
malom svete moci a v našom bohat-
stve, ale skúsme zažiť as-
poň chvíľku stať sa tými 
najmenšími...

Pekný a pokojný, 
myšlienkami naplnený 
Advent, vážení čitate-
lia!
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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Nie pre ťažké reformy, ktoré sa ne-
dajú vydržať, lebo žiadne nerobia. 
Nie pre kauzy, hoci škandálov mali 
za tých pár mesiacov neúrekom. 
Ľudia nechcú Igora Matoviča a jeho 
vládu kvôli absolútnej neschopnos-
ti riešiť vážne problémy, arogantnej 
komunikácii k občanom a drzému 
papalášizmu.

Očakávaná zmena k lepšiemu 
s Matovičom neprišla a ani nepríde. 
A za dverami stále čaká starý aj nový 
Smer. Úlohou všetkých príčetných a 
kompetentných strán je ponúknuť 
alternatívu. Odbornú, profesionál-
nu a hodnotovú alternatívu, pre 
ktorú Slovensko a jeho občania sú 
cieľom politiky, nie iba nástrojom 
na použitie vo voľbách. 

Potrebujeme viac odbornej disku-
sie, debát o zdravotníctve, obnove 
Slovenska o problémoch a  rieše-
niach. Pri tejto vláde, pri spôsobe 
vládnutia Igora Matoviča sa o tom 
nedá ani snívať. Nechcem a neželám 
Slovensku návrat ľudí, ktorí si mys-
leli a hovorili, že keď vyhrajú voľ-
by, môžu všetko. Nechcem Fica ani 
žiadny iný Smer. Chcem len slušnú 

vládu, ktorá nebude robiť vlastným 
občanom zle. A ktorá sa správa k 
ľuďom s úctou! Pretože v tomto me-
dzi Ficom a Matovičom prestáva byť 
rozdiel. 

Igor Matovič patrí do politickej aj 
ľudskej izolácie. Je to zlý politik aj 
zlý manažér. Každý, kto mu umož-
ňuje zostať pri moci, je spoluzod-
povedný za škody, ktoré premiér 
spôsobí.

Slovensko má na viac!

POTREBUJEME NOVÚ 
ALTERNATÍVU. 

Matovič nevyšiel, lebo ani nikdy nemohol.
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Michal Macho
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO
SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

-65%
k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov4
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14. decembra 1911        
Roald Amundsen dosiahol Južný pól 

Výročia a udalosti
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»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195
»Kúpim vaše staré auto aj 
bez STK tel: 0919420515

»Kúpim v Leviciach byt ale-
bo dom s exekúciami. Pla-
tím v hotovosti do 48 hodín. 
0905804926
»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 
0944469960

»Kúpim haki lešenie. tel. 
0908 532 682

»Darujem funkčný starší 
televízor ORAVA a obyč. 
práčku VIRENA. Predám 
30 l biely sud na kapustu. 
0907266687

»Kúpim HD kože 
0948799362

»KÚPIM STAROŽITNOSTI. 
STARÉ MOTORKY, BICYKLE, 
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO 
STRIEBRA, OBRAZY, HODI-
NY VRECKOVÉ, AJ NÁRAM-
KOVÉ, ŠABLE AJ BODÁKY, A 
VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ. 
0903439094
»ODKÚPIM KROJE AJ ČASTI 
VOJENSKÉ VECI OBRAZY MIN-
CE BANKOVKY HODINKY A INÉ 
0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»Kúpim sporák na palivo 
dobrom stave 0907461995
»Predám nábytok z det-
skej izby a z obývačky. 
0911355025
»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276

Občianska
riadková
inzercia

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    

POKRAČOVANIE
na 6. strane

V Evanjeliu podľa Matúša nám Ježiš 
definuje kľúče od nebeskej brány 
takto: „Bol som hladný a dali ste mi 
jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; 
bol som pocestný a pritúlili ste ma; 
bol som nahý a priodeli ste ma; bol 
som chorý a navštívili ste ma; bol som 
vo väzení a prišli ste ku mne.“ 

Viaceré z týchto požiadaviek na 
dobré skutky sa vyskytli aj v iných ži-
dovských alebo egyptských textoch, ale 
navštevovanie väzňov spomína Ježiš 
ako prvý. Pravdepodobne nemyslel iba 
na nespravodlivo odsúdených ľudí, ale 
aj na tých, ktorí sedia vo väzení za svoje 
ťažké zločiny. Prečo by sme ich mali na-
vštevovať? Aj dnes sa ľudia tešia z toho, 
že niektorí mafiáni, sudcovia, policajti 
a politici budú za svoje zločiny spravod-
livo súdení a uväznení. Ale nikto sa ich 
nechystá navštíviť. Modlí sa niekto za 
nich? Je dobré ak sú zločinci usvedče-
ní a potrestaní. Ale ešte lepšie je, ak sa 
vzdajú zlého a obrátia sa. Ak ich budeme 
neustále odsudzovať za ich zlé skutky a 
nenájdeme na nich nič dobré, nedokážu 
sa vrátiť na správnu cestu. Občas odpo-
vedám na listy, ktoré nám píšu ľudia z 
väzenia do Dobrého Pastiera. Väčšinou 
vtedy, keď ich majú prepustiť na slobodu 

a oni hľadajú ubytovanie a prácu. Z listov 
cítim snahu o nápravu života. Neviem, 
koľkým sa to podarí. Ale keby ich mal 
kto povzbudiť, prijať, pomôcť im objaviť 
talent a úžitok pre tento svet, ich šanca 
by sa zväčšila. 

Našou úlohou na tomto svete nie je 
posudzovať a odsudzovať ľudí, ale po-
máhať im dostať sa do nebeského kráľov-
stva. Ako? Je jednoduché milovať ľudí, 
ktorí sú dobrí. Lásku však potrebujú 
hlavne tí, ktorí si ju v našich očiach ne-
zaslúžia. Ak budeme mať radi aj tých, čo 
urobili zlé veci, budeme sa modliť za ich 
duše, nepomôžeme len im, ale aj sebe. 
Navštívili sme Ježiša vo väzení. Čokoľvek 
ste urobili jednému z týchto mojich naj-
menších bratov, mne ste urobili, hovorí 
Ježiš. Naši najmenší bratia sú tí, ktorých 
si nikto nevšíma, sú na okraji spoločnos-
ti, chudobní, chorí, 
hladní, smädní, bez 
domova, opustení, 
osamelí a opovrho-
vaní. V ich tvárach 
nájdeme Ježiša skôr 
ako medzi farizejmi 
v rôznych VIP 
spoločnos-
tiach.

Navštíviť väzňov

» Ján Košturiak
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                                         CENY, KTORÉ 
NEZAŤAŽIA RODINNÝ ROZPOČET 
AKCIA

www.real-therm.sk  •  www.hi-sec.sk  •        Realtherm okna a dvere
0902 337 227  •  0904 966 563

BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ DVERE

viac typov     
    a farieb

OD

EUR
299

POZOR! POSLEDNÉ VOĽNÉ MONTÁŽNE
    TERMÍNY NA DECEMBER
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»Kúpim staré predmety zo 
striebra 0903305388

»Vdovec hľadá priateľku 
do 57r 0902321964
»58r. hľadá priateľku na 
vážny vzťah do 60 rokov. 
0949563315
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»56r hľadá priateľku 
0917049831
»HĽADÁM SI PRIATEĽA NA 
VÁŽNY VZŤAH SOM MOLET-
KA MÁM 41r SOM Z KOZMÁ-
LOVIEC č. t. 0940325728 ty 
vek do 50r

Občianska
riadková
inzercia

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP LV 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, LV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Narodila sa v 3. storočí v Syrakúzach 
na Sicílii, v rodine bohatých kresťa-
nov. V mladosti dala sľub, že zasvätí 
svoj život službe Spasiteľovi. 

Keď ju neskôr nútili vydať sa za po-
hanského mládenca, ktorému sa páčili 
jej krásne oči, nesúhlasila. Oči si vylú-
pila a poslala mu ich. Zomrela muče-
níckou smrťou. 

Tak ako aj pri iných stridžích 
dňoch, keď bol výskyt ježibáb a ča-
rodejníc vysoký, aj v predvečer Lucie 
bývalo po celom Slovensku cítiť z jeho 
obyvateľstva vôňu cesnaku. Cesnako-
vé pokrmy sa jedli v zvýšenej miere, na 
večeru býval bežný chlieb s cesnakom, 
prípadne cesnakové hrianky. Podakto-
rí si kreslili cesnakom krížik na čelo, 
bradu, sluchy a zápästie, aby zvýšili 
jeho ochranný účinok.

Cesnak nechýbal ani pri ochran-
ných rituáloch domov a stajní, spolu 
s trojkráľovou kriedou sa využívali na 
kreslenie krížov na dverách príbytkov 
a maštalí.  

Na Kysuciach býval zvyk vytvoriť 
z jedľovej vetvičky a obilného klásku 
akúsi metličku. Do svätenej vody dali 
kúsok chleba. Od Lucie do Vianoc po-
tom kropili touto vodou a metličkou 
celý príbytok, stajne a maštale.

Jedným zo zvykov bývalo kravy 
okiadzať dymom z posvätných rastlín. 

V okolí Trenčína sa ešte koncom 19.sto-
ročia dával do dverí stajne snop slamy. 
Na strednom Slovensku boli bosorky z 
chotára vyháňané mládencami, ktorí 
práskali korbáčmi, pískali na píšťal-
kách či prstoch. Zvykli aj trúbiť na ro-
hoch či cengať kravskými zvoncami, 
podstatou bolo spraviť čo najväčší 
hluk. 

V dňoch okolo Lucie sa z gazdov-
stva nepredávali nijaké produkty a 
nič sa nepožičiavalo, ani jediné vajce. 
V stredoveku na Luciu ľudia obsýpali 
rohy stavísk hlinou z cintorína, ktorá 
mala obsahovať roztlčené ľudské kos-
ti. V predvečer Lucie, 12.decembra ve-
čer, po západe slnka a celý ďalší deň 
nedovolili žiadnej cudzej žene z domu 
vyniesť mlieko, lebo v tom čase mala 
prísť pýtať mlieko jedine striga, aby 
prostredníctvom neho mohla uškodiť 
krave. 

Lucia 
a zvyky spojené s týmto menom

» red
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Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky zastupuje
zamestnancov pracujúcich v potravinárskom priemysle na Slovensku. 
Našim poslaním

Našim cieľom

Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky poskytuje svojim členom

Poskytujeme členom  

nájdete na www.ozpotravinarovsr.sk

30 ročné skúsenosti chránia našich členov!! 

Každý člen OZ Potravinárov SR má možnosť za výhodných podmienok celoročne využívať 
služby r

„ Dovolenkujte bezpečne, tam, kde vonia ihličie !! „
Bohatú ponuku služieb Oravskej horárne nájdete na www.oravskahoraren.sk

STAŇ SA NAŠIM ČLENOM !!

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, 
Zlaté Moravce, Vráble,

Levice a okolie, Nová Baňa
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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Betlehemské svetlo skauti prinesú 
na Slovensko už po tridsiaty prvý 
raz a počas predvianočného obdobia 
zabezpečia jeho distribúciu po celej 
krajine.

Slovenskí skauti prevezali v sobo-
tu 12. decembra Betlehemské svetlo od 
skautov z Rakúska. Tento rok sa netra-
dične, vzhľadom na aktuálnu situáciu v 
súvislosti s koronavírusom, presunulo 
odpálenie zo slávnostnej ceremónie na 
hraničný priechod neďaleko Bratislavy. 
Skauti tak neprekročia štátne hranice, 
no aj napriek tomu zabezpečia, aby sa 
Plamienok z Betlehema dostal aj k nám.

V dopoludňajších hodinách nasledu-
júceho dňa, v nedeľu 13. decembra, odo-
vzdajú Betlehemské svetlo na poľsko-slo-
venských hraniciach poľským skautom a 
následne popoludní na ukrajinsko-slo-
venských hraniciach skautom z Ukrajiny.

V úvode nasledujúceho týždňa prij-
me Betlehemské svetlo prezidentka Slo-
venskej republiky, pani Zuzana Čaputo-
vá. Pôjde tak o prvé oficiálne prijatie na 
Slovensku. Plamienok z Betlehema odo-
vzdajú skauti symbolicky ľuďom počas 
nasledujúceho, posledného predvianoč-
ného víkendu, na sv. omšiach v sobotu 19. 
a v nedeľu 20. decembra v kostoloch po 
celom Slovensku, kde bude rovnako ako 
vo väčšine slovenských kostolov k dispo-
zícii pre verejnosť až do Vianoc. Samotná 

distribúcia po Slovensku bude prebiehať 
v nasledujúcich dňoch, aby pár dní pred 
Štedrým večerom bolo Betlehemské svet-
lo dostupné v čo najväčšom počte miest. 
Odpaľovanie Betlehemského svetla bude 
prebiehať so zreteľom na všetky aktuálne 
platné bezpečnostné a hygienické opat-
renia, vždy so snahou o bezkontaktnosť 
a bez zhromažďovania. Aj tento rok pri-
pravujú skauti interaktívnu mapu s vy-
hľadávaním, kde bude v rámci Slovenska 
Betlehemské svetlo dostupné. Mapa so 
zoznamom je dostupná na internetovej 
stránke www.betlehemskesvetlo.sk a 
skautskí dobrovoľníci ju každým dňom 
aktualizujú. Potrebné je však dodať, že 
vzhľadom na spôsob šírenia Svetla odpa-
ľovaním zo sviečky na sviečku je v sku-
točnosti jeho dostupnosť mnohonásobne 
vyššia.

Betlehemské svetlo 
príde na Slovensko aj tento rok

» red

Ide o pohyblivý sviatok, tento rok 
si ho pripomíname v kalendárnom 
rozpätí 10. 12. až 18. 12. 

Je to sviatok svetiel alebo sviatok 
opätovného zasvätenia jeruzalemské-
ho chrámu. Viaže sa na historické uda-
losti, spojené s víťazným bojom Ma-
kabejcov nad sýrsko-gréckym kráľom 
Antiochusom-Epifanesom IV. roku 167 
pred začiatkom občianskeho letopoč-
tu. Panovanie Antíocha bolo pozna-
menané despotizmom a vyhrotenou 
náboženskou neznášanlivosťou. Zaká-
zal obrady židovskej viery, zneuctil je-
ruzalemský chrám a dopustil sa mno-
hých násilností. Prvým dôsledkom 
tejto hrôzovlády bolo vyľudňovanie 
dedín a miest, ktorých obyvatelia ute-
kali do hôr. Po čase došlo k  povstaniu 
židovského obyvateľstva proti presile 
žoldnierov kráľa Antiocha. Kľúčový 
význam malo oslobodenie Jeruzalema 
a jeruzalemského chrámu, ktorý pred-
stavoval náboženské centrum židov-
stva. Po vstupe do chrámu sa objavil 
pred zrakmi židovských vojakov obraz 
spustošenia a zneuctenia všetkého, čo 
im bolo sväté. Nezostali však stáť so 
založenými rukami, neoslavovali svoje 
víťazstvo, ale poradili sa so znalcami 
Zákona a podľa rady začali chrám čis-
tiť a pripravovať k pôvodnej službe. Po 
očistení chrámu zapálili svietnik s več-

ným svetlom, avšak pri dolievaní oleja 
do svietnika zistili, že k dispozícií je len 
jedna malá nádoba s pečaťou veľkňa-
za, ktorá obsahuje posvätný olej. Naj-
kratší čas, potrebný na vyrobenie no-
vého oleja bol osem dní a malá nádoba 
obsahovala jednodenné množstvo.

Tradícia hovorí, že sa stal zázrak 
a toto malé množstvo oleja vydržalo 
svietiť po celých osem dní, ktoré boli 
potrebné na výrobu nového oleja. Na 
pamiatku znovuzasvätenía chrámu za-
paľujeme v židovských domácnostiach 
25. Kisleva a počas ďalších ôsmich dní 
vždy o jednu sviečku viac. To znamená, 
že prvý deň zapaľujeme jednu sviečku, 
druhý deň dve atď., až posledný deň za-
pálime všetkých osem sviečok.

Chanuka - 
sviatok svetiel a zasvätenia chrámu

» Zdroj: UZZNO

Sčítanie obyvateľstva, ktoré sa 
uskutoční od 15. februára 2021 do 31. 
marca 2021, je prioritou nielen Mi-
nisterstva kultúry SR, ale aj Úradu 
splnomocnenca vlády Slovenskej 
republiky pre národnostné menši-
ny a Fondu na podporu kultúry ná-
rodnostných menšín. 

Prihlásenie sa k svojej národnosti 
a materinskému jazyku je dôležitým 
základom pre tvorbu politík, a to aj v 
oblasti kultúry. Sčítanie obyvateľstva 
zabezpečí lepšie cielenie podpory kul-
túry pre majoritu a minoritu.

Splnomocnene vlády pre národ-
nostné menšiny Bukovszky zdôraznil 
potrebu vytvorenia čo najlepších pod-
mienok pre sčítanie. „Som presvedče-
ný o tom, že informačná kampaň môže 
byť úspešná len v prípade aktívnej 
účasti národnostných organizácií. Ví-
tam rozhodnutie správnej rady fondu 
a dúfam, že do mobilizácie sa zapojí čo 
najviac menšinových organizácií.“

Dáta o národnostnom zložení zís-
kane v sčítaní sú naviazané na niektoré 
právne normy v oblasti uplatňovania 
jazykových práv národnostných men-
šín. Preto je dôležité využiť obdobie 
pred sčítaním na informačnú kampaň 
o význame priznania národnostnej a 
etnickej príslušnosti.

Snaha ministerstva kultúry o 
podporu čo najpresnejšieho zozbie-
rania údajov v sčítaní sa opiera aj o 

programové vyhlásenie vlády. V ňom 
sa koaliční partneri zaviazali, že ná-
rodnostným menšinám budú vytvára-
né možnosti na zachovanie ich kultúr-
nych zvyklostí, jazyka a tradícií.

„Výsledky sčítania budú mať po-
čas nasledujúcich rokov priamy vplyv 
na podpornú činnosť v oblasti kultúry. 
Preto je úlohou náš všetkých, aby bola 
informovanosť obyvateľov o sčítaní na 
čo najvyššej úrovni,“ uviedla štátna ta-
jomníčka Zuzana Kumanová.

Sčítanie obyvateľstva sa koná kaž-
dých desať rokov a v roku 2021 bude po 
prvýkrát elektronické. Sčítanie bude 
jednoduchšie ako v roku 2011 a bude 
pozostávať len zo 14 otázok.  Základné 
výsledky sčítania zverejní Štatistický 
úrad SR najneskôr do 1. januára 2022.

O sčítaní obyvateľov

» red

12. decembra 1901 
Talianovi Guglielmo Marconimu sa poda-
rilo rádiovým spojením poslať správu cez 
Atlantický oceán, na kódovanie správy 
bola použitá Morseova abeceda 

Výročia a udalosti
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Nehnuteľnosti Levice

SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI
Slavomír Forgáč      0903 773 827
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utrápi      
(zried.) prepracuj štýl       

hudby

kame      
na ostre-   
nie kosy

súvislý     
kamenný   

masív,     
bralo

2. as     
tajni ky

poobíja    
latami

hlúpo

tresol, 
buchol     
tajne    
robi

1. as     
tajni ky

udrela sa  
(expr.)     

stáva sa   
sivým

drobný    
hmyz

druh      
horniny    
jednotka   
zn. Sav

otec       
nymfy     
Aigíny

babylon-   
ský boh    
mužské    
meno

staršia  
podielová  
jednotka   

tlaku

citoslovce  
obdivu     
mužské    
meno

ovinú
zaväzuje   
zna ka 

milikelvina

pomocou   
ihly a nite  

spája      
tkaniny

škaredo    
kresli      

stredo-    
školák

okukávate

zna ka    
telúru

poškria-    
balo       

pooblie-    
pajme

staršia     
zna ka    
žiletiek

treskot     
3. as     
tajni ky

mláka,     
barina

mykajú   
(expr.)     
zna ka   

niklu
Pomôcky: 

Asopos,   
Avot, alit,   

a due, Anu 

skratka    
oddelenia  
technickej  
kontroly

raj        
starec     
(kniž.)

prúdenie   
vody      

citoslovce 
poh dania

zbavi      
peny

osobné    
zámeno    
zn. pre    

rutherford

temnota špica,     
kon ek

iba        
miestami

pre dvoch  
(hud.)

V pekle víta Lucifer nového 
hriešnika:
- Vitaj na mieste plnom 
utrpenia!
Chlapík sa pousmeje               
a hovorí:
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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Začiatkom decembra sa už našimi 
príbytkami zvyčajne šíri príjemná 
vôňa vianočného pečiva. Medovní-
ky sa pečú štandardne v predstihu 
pár týždňov pred Vianocami, aby 
stihli zmäknúť, ostatné suché peči-
vo postupne.

Medovníky
Suroviny: 600 g hladká múka, 250 g 

práškový cukor, 200 g maslo, 6 PL med, 
2 PL kakao, 3 ks vajcia, 1 ks kypriaci prá-
šok do perníka, 1 ČL perníkové korenie

Postup: Z uvedených surovín vypra-
cujeme cesto a necháme ho odpočinúť 
do druhého dňa. Vyvaľkáme na hrúbku 
3 až 5 milimetrov, pečieme na 160 stup-
ňov asi 4 až 7 minút, podľa rúry.

Medvedie labky
Suroviny: 150 g hrubá múka, 125 g 

maslo, 120 g mleté orechy, 150 g práško-
vý cukor, 1 PL kakao, práškový cukor na 
obalenie

Postup: Všetky suroviny na cesto 
zmiešame. Z cesta rukami odoberáme 
kúsky, ktoré vtlačíme do pripravených 
formičiek. Pečieme v rúre vyhriatej 
na 160°C asi 10 až 15 minút. Upečené 
ich ešte teplé vyklopíme a obalíme v 
práškovom cukre.

Vanilkové rožky
Suroviny: 250 g hladká múka, 100 g 

mleté mandle, 165 g práškový cukor, 

180 g studené maslo, štipka soli, 5 balíč-
kov vanilkový cukor

Postup: Do misky preosejeme múku, 
pridáme mleté mandle, štipku soli, 90 
gramov cukru a na vločky nastrúhané 
maslo. Vypracované hladké cesto za-
balíme do potravinovej fólie a necháme 
hodinu odpočívať v chlade. Potom z ces-
ta vyformujeme valčeky s priemerom 1,5 
cm, ktoré pokrájame na asi 5 cm dlhé 
kúsky a z nich vytvoríme rožteky. Pečie-
me v rúre vyhriatej na 150°C asi 15 mi-
nút. Zatiaľ si na tanieri premiešame 75g 
práškového cukru a 5 balíčkov vanilko-
vého cukru. Ešte teplé rožteky obalíme v 
pripravenom cukre.

Zlepované linecké kolieska
Suroviny: 150 g hladká múka, 50 g 

práškový cukor, 100 g maslo, 1 žĺtok, 
lekvár podľa výberu, práškový cukor na 
posypanie

Postup: V miske zmiešame múku, 
práškový cukor, zmäknuté maslo a žĺ-
tok. Vypracované hladké cesto odloží-
me na 20 minút do chladničky. Potom 
ho vyberieme a rozvaľkáme medzi dvo-
ma potravinárskymi fóliami na hrúbku 
asi 2mm. Pomocou formičiek vykraju-
jeme z cesta rovnaký počet plných ko-
liesok a koliesok s otvorom – napríklad 
hviezdička, srdiečko či stromček. Pečie-
me v rúre vyhriatej na 175°C asi 5 až 7 
minút. Upečené plné koliesko potrieme 
lekvárom, koliesko s otvorom posype-

me práškovým cukrom a spojíme ich.

Orechové snehové sušienky
Suroviny: 3 bielky, 250 g práškový 

cukor, 250 g pomleté orechy, práškový 
cukor na posypanie, tortové oblátky

Postup: Bielky vyšľaháme do tuha. Po 
častiach pridáme práškový cukor a ore-
chy. Z tortových oblátok vykrojíme po-
mocou okrúhlej formičky s priemerom 
3 až 4 cm kolieska a poukladáme ich na 
plech vyložený papierom na pečenie. 
Pripravenú hmotu naplníme do cukrár-
skeho vrecúška (alebo mikroténového 

sáčku - nezabudneme odstrihnúť špič-
ku) a nastriekame na pripravené oblát-
ky. Pečieme v rúre vyhriatej na 150°C asi 
15 až 20 minút.

Náš tip
Pri pečení sme použili teplovzdušnú 

rúru, pričom rozdiel v teplote medzi kla-
sickou elektrickou rúrou a teplovzduš-
nou rúrou je asi 15 až 20 °C. Pri pečení 
v klasickej elektrickej rúre teda pridáme 
približne 15 až 20 °C, treba však prie-
bežne kontrolovať, pretože každá rúra 
pečie inak.                        Renáta Kopáčová

VIANOCE Najčítanejšie regionálne noviny

Skvelé recepty na sladké vianočné pečivo

 autor foto: HoliHo pixabay
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13. decembra 2002  
Európska rada v Kodani schválila vstup 10 
kandidátskych krajín (Cyprus, Česko, Es-
tónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 
Poľsko, Slovensko, Slovinsko) do Európskej 
únie od 1. mája 2004. 

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 422 015
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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PRIAME EXPRESNÉ AUTOBUSOVÉ 
LINKY Z BRATISLAVY

 

KOŠICE

ŽILINA
PREŠOV

KOMÁRNO
� WiFi zadarmo
� WC v autobuse
� servis na palube 
� najrýchlejšia preprava 

Lístok 
kúpite na

bus.daka.sk

ME EXPRESNÉ AUTOB
KYKK Z BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTAAAAA ISSSLAVAA YVV

KO

ŽIL
PRE

KOM
armo
obuse
palube
šia preprava bus

BUS

Š E

OB
€
od
už3,99

 

Pre POdANIe 
SI INZerÁTU

VOLAJTe
0905 422 015


