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Skromne o štedrosti

Láska, charita, veľkorysosť, ochota
dávať, uskutočňovanie šľachetných myšlienok alebo činov, to vo všeobecnosti
je štedrosť. Teda, vidíme, štedrosť nie je
rozhadzovanie, s tým nemá nič spoločné.
Štedrosť je vyváženým stredom medzi
rozhadzovačnosťou a lakomstvom. Potlačená chamtivosť a egoizmus.
A práve kvôli tomuto sa v mnohých
prípadoch dnešný človek cíti zmätený,
pretože práve chamtivosť a egoizmus ho
často sprevádzajú na ceste k úspechu.
Štedrosť, ako všetky dobré city, je hodnota, ktorá sa pestuje od detstva a rodičia
sú už prvými učiteľmi štedrosti. Dôležitým znakom štedrosti by malo byť hlavne to, že sa nepraktizuje kvôli vďačnosti
alebo chvále, ale pre dobro ostatných.
Našou odmenou za štedrosť je potom
pocit šťastia a radosti. Štedrí môžeme byť
aj anonymne. V súčasnosti je však často
opak pravdou. Darovanie sa často opiera
o veľkú reklamu.
Mnohých ľudí život naučil, že štedrosť môže byť paradoxne aj veľmi skrom-

ŽELEZO

FAREBNÉ KOVY

SKLO

ná. A pritom poteší, pomôže, povzbudí,
podrží človeka v núdzi.
Doba nie je dobrá, všímavosť a prípadná následná pomoc je viac ako inokedy potrebná. Lebo mnohí povahovo
slabší ľudia skĺzavajú k hrubosti, násiliu i agresii, čím si chcú kompenzovať
podmienky, v ktorých momentálne žijú.
Často však to je iba zo zúfalstva. Aj preto sa treba asi viac zaujímať práve o túto
skupinu občanov, snažiť sa spoznať príčiny a najmä okolnosti, ktoré ju doviedli
do takéhoto pre ňu inak nie obvyklého
stavu. Už len počúvať oficiálne informácie si vyžaduje veľmi silné nátury, najmä,
ak s nimi neprichádzajú nejaké povzbudzujúce vízie. Ale iba chaos a beznádej,
strašenie a zákazy.
Skúsme to teda so štedrosťou tak,
ako je vyššie popísaná. Nič nestratíme.
Aj tak nikam nechodíme, naše výdavky
sú obmedzené na minimum.
Skúsme byť štedrí tam,
kde už nezvládajú ani to
minimum. Alebo tam, kde
nevyhnutne potrebujú ľudské slovo.
Vďaka vopred,
pekný týždeň vám
všetkým želá

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

PAPIER

Výročia a udalosti
bol vysvätený prvý biskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku Augustín Bačinský

8. februára 2004
46-0010

Po týždni opäť vitajte, milí čitatelia!
Minule sme si pripomenuli pokoru a
jej význam v živote človeka, a to ako
prvú cnosť. Dnes sa pristavíme pri
druhej – pri štedrosti.
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
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
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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
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

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

Stavali sme zimnú záhradu s troma bránu a ušli mu psi. Technik behal po
oknami na streche. K trom oknám streche, telefonoval kolegom, ale nedasme dostali 9 ovládačov aj s baterka- rilo sa. Nakoniec našiel riešenie. Odbemi. 3 okná – deväť ovládačov.
hol do auta a priniesol iný ovládač – už
jedenásty. Tento funguje ináč, mohlo
Zisťoval u obchodného zástupcu, či by to ísť. A išlo. Pripadal som si ako na
sa ovládanie nedá nejako zjednodušiť. dispečingu jadrovej elektrárne, ale tri
Navrhol mi aplikáciu v mobile, s ktorou okná sa dali otvoriť aj zatvoriť. Nič si
sa budú dať ovládať všetky okná. Prišiel z toho nerobte, povedal. V jednom múďalší ovládač, aj s dvoma káblami – eu- zeu máme 60 okien, tak si predstavte to
rópskym a britským. Už som mal desať množstvo ovládačov. Vozíme ich vo fúovládačov a obchodník ma upozornil, že riku. Vedel som si to predstaviť. Mám 11
si mám opatrovať aj tých deväť, keby sa ovládačov a tri okná, veľa káblov a batéten centrálny pokazil. Dobre mi poradil. rií. Je to ale provizórne riešenie, technik
Centrálne riadenie sa nepokazilo, ale sľúbil, že prinesie ďalší ovládač.
nefungovalo už od začiatku. Aplikácia
Mali sme vo Varíne stolára. Vedel
v tablete síce ukazovala rôzne funkcie, vyrobiť na mieru drevené okno. Dnes
markízy sa dali stiahnuť a vytiahnuť, nám korporácia privezie gobálne okná
ale okná sa nedali otvoriť. Večer sa za- z komponentov zo Slovenska, Česka,
tiahli rolety samé od seba a ráno sa zase Maďarska a Dánska. Vraj „zelená“ a
zasa začali otvárať. Začal som mať pocit, „inteligentná“ firma
ako v horore o inteligentnom dome, keď Velux z Dánska. Ďadom ovládal jeho majiteľa. Spojil som sa kujem technikovi aj
s firmou, že to nefunguje a prišiel tech- riaditeľovi Jurajovi
nik. Bojoval s tým tri hodiny a nepoda- z ich slovenského
rilo sa. Nakoniec prestalo riadne fungo- závodu, že po 4 mevať aj tých deväť pôvodných ovládačov. siacoch otvoríme
Každý zrazu riadil niečo iné – ako v tom okná.
horore. Technik nás upokojoval, že sa
nič nedeje. U jedného klienta to vraj
bolo horšie – ovládač na okná otvoril
» Ján Košturiak
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Príbeh ovládačov

Výročia a udalosti
rasistický režim v Južnej Afrike prepustil po 27 rokoch z väzenia
Nelsona Mandelu, vodcu Afrického národného kongresu

11. februára 1990

Novinky o predĺžení odkladu
poistného do Sociálnej poisťovne
Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na nariadenie
vlády SR z 27. januára 2021, ktoré im v
čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie
za mesiac január 2021 do 30. júna 2021,
za predpokladu splnenia zákonom a
nariadením stanovených podmienok.
Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac január 2021 do 30.
júna 2021 platí iba pre zamestnávateľov v
časti poistného za zamestnávateľa a pre
povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat
alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za
január 2021 sa za zamestnancov nemení.
Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti
pripravuje formulár čestného vyhlásenia,
ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia
podmienok odkladu splatnosti poistného
za mesiac január 2021. Pokles obratu, resp.
príjmu z podnikania tak odvádzateľ poistného oznámi Sociálnej poisťovni prostredníctvom tohto pripravovaného elektronického formuláru. Zaslanie elektronickej
verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú
väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti
poistného. Ak nemá odvádzateľ poistného
prístup k internetu, môže Sociálnej poisťovni doručiť aj listinnú podobu formulá-

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA

ru. O ich zverejnení budeme verejnosť včas
informovať.
Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné
osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za január 2021. Lehota
splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021.
Záujemcom o odklad poistného Sociálna
poisťovňa odporúča, aby čestné vyhlásenie zaslali do Sociálnej poisťovne čo najskôr, najlepšie pred splatnosťou ich poistného vo februári 2021.
Odložiť si splatnosť poistného môžu
zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú
pokles čistého obratu alebo pokles príjmov
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za január 2021
platí pre povinne nemocensky a povinne
dôchodkovo poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).
Sociálna poisťovňa odporúča využiť
elektronický formulár – Čestné vyhlásenie
- Odklad poistného za január 2021, ktorý
zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného.
V nevyhnutnom prípade je možné využiť
aj listinnú podobu formuláru, ktorú treba
doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

» Zdroj: SP
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OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME
VÁM

COVID
TEST

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY
- ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

85_0106

TRENČIANSKO

DUBNICKO-ILAVSKO
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09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ...9

Bývanie

04 BYTY
/ prenájom
BYTY
- PRENÁJOM...4
06 POZEMKY
/ predaj
POZEMKY
- PREDAJ...6
»Na Mudronovej v PN 3ár
so stavebným povolením
0903251592
07 REALITY
REALITY
INÉ...7/ iné
08 STAVBA
STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ...9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC...10

Určite poznáte zeleno-žlté turistické mapy. Vyrábal ich bývalý štátny podnik Vojenský kartografický
ústav v Harmanci a táto tradícia
pokračuje dodnes. Po 16 rokoch
pracuje kartografický tím na dlhoočakávanom Turistickom atlase
Slovenska.
V týchto týždňoch pokračuje aktualizácia turistami dlho očakávaného
Turistického atlasu Slovenska v mierke
1:50 000. Vydavateľ turistických máp
z Kynceľovej pri Banskej Bystrici v spolupráci s Klubom slovenských turistov
a so Slovenským cykloklubom vytvoria
372 mapových strán z priestoru 58 vydaných turistických máp celého územia Slovenska.
Prvé vydanie Turistického atlasu
Slovenska vzniklo v roku 2005. Kartografická výroba legendárnych turistických máp bola avšak do roku 2017
značne utlmená. Za udržanie legendárnej značky VKÚ môžu turisti vďačiť
vydavateľstvu CBS v Kynceľovej. Napomohlo pokračovaniu v aktualizácii a
vydávaní pôvodnej edície turistických
máp Slovenska v mierke 1 : 50 000.
Súhrnným dielom bude aktualizované druhé vydanie Turistického atlasu
Slovenska po prvýkrát aj v anglickom
jazyku.
„V súčasnosti sa množstvo turistov
venuje cyklistike a zase viacerí cyklisti
obľubujú aj turistiku. Preto do turistic-

kých máp zapracúvame cyklotrasy, a
tak má mapa vyššiu pridanú hodnotu
ako pre turistu, tak aj pre cyklistu. Turistický atlas nebude výnimkou,“ spresňuje vydavateľ máp Milan Paprčka.
Turistický atlas Slovenska bude
zahŕňať nielen zobrazenie turistických a cykloturistických trás, ale aj
súradnicový systém WGS-84, podporu
prístrojov GPS a užitočné informácie o
turistike a cykloturistike. „Vyznačené
budú aj diaľkové medzinárodné turistické cesty prechádzajúce cez územie
Slovenska. Novinkou bude vyznačenie
pútnických ciest, ako Svätojakubská
cesta, Cyrilometodská cesta a Mariánska cesta,“ dopĺňa redaktor Bohuš
Schwarzbacher.
Keď bude chcieť ísť cykloturista či
turista do terénu, samozrejme nemusí
celý atlas brať so sebou. Atlas bude pozostávať zo samostatne vyberateľných
listov, ku ktorým nebude chýbať ani
plastové púzdro.

» red

11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT...11
»Kúpim staré odznaky po
vojakoch, partizánoch, hasičoch. 0907910755
»Kúpim ľudové kroje
0902708047
14 RÔZNE
/ iné
RÔZNE
INÉ...14
»Potrebujeme zrekonštruovať bytové jadro. 0911 212
227

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TN 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, TN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

05 DOMY
/ predaj
DOMY
- PREDAJ...5

Atlas, na ktorý turisti čakajú dlhé roky

Chcete si
podať
inzerát?

4

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, TN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
INÉ...2/ iné
»Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0902
499 755
»KÚPIM MOPED ZNAČKY
JAWA STADION SIMSON PIONIER MUSTANG STELA AJ
POKAZENÝ 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely -SERIÓZNA DOHODA 0908205521

14 RÔZNE
/ iné
RÔZNE
INÉ...14
»Potrebujeme zrekonštruovať bytové jadro. 0911 212
227

skončila sa sedemročná vojna medzi Veľkou
Britániou a Portugalskom na jednej a Francúzskom aj Španielskom na druhej strane.
15. februára uzatvorilo mier aj Prusko, Sasko
a Habsburská monarchia.

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
PREDAJ...1

7. februára 1311

Občianska
riadková
inzercia

Výročia a udalosti

11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT...11
»Kúpim staré odznaky po
vojakoch, partizánoch, hasičoch. 0907910755
»Kúpim ľudové kroje
0902708047

Výročia a udalosti
Ján Luxemburský bol korunovaný za českého kráľa

Najčítanejšie regionálne noviny
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC...10

10. februára 1763
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Bývanie

trenčiansko

5

S registráciou na očkovanie pomôže
seniorom (nielen) Trnavská charita

Pápež František ustanovil Svetový
deň starých rodičov a seniorov

Seniori nad 85 a 75 rokov, ktorí sa
chcú nechať zaočkovať proti ochoreniu Covid - 19, môžu požiadať o pomoc Trnavskú arcidiecéznu charitu.
V okresoch, kde pôsobí, pomôžu jej
zamestnanci seniorom pri registrácii
na očkovanie a v nutných prípadoch
ich môžu na očkovanie aj sprevádzať
do nemocnice.

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu koreňov.
Preto som sa rozhodol ustanoviť
31. januára Svätý Otec František
oznámil svoje rozhodnutie ustano- Svetový deň starých rodičov a senioviť „Svetový deň starých rodičov a rov, ktorý sa bude sláviť v celej Cirkvi
seniorov“ v pravidelnom termíne každoročne vo štvrtú nedeľu júla, v
štvrtej júlovej nedele, v blízkosti li- blízkosti spomienky na sv. Joachima a
turgickej spomienky sv. Joachima a Annu, Ježišových „starých rodičov“.
Anny, Ježišových „starých rodičov“.
Je dôležité, aby sa starí rodičia stretali s vnúčatami a vnúčatá so starými
Pápež Franišek tak urobil pred blí- rodičmi, pretože – ako hovorí prorok
žiacim sa sviatkom Obetovania Pána, Joel – starci pred vnúčatami budú
ktorý v biblických postavách Simeona mávať sny, veľké túžby, a mladí, posila Anny poukazuje na dôležité miesto ňovaní starými rodičmi, budú kráčať
starých ľudí v Božom pláne spásy. vpred a prorokovať. A práve 2. februára
Svoje rozhodnutie ozámil po udelení je sviatok stretnutia starých rodičov s
požehnania, spolu s vysvetlením po- vnukmi.“
hnútok, ktoré ho k tomu viedli. Vyjadril
sa týmito slovami:
„Pozajtra, 2. februára, budeme sláviť sviatok Obetovania Pána v chráme,
keď Simeon a Anna, obaja vo vysokom
veku, osvietení Duchom Svätým rozpoznali v Ježišovi Mesiáša. Duch Svätý
vnuká i dnes starým ľuďom myšlienky
a slová múdrosti: ich hlas je vzácny,
pretože spieva chvály Bohu a udržiava
korene národov.
Oni nám pripomínajú, že staroba
je dar a že starí rodičia sú ohnivkom
spojenia medzi generáciami, aby odovzdávali mladým skúsenosť života a
viery. Na starých rodičov sa často zabúda, a takto zabúdame na odovzdávanie
» red
bohatstva spočívajúceho v uchovávaní

Na Slovensku sa v týchto dňoch očkuje proti ochoreniu Covid - 19 skupina
ľudí nad 85 aj 75 rokov. Seniori v takomto veku však v mnohých prípadoch
nemajú prístup k počítaču alebo registráciu prostredníctvom internetu sami
nezvládnu. Ak nemajú nikoho, kto by
im s tým pomohol, môžu sa obrátiť na
trnavskú charitu. Jej zamestnanci pomôžu s registráciou seniorom z okresov
Trnava, Galanta, Hlohovec, Piešťany,
Nové Mesto nad Váhom, Dunajská Streda a Komárno.

charity Miroslav Dzurech.
Seniori môžu zamestnancov charity kontaktovať v pracovné dni od 8. do
16. hodiny.
Okresy Trnava, Galanta, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Dunajská
Streda a Komárno na telefónnom čísle:
0948 887486 a okres Piešťany na telefónnom čísle: 0910 788031.
Podľa dostupných informácií, ktoré má naša redakcia k dispozícii, na
podobný model pomoci na celom Slovensku prechádzajú viaceré odbočky
Slovenskej katolíckej charity, ale aj viacero iných charitatívnych organizácií.
Rada našej redakcie pre takto ochotné
organizácie znie – nahláste sa starostom obcí v okruhu vašej regionálnej
pôsobnosti, určite radi takúto možnosť
pomoci starším občanom oznámia.

Takto treba postupovať
Záujemca o očkovanie zavolá na telefónne číslo a skontaktuje sa so zamestnancom charity. Ten s jeho vedomím a
súhlasom vyplní v jeho mene registračný formulár na očkovanie. „V prípade,
že ide o osamelého seniora a nemá nikoho, kto by ho na očkovanie sprevádzal, budeme sa snažiť pomôcť mu aj v
tomto smere,“ hovorí riaditeľ trnavskej

» red
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Inšpirujte sa vo Vašej najbližšej
predajni BRENO alebo v našom e-shope
s najširším sortimentom podlahových krytín:
Bratislava, Dunajská Streda, Liptovský Mikuláš,
Martin, Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

bytové

 

PVC
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ponúkame
tiež
v šírkach

   " 

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Poradenstvo
a individuálny prístup
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Rezanie
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Obšívanie
kkobercov
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kobercov, PVC
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a vinylu

V tovar Vám
Váš
ddovezieme po celej SR

8v SRx

breno.sk

facebook.com/koberce.breno.sk
instagram.com/koberce_breno_sk

e-shop/24 h.
Akciaa pl
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Akci
platí
atí do 2
28.
8. 2.. 2021
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2
alebo do vypredania zásob.
Za prípadné tlačové chyby neručíme.
Zobrazené fotografie sú len ilustračné.

K
Koberec
aj PVC Vám
pprofesionálne nainštalujeme

inzerat-Breno-RegionpressSK-2102_207x137.indd 1
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KUPÓN NA Z¼AVU
pri nákupe

%

Platí len do 28. 2. 2021!

Nevz�ahuje sa na akciový a zlacnený tovar,
na služby, na tovar na objednávku. Nie je
možné uplatni� spätne. Z�avy sa nes�ítajú.
Kupón platí na predajni aj v e-shope.
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OD PONDELKA 8. 2.
u nás si nemusíte
vyberať medzi
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(100 g = 0,63)

CHLADENÉ

2.39

CHLADENÉ

;ÿï 
ũƍõúĊïú¨

1

29

200 g

-23%
0.85

]ØàúÙàĊ
Ùúǯ¨ïÏ
• pr�rodná

0

65
(100 g = 0,33)

250 g

-23%
1.29

0

99
(1 kg = 3,96)

9ÙÏàĊ¨ÿ½úĒ
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Zachránili domček Deduška Večerníčka

Obnovená chalúpka či „Domček Deduška Večerníčka“. zdroj foto: KPÚ
Prešov Nová Sedlica, foto A. Liška

Domček museli
najskôr presťahovať

Nakoľko sa národná kultúrna pamiatka nachádzala na vlastnícky nevysporiadanom pozemku, Krajský
pamiatkový úrad Prešov súhlasil s jej
premiestnením na nový pozemok v obci,
situovaný asi 120 metrov juhozápadne
od pôvodnej parcely. „Tunajší úrad povolil premiestnenie pamiatky aj z toho
dôvodu, že objekt sa už aj tak nenachádzal na svojom pôvodnom miestne. Po
skončení druhej svetovej vojny bol totiž
premiestnený na západný okraj pôvodného pozemku, aby ustúpil výstavbe novšieho murovaného rodinného
domu,“ objasňuje pamiatkar. Dodáva,
že obnova objektu prebiehala v dvoch
fázach. Prvá, realizovaná v roku 2019,
zahŕňala inšpekčnú a projekčnú činnosť, druhá, prebiehajúca v roku 2020,
sa týkala práve premiestnenia a obnovy
pamiatky. „Objekt sa najskôr rozobral,
odstránili sa staré vápenno-cementové
omietky a slamená krytina, očíslovali
sa jednotlivé konštrukčné prvky zrubu
a krovu, rozobralo sa komínové teleso,
podlaha, strop aj zrub s krovom, odinštalovali sa okenné a dverné výplne a
poškodené konštrukčné drevené prvky
objektu boli buď vymenené alebo obno-

Takto vyzerala pôvodná chalúpka v Novej Sedlici.
zdroj foto: Archív KPÚ Prešov, fond Scany negatívov, Nová Sedlica, neg. č. 37722-4
vené. Vybudované boli nové kamenné
základy a oporný múr vo svahu zadnej
časti parcely, na ktorú bola pamiatka
následne premiestnená a nanovo zložená,“ prezrádza odborník.

Nasledovala obnova chalúpky

Pri obnove pamiatky boli podľa pamiatkara použité tradičné materiály
a stavebné postupy. „Okolo objektu
bol vybudovaný odkvapový chodník
a vyspravil sa zrub. Prebehla obnova
interiérových a exteriérových omietok,
ktoré sú prírodné hlinené, vybudoval
sa drevený záklop a komínové teleso,

SBS GUARDING s. r. o.

PONÚKAME PRÁCU V ČR

príjme strážnikov na prevádzky

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

v Dubnici nad Váhom

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

VZV PREUKAZ)
36-0002

09-01

osadili sa okenné a dverné výplne a objekt bol zastrešený slamenou krytinou.
V novembri bola pamiatka elektrifikovaná, zrealizovali sa vápenné nátery
interiérových a exteriérových omietok,
osadila sa nová drevená dosková podlaha, zástrčky a vypínače, nainštalovalo
sa vykurovanie a zrealizovali sa práce
na úprave okolia. Začiatkom decembra
boli v objekte nainštalované nové svietidlá,“ popisuje odborník. „A možno
pribudne aj búda so psom a jabloň. Kto
vie? Nechajte sa prekvapiť,“ hovorí pamiatkar.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

- OPERÁTOR VÝROBY
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

SBS GUARDING s. r. o.
v Beckove

0800 500 091

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

6. februára 1901

príjme strážnikov na prevádzky

36-0002

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Výročia a udalosti
v Paríži boli nainštalované prvé verejné telefóny na vlakových staniciach
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Domček Deduška Večerníčka sa nachádza v najvýchodnejšom kúte Slovenskej republiky - v obci Nová Sedlica
a mladšej i staršej generácii divákov je
známy z televíznej obrazovky verejnoprávnej televízie. „Ide o národnú kultúrnu pamiatku Dom ľudový v Novej
Sedlici, postavenú s najväčšou pravdepodobnosťou na prelome 19. a 20.
storočia, ktorá je súčasťou pamiatkového fondu Slovenskej republiky od 27.

novembra 1987,“ hovorí Anton Liška,
pamiatkar z Krajského pamiatkového
úradu (KPÚ) v Prešove.

VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY

Malý roľnícky domček zastrešený
slamenou strechou a nápadne sa
podobajúci rozprávkovej chalúpke
Deduška Večerníčka sa podarilo
zachrániť. Vďaka úsiliu mnohých
šikovných ľudí sa chalúpka dočkala obnovy.

Služby

05-0003

9

09-24

trenčiansko
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Pozor na „energošmejdov“
Odpovede na otázky súvisiace s odpadmi
vzniknutými v rámci testovania na COVID – 19 Bránte sa nekalým obchodným zmeny dodávateľa energií.
Pôvodcom odpadu je fyzická osoba-podnikateľ/právnická osoba/firma.
Ale aj tretia osoba/subjekt s ktorou/
ktorým má obec uzavretú zmluvu v
súlade s „Manuálom na testovanie COVID-19 pre obce, ktorý vydala Sekcia
krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ktorý bol distribuovaný na obce/mestá v Slovenskej republike (ďalej len „manuál“).
Odpad vzniknutý z testovania na COVID – 19 sa zaraďuje v zmysle vyhlášky
MŽP SR pod katalógové číslo 18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie
podliehajú osobitným požiadavkám z
hľadiska prevencie nákazy (nebezpečný odpad). Je nutné dodržiavať princípy
nakladania s odpadom a realizovať triedenie odpadu tak, aby sa odpad, ktorý
je možné zaradiť medzi ostatný odpad
nemiešal s odpadom katalógové číslo 18
01 03, a to v záujme predchádzania neodôvodnenému zvyšovaniu jeho množstva a zahlcovaniu zariadení, v ktorých
má odpad byť zhodnotený/zneškodnený.
Tento princíp je taktiež uvedený aj v bode
1.7. manuálu.
Ohlasovacia povinnosť sa vzťahuje
na všetky subjekty, narábajúce s takýmto
materiálom/odpadom. Pôvodca odpadu
je povinný v súlade s § 14 ods. 1 písm. f)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) viesť a uchovávať
evidenciu o vzniku odpadu a nakladaní s
ním a v súlade s § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva a uchovávať
ohlásené údaje.
Odpady vniknuté v rámci testovania
je potrebné odovzdať osobe oprávnenej
nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch – t. j. osobe, ktorej bol udelený
súhlas. Je možné odpad odovzdať aj osobe, ktorú Ministerstvo životného prostredia SR („dalej len „ministerstvo“) počas
mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej
len „krízová situácia“) poverí na prijatie nebezpečného odpadu v súvislosti
s opatreniami počas krízovej situácie a
ktorej bol udelený súhlas podľa § 97 ods.
1 písm. g) zákona o odpadoch.

» red

praktikám! Nenechajte sa podviesť
obchodníkmi, následky sú pre
mnoho ľudí devastačné. Nenechajte ich donútiť vás podpísať zmluvu,
ktorú nie je možné zrušiť. Nie sú zo
štátného podniku – sú to energošmejdi, ktorí sa vám chcú dostať do
domu!
Určite to poznáte – pri dverách vám
zazvoní dvojica (tentoraz nie nútiaca
sa vás k nejakej viere), niečo zamrmle
akože predstavenie sa a pýta od vás
faktúru za elektriku. Tu by mala prísť
vaša protiotázka - „načo“? Väčšina
však iba poslušne odpochoduje pre
faktúru. Nehladiac na to, že sú na nej
vaše osobné údaje, s ktorými nemá
dvojica nijaké právo narábať, ani do
nich nahliadať. Opäť po pohľade do
faktúry niečo zamrmlú a omámia vás
návrhom – my vám poskytneme elektriku o polovicu lacnejšie.
V súčasnosti obchodní zástupcovia
s preukazmi a doplnkami SPP chodia
po domácnostiach a klamú ľudí. Chcú
ich primäť podpísať novú zmluvu, dodatok alebo rovno prepísať zákazníka
od jeho aktuálneho dodávateľa k SPP..”
Musím Vám skontrolovať plynomer…
Viete, čo sa stalo v Prešove?“ Obhajuje
svoj vstup do bytu muž identifikujúci
sa ako zamestnanec SPP. “Váš dodávateľ totiž končí a preberá ho SPP štátny
podnik,” obhajuje nátlak na podpis

Energetická firma spolupracujúca
s SPP používa nekalé praktiky. Tvrdia
to samotní jej bývalí spolupracovníci. Na Slovensku operuje spoločnosť,
ktorá v Česku dostala pokutu vo výške
900-tisíc českých korún za nekalé obchodné praktiky, pre jedného z najväčších dodávateľov energií – Slovenský
plynárenský priemysel. Tentokrát sa
ozvali nespokojní bývalí spolupracovníci firmy, ktorým vraj dlhuje desaťtisíce eur za nevyplatené provízie.
A ešte – ako sa skončí príbeh o o
polovicu lacnejšej elektrike? Máte ju
naozaj prvé tri mesiace zdarma, ale
nevšimnete si, že po uplynutí istej doby
odberu vám stúpne fakturované suma
do nebeských výšin. Lenže vy platiť
musíte, lebo ste podpísali. A svietite a
kúrite možno aj trikrát drahšie ako do
momentu, kým u vás zazvonila milá
dvojica.

» red

VALENTÍNSKE DNI
11.-15.2.2021

NÁM. MATICE SLOVENSKEJ

OD FIX

DUBNICA NAD
VÁHOM

-14%

9$/(1716.$=ÿ$9$
optikadroptik

dr.optik_sk
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Ohnísk vtáčej chrípky pribúda
Veterinári potvrdili výskyt už štyroch
prípadov vtáčej chrípky v roku 2021
na Slovensku a vyzývajú chovateľov
k obozretnosti. Nákaza bola diagnostikovaná na území Košíc, Bratislavy,
Kalinkova (okres Senec) a Dobrohošti
(okres Dunajská Streda).

nájdených na ploche ostrova na rieke Dunaj v rámci katastrálneho územia Kalinkovo (okr. Senec).
Agrorezort vyzýva chovateľov, aby
boli mimoriadne obozretní. Nákazu je
držiteľ povinný nahlásiť v súlade so zákonom. Rovnako je nevyhnutné ohlásiť
podozrenie na toto ochorenie. Kľúčové
Chovatelia musia byť obozretní a pre zabránenie šírenia tejto nákazy je aj
podozrivé prípady okamžite hlásiť ve- ohlásenie nájdených mŕtvych vnímaterinárnej správe. Vtáčia chrípka sa na vých jedincov vo voľnej prírode.
Pri nájdení uhynutých vtákov je dôSlovensku objavila aj v rovnakom období
ležité nedotýkať sa uhynutých tiel a túto
predchádzajúceho roka.
Národné referenčné laboratórium skutočnosť nahlásiť kompetentným prapre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo covníkom. Inšpektor veterinárnej správy
Zvolene (NRL Zvolen) oznámilo pozitívny vykoná obhliadku a posúdi, či uhynutý
výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku už vták je vhodný na odber vzorky na testopo štvrtý raz v tomto roku. Prvý prípad vanie. Inšpektor RVPS zabezpečí odoslabol potvrdený 7. januára u uhynutých nie celého tela ako vzorky, resp. neškodkačíc chovaných v košickej zoologickej né odstránenie kadáveru na mieste alebo
záhrade. Dňa 15. januára diagnostikova- odvoz do kafilérie.
li vtáčiu chrípku u uhynutej voľne žijúcej labute veľkej z vodnej plochy Veľký
Draždiak v Bratislave. Ďalší prípad na
Slovensku je zo dňa 22. januára, kedy sa
pozitívny výsledok objavil v chove domácej hydiny, u drobnochovateľa v dunajskostredskej obci Dobrohošť. Len kúsok
odtiaľ zaznamenali najčerstvejší prípad.
NRL Zvolen potvrdilo 28. januára pozitívny výskyt nákazy u 2 kusov labute veľkej
» Zdroj: ministerstvo pôdohospodárstva

Výročia a udalosti
Joanne Woodwardová, americká herečka, manželka Paula Newmana bola
prvá, ktorej hviezda sa objavila na Hollywoodskom chodníku slávy
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Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

88-0025

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

X NANO
SPURTE
OR
RESPIRÁT
V100
MASKA
FFP2 NR

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

RESPIRÁTOR 3M™
AURA™ 9320
+ FFP2

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

V ponuke aj

a dohodnite si pohovor.

ANTIGÉNOVÉ TESTY

www.lekarenplus.sk

85_0090

Facebook: aiwsk



32-001-1

www.aiw.sk

0800 24 24 44

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
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St otrebujete.

