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Sedem bolestí
Sedem je v biblickej reči symbolické
číslo a znamená plnosť. Mariánski
ctitelia vymenúvajú často sedem
najznámejších bolestí Božej Matky.
Prvou z nich je proroctvo Simeona,
ktorý jej na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť
Božieho Syna a aj to, že „jej vlastnú
dušu prenikne meč“.

žiša v jeruzalemskom chráme. Koľko
slovenských detí sa už stratilo navždy
v zahraničí? Koľko sa ich už nikdy nevráti k matkám či otcom, ešte živým,
alebo už na cintorínoch?

Biblické podobenstvá sú stále aktuálne. Predstavujú nám trpezlivosť
a dôveru, ktoré pramenia z múdrosti.
Zároveň nám dokazujú, že tí, čo žijú v
Aby však táto úvaha dávala čita- múdrosti a v láske, môžu hovoriť s moteľovi zmysel, treba sa vrátiť ešte viac cou a istotou. Keď sú ich slová vyjadredo histórie. Kratšia a staršia správa o né s pokornou vierou, majú veľkú moc
stvorení (Gn 2,4b-25) píše, že (stvoriteľ) osloviť srdcia ľudí.
„vdýchol do jeho nozdier (Adamových)
Tak si zopakujme – s pokorou a viedych života. Tak sa stal človek živou
bytosťou. Z človeka robí odvtedy živú rou. A vieru môžeme pokojne vnímať
bytosť dych života. Nie kultúra nená- ako nádej, nielen ako slovo zo slovnívisti. Nenávisť je totiž nezlučiteľná so ka veriacich kresťanov. Alebo nebodaj
tých, ktorí nám hrajú divadlo, že nimi
životom.
sú.
Duše, preniknuté mečom. Mečom
„Oroduj za nás, Matzloby, mečom nadradenosti, mečom
pohŕdania, mečom lživých slov. A do- ka sedembolestná Panna
stávame sa k ďalšej Máriinej bolesti. Mária, aby sme sa stali
Trpela, keď musela s dieťaťom utekať hodní...“
do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v
Krásny sviatočstrachu pred novým kráľom vyvraždiť
v Betleheme a na okolí všetkých chlap- ný víkend, milí
cov mladších ako dvojročných. Trpela čitatelia!
bolesťou, lebo stratila 12- ročného Je» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

škridla výpredaj

3,50 €/m
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws
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0905 746 124
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KOMÁRNO
kurz začína 30. 09. 2019

07-0012 a 128

STRECHYNA KĽÚČ

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

Volajte: 0904 001 475
Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0106

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

spravodajstvo
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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
26.700
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
42.845
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

Je rozdiel, ak sa rozhodneme korigovať našu telesnú hmotnosť z estetických dôvodov a iné je, ak by sme to
mali spraviť na radu lekára. Oboje je
však pre nás zdravotne prospešné.
Podstatou diét pre diabetikov je, že
pri ich dodržiavaní zásad je dosiahnutá
regulácia príjmu cukrov – či už zložených alebo jednoduchých, tak potrebných na pozitívne ovplyvnenie stravy a
metabolizmu diabetikov.
Množstvo cukrov spolu (jednoduchých aj zložených) je vtedy 225 gramov
na deň. Na porovnanie: bežná racionálna strava obsahuje 320 g cukrov. Z
toho vidieť, že diabetik si musí naozaj
strážiť príjem cukrov v ich najrôznejších
podobách – nejde iba o sladidlá. Denné zníženie tohto príjmu u diabetikov
predstavuje približne 22 sacharidových
jednotiek (SJ).

predstavuje stravu s obsahom 10 gramov
cukrov, glykemický index je číslo na
stupnici od 0 do 100 a jeho hodnota závisí od toho, ako rýchlo sa rovnaké množstvo v potrave vstrebáva a ako rýchlo
ovplyvňuje hladinu krvného cukru v
krvi. Čím je nižší GI, tým sa hladina cukru zvyšuje pomalšie, čo je veľmi dôležité
práve u ľudí s poruchou metabolizmu
cukrov. Naopak potraviny v vysokým GI
veľmi rýchlo a významne zvyšujú hladinu cukru v krvi. Kým u zdravých ľudí dokáže podžalúdková žľaza vyprodukovať
dostatočné množstvo inzulínu na zvládnutie takejto situácie, u diabetikov to tak
nie je a hladina cukru v krvi sa zvyšuje.
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Cukrovka je ideálnym príkladom, kedy dodržiavanie režimových
opatrení dokáže priaznivo ovplyvniť
hladinu krvného cukru,
metabolickú kompenzáciu, dokonca až na
úroveň až na 80 perCelkové množstvo sa ale môže me- cent. Takže diabetici
niť podľa mnohých faktorov - hmotnosti môžu mať svoje ochodiabetika, fyzickej aktivity, pohlavia, renie vo svojich ruale hlavne aj podľa metabolických vý- kách.
sledkov. U diabetikov je dôležité si vy- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
berať potraviny aj podľa glykemického
Diabetologička, odborníčka na poruchy
indexu (GI). Jedna sacharidová jednotka
metabolizmu a výživy

»
Citáty
o viere
»„Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých
utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne
spokojnými.“
(Ľudovít Štúr, Ňeopúšťajme
sa! In: Slovenskje národňje
novini, 1846, č. 55)

Hlupáci útočia
V poslednom období som zažil invá- tlačovkách, stavajú stožiare, zakazujú
horalky v parlamente a rozkazujú podziu hlupákov.
Jedna pani, ktorej chcel zamestná- nikateľom ako majú podnikať. Najviac
vateľ pomôcť ako dlhodobo nezamest- hlupákov je podľa mňa v politike. Prinanej, sa hodila na maródku. Vypisuje živujú sa na štáte a znepríjemňujú život
sťažnosti a chce vyplatiť odškodné za druhým. Veľa hlupákov som stretol aj
vymyslené hlúposti. Má obmedzený medzi vzdelanými ľuďmi. Napríklad
obzor a zamestnáva úrady, policajtov aj lekári a právnici, ktorí vyštudovali len
svojho bývalého chlebodarcu. Niekto jej vďaka svojim rodičom. Majú vysoké
možno radí, ale veci sa postupne obra- ego, sú nekompetentní a páchajú škody.
Podobné boje s hlupákmi som zažil
cajú proti nej. Sťažuje sa napríklad, že
dostala malú odmenu a kontrola ukáže, aj ja. Nezmyselné a nekompetentné útože by mala ešte peniaze vrátiť. Táto pani ky s cieľom robiť zle. Keď sa s podobnývyhlásila, že bude bojovať dovtedy, kým mi ľuďmi neviete normálne dohodnúť,
svojho zamestnávateľa nezničí – komu- tak zvyčajne rozhodujú súdy. A tak rozhodli a prišli zbytočne o peniaze. Hlúnitu, ktorá pomáha ľuďom.
Videl som veľa hlupákov aj me- posť niekedy vyvoláva nenávisť a zlo,
dzi manažérmi. Mali o sebe vysokú ktoré poškodzujú zdravie. Moja dcéra
mienku, neprijímali spätné väzby a Zuzka mi raz napísala na tabuľu nad
radi poučovali druhých, ktorí veciam pracovným stolom vetu svojej obľúberozumeli oveľa lepšie ako oni. Stretol nej autorky Rupi Kaur:
som v poslednom období veľa útočných „Najťažšia časť mojej
hlupákov. Niekedy nechápu základné práce je byť milou
veci, ale v diskusii neustúpia. Dunning k hlúpym ľuďom.“
sa
Krugerov efekt funguje – kompetentní Nepovažujem
ľudia sa skôr podceňujú a hlupáci sa za múdreho, ale byť
preceňujú. Môžete im dať za pravdu a milý k hlupákom
myslieť si svoje, ale tým im dávate puš- nebýva jedný prach na ďalšie útoky. Niektorí ľudia noduché.
sa im radšej vyhnú a robia si svoje. No
a útoční hlupáci na nás vykrikujú na
» Ján Košturiak
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AGENTÚRA
ky
POLLY Nové Zám

HĽADÁME

»„Nič veľkého, nič pekné-

ho, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť
nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve
v obetiach svoju silu, svoje
panstvo duch ukazuje.“
(Ľudovít Štúr, Ňeopúšťajme
sa! In: Slovenskje národňje
novini, 1846, č. 57)

OPATROVATEĽKY
A ZDRAVOTNÉ SESTRY

 so znalosťou nemeckého
jazyka do Rakúska
(Viedeň a okolie)
 800 – 1100 € za 2 týždne
 stravu, ubytovanie a
dopravu hradí rakúska rodina
PLUS možnosť poberať
rodinné prídavky z Rakúska
(200 € na 1 dieťa)

INFO: 0903 412 252
Po – Pia: 8.00 – 16.00
www.agenturapolly.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 779 018

»„Kto žije duchom, v tom
76-0076

Redakcia:

žije celý svet a on v celom
svete.“
(Ľudovít Štúr, Reč v Ústave
roku 1842. In: AMBRUŠ, J.:
Ľudovít Štúr.)

»„Príklad

jeden, ktorý je
opravdivý, platí viac než
tisíc rýchle zapadajúcich
slov.“
(Ľudovít Štúr, Reč v Ústave
roku 1842. In: AMBRUŠ, J.:
Ľudovít Štúr.) » redakcia

komárňansko

charita / bývanie

3

S
W
E
N
I
SUZUK

d
o
h
ý
v
é
n
Leto pl

U V S u zu k i
S
jú
u
il
m
rí
to
k
,
h
c
ý
etk
Sk velé správ y pre vš
��� ���� �������� POISTENIE NA ROK
��������� ������� �� �����
������ ������� ���
������������ �� ������
���������������������
������������ ���������
��� ��� ���� ����� ��
��� ���������� �������
�� �� ����� �� �����
������������ ������ �����
����� ��������� ���
V CENE
������ �������� �����
�
��
���
���
���
��
��
���
����������������������

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE

na 100 km .
treb a paliva 5,3 – 7,9 l
g/k m, kombinovaná spo
�������
���
����
�����
Emisie CO 2 120 – 179
���
���
���
�����������������������
����������������� ������

KM19-37 strana-

3

zahraničie / zamestnanie
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09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

1
4

7
6

osobné
zámeno
vyu uj
skratka
pre limited
Oskár
(dom.)
zna ka
selénu
družica,
obežnica

lepkavá
tekutina
citoslovce
radosti

noty
(zastar.)
vec
(z lat.)

zasipia
lákalo
(kniž.)
Pomôcky:
Ariel,
res, lot

urobila
chlpatým

štuchal
(expr.)

krúl,
po esky

chôdza

Ita
(dom.)
rozmrzol

1. as
tajni ky

valia sa
medzinárodná
zmluva

kto pestuje chme
ú inne
využi

vyperte
mužská
Pomôcky:
partes,
melisa

Krížovky s úsmevom

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.
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, KM zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Na jednej malej železni nej stanici
sa akajúci pýta zamestnanca:
- Prosím vás, kedy mi pôjde vlak
do Bratislavy?
- Rýchlik pôjde za desa minút
a osobný vlak za tri hodiny, ale
odporú am vám ís osobným vlakom.
- Prosím vás a pre o?
- Lebo...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

damašk
(zastar.)

stavba
na obývanie

sladkovodné ryby
iara na
ihrisku

výzva

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Mária
(dom.)
dezinfikuje sírou

druh odpadového
cukru

Chcete si
podať
inzerát?

plná
klasov
(bás.)

16 ZOZNAMKA
» 54r hľadá priateľku
0917049831

mesiac
Urána

15 HĽADÁM PRÁCU

cestovná
kancelária
frflal,
šomral

2. as
tajni ky

14 RôZNE / iné

4 8
9 7 5
7
9
U
5
1
D7 9
1
4 9
6
O8
1 3
3 4
K
5
U
8

S

3. as
tajni ky

Terézia
(dom.)

13 RôZNE / predaj

U

zvrtnem

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

1 7 9
5
5 6 9
4

K

diel pôdy,
parcela
(z amer.)

07 REALITY / iné

9

prešuje

06 POZEMKY / predaj

4

skratka
oddelenia
technickej
kontroly

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

3
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zaradovalo sa
(kniž.)

05 DOMY / predaj

2

opakovaná
dávka
jedla
(hovor.)

»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN
0907774315

D6 9
O

3
6
2

E V
Martina

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

S 2
U3 1

rímske
íslo 506

»Kúpim malotraktor Terra, Vari Agzat alebo TZ4K
0904995579

obloky

02 AUTO-MOTO / iné

Ďalšou skupinou sú nezamestnaní, ktorí
tvrdia, že im inoverci a príslušníci iných
národnosti nadávajú, že im kradnú prácu,
pritom sú len konfrontovaní s normálnou
trhovou súťažou.
Aký má prístup s predsudkami vplyv
na ekonomiku? Zásadný! Ľudí s „iným“
pôvodom posiela automaticky na manuálne práce. Nie, že by neboli užitočné,
ale nevyužíva sa potenciál tých, ktorí by
mohli dať spoločnosti viac. Ak musia dnes
a denne dokazovať, že nie sú „podluďmi“, dvihnú radšej kotvy a ponúknu svoj
rozum tam, kde voči ním tieto predsudky
mať nebudú. No a na našej rodnej hrude
zostanú naozaj iba tí kopáči kanálov.
Najhoršie je to, čo sa deje s ich deťmi.
Rómske dieťa v osade je neraz odsúdené
do špeciálnej školy. Doktor to formálne podpíše, rodičia sú radi, že si splnili
povinnosť a ak zaváhajú, povie sa im
„Myslíte, že by to tam zvládol? Máte na dochádzku? Viete, čo ho tam čaká?“ Málokto
sa vzoprie. Týmto sejeme, hnojíme a zalievame semená, z ktorých vyklíčia a dozrejú
výsledky našich predsudkov.
Ekonomickým výsledkom týchto
predsudkov sú státisíce poberateľov dávok a spoločenským prehlbujúca sa priepasť medzi „nami“ a „nimi“. Ak nezmeníme prístup a nebudeme pozerať len po
ďalšie voľby, na dne tej priepasti skončí
väčšina i menšina. Začať sa musí tým, že
nebudeme podávať ruku zovretú v päsť.
» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
Veľká Británia

1

sadnem
si, posadím sa

01 AUTO-MOTO / predaj

Diskrimináciu a predsudky si väčšina z nás vysvetľuje ako prítomný spoločenský jav.
Tým isto je, ale majú aj veľmi nepriaznivý efekt. Nemálo (diskriminovaných, vylúčených) ľudí totiž dokáže za tri hodiny
vytvoriť hodnoty, ktoré by iní nevytvorili
za celý rok. Otázkou však je, či dostanú
príležitosť.
V Británii zaujíma zodpovedných, či
ste schopní svoju prácu vykonávať a je im
ukradnuté, či máte na hlave fez, turban alebo šiltovku. Áno, zriedkavo sa
vyskytnú prípady, keď je na voľnú pozíciu
prijatá žena v hijabe (zahaľuje vlasy, nie
burka, ktorá zahaľuje celú tvar), miesto
rovnako kvalifikovanej Britky, aby nedajbože nedošlo k obvineniu z intolerancie.
Vždy je to vec šéfa, či sa vie k veci postaviť
rozumne a stáť si za svojim výberom. Rasu
či národnosť nezmeníte, náboženstvo v
ktorom ste boli vychovaní, môžete, ale
prečo by ste to mali robiť?
A ak už, urobíte to ako svoje slobodné
rozhodnutie. Cassius Clay, najslávnejší
boxer histórie, si zmenil meno na Muhammad Ali pri prestupe na islam a povedal
vetu, za ktorú si ho veľmi vážim: „Nijaký
nátlak v otázkach viery!“ Úplne rovnaké je
to s rasizmom. Istá madam skritizovala v
Českej republike obchodný reťazec slovami „prečo sa vo vašich letákoch pre Českú
republiku objavujú modeli negroidného
typu?“ Tieto skvosty výrečnosti plodia
spravidla ľudia, ktorí sú natoľko hlúpi,
že si nevedia nájsť užitočnejšiu činnosť.
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www.facebook.com/krizovkysusmevom

Predsudky a blahobyt verzus chudoba

Občianska
riadková
inzercia

www.scalpermedia.sk
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Peter Pellegrini
zlyhal v kľúčovej
chvíli. V momente
ako sa ukázalo,
že Monike Jankovskej Národná
kriminálna agentúra (NAKA) zhabala mobil pre závažné podozrenie,
že za úplatky vybavovala Kočnerovi
rozsudky „na želanie“ - mal Pellegrini
okamžite konať a Jankovskú okamžite
odvolať z najvyššieho poschodia ministerstva spravodlivosti. Odmietol to, zrejme len preto, lebo som ho o to žiadal ja.
Uprednostnil svoje ego pred verejným
záujmom a zlyhal v priamom prenose.
Vzhľadom na to, že ani na opakované naše žiadosti a ani po siedmych
dňoch protestov, ktoré sme zorganizovali pred ministerstvom spravodlivosti,
Pellegrini konať odmietol, zozbierali
sme potrebné podpisy, ako káže Ústava
- a podali sme návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády ... a Peter Pellegrini sa rozhodol našu Ústavu v priamom prenose zneuctiť tak, ako doteraz
žiadny premiér.
Právo odvolávať premiéra je de facto jediný spôsob, ako môže opozícia vyvodiť zodpovednosť voči vládnej moci.
Na Slovensku a tak isto aj v celom demokratickom svete. Keď odvolávali Mečiara, strpel to. Keď Radičovú, strpela
to. Len Peťko pustil do gatí, lebo by mu
bolo veľmi nepríjemné počúvať hodiny

o tom, ako Slovensko vydal napospas
mafii a prestal chrániť verejný záujem.
Ako s pojazdným cirkusom prišiel
na rokovanie so všetkými ministrami,
aj keď veľmi dobre vedel, že nám vládni
poslanci dodajú len 5 hlasov, čiže presne toľko, aby sa schôdza ani nemohla
začať. Následne Pellegrini prišiel so zbabelým „argumentom“, že ak ho chceme
odvolávať, tak my musíme zabezpečiť
aj prítomnosť všetkých Beblavého či
Kotlebových poslancov! Absurdné! Ako
my môžeme zodpovedať za prítomnosť
tých poslancov, ktorí nás pri zvolaní mimoriadnej schôdze nepodporili? Nijako.
Nuž čo už. Máme premiéra zbabelca,
ktorý sa bojí toho, že mu vykričím priamo do očí pred celým Slovenskom, že 19
rokov len poctivo slúžil mafii s názvom
Smer - SD. Poslušne kryl 19 rokov každú jednu špinavosť, ktorú Smer spáchal
proti ľuďom, poctivo kryl a obhajoval
každý jeden podvod Kaliňáka, Počiatka
či Fica. Tým sa stal spolupáchateľom, ktorý
je priamo zodpovedný za systém, ktorý
umožnil vyrásť netvorovi s menom Marián Kočner, ktorý si s
pocitom boha dovolil
rozhodovať o živote
nevinných mladých
ľudí.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Pellegrini zneuctil Ústavu

Nie realizovať práce, ale konať, Slovenčina naša
robiť, pracovať. Nie bednička, ale debnička.

Predajňa (Üzlet) :
Hradná 3, Komárno
- nákup za diskontné ceny pre všetkých
( diszkont árak mindenkinek )

MLIEKO
TAMI

MARGOT
MARGOT szelet

TAMI tej

90g

1,5% 1l UHT

0,36 €

0,42 €

www.nitrazdroj.sk

JC 0,42 €/l (egységár 0,42 €/l)

´

Cena platí 2. 9. – 30. 9. 2019

Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.

Az ár 2019. 9. 2 - tól 9. 30 - ig érvényes

Utólagos engedmény nélkül, a készlet erejéig.
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75-06-3

JC 4 €/kg (egységár 4 €/kg)
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ZAUJALO NÁS

Po stopách trnavských turistov

Osemdňová výprava za krásami Šariša
Každoročne počas leta zbalia členovia trnavského Klubu slovenských turistov Spartak Trnava
svoje batohy a vydajú sa na osem
dní trvajúce dobrodružstvo, počas
ktorého objavujú krásy niektorého
zo slovenských prípadne českých
pohorí. Tentokrát sa im do hľadáčika dostal Šariš. A tak sa vyzbrojení chuťou spoznávať nepoznané,
mapami a dobrými turistickými
topánkami vydali na cestu.

Viskupič.

Lesný náučný chodník Sigord

Z rekreačného strediska Zelený breh
Kokošovce vás modrá značka privedie
až k Náučnému chodníku Sigord. Nachádza sa v pohorí Slanských vrchov.
Po trase sa môžete dozvedieť niečo z
histórie lesníctva, získať informácie o
Delnianskom plavebnom vodnom kanáli ako aj o lesnej železničke. Cestou
sa môžete zastaviť v Pamätnom háji
Alžbety Bavorskej, ktorá údajne toto
Za týždeň nachodilo štyridsaťsedem miesto navštívila v roku 1895, kedy prizanietených trnavských turistov spo- cestovala do Šarišskej stolice. História
ločne 3725 kilometrov, pričom najusi- a krása lokality Slanských vrchov jej
lovnejšia z nich ich prešla za týždeň 126. vraj veľmi učarovala. Podľa rozprávaní
Objavili veľa očarujúcich miest a nie- práve na lúke pri hornom minerálnom
ktoré z nich vám vďaka ich postrehom prameni Kyselka bol pre cisárovnú a
môžeme priblížiť aj na stránkach našich jej sprievod pripravený obed. Keď bola
v Ženeve v roku 1898 cisárovná Alžbeta
novín.
zavraždená, bola na jej počesť a pamiatku na tomto mieste postavená kamenná
Kojšovská hoľa
Kojšovskú hoľu nájdete v horskom mohyla s pamätnou tabuľou nad studkrajinnom celku Volovské vrchy. Kojšov- ničkou s názvom studnička Sisi.
ka, ako ju tiež zvyknú nazývať, je vrch
nachádzajúci sa v nadmorskej výške Opálové bane
1246 metrov a spoločne so Zlatoidskou
Pri potulkách pohorím Slanských
horou tvoria akýsi turistický dvojvrchol. vrchov by ste určite nemali vynechať
Na pochod môžete vyraziť z dedinky návštevu opálových baní, ktoré boli v
Zlatá Idka po zelenej turistickej značke, minulosti známe po celom svete. „Ak
ktorá vás dovedie na Spálenicu, odtiaľ
môžete pokračovať po červenej značke
k Chate Erika a ďalej po žltej značke až
na Kojšovskú hoľu. „V letných mesiacoch chodí zo Zlatej Idky na chatu Erika
turistický vláčik tam aj späť a dá sa ním
dostať asi kilometer od Kojšovskej hole
aj takýmto pohodlnejším spôsobom,“
radí Daniel Viskupič, predseda trnavského Klubu slovenských turistov Spartak Trnava. Kojšovka je pokrytá trávnym
porastom a rozloha plochy vrchu je
približne 100 hektárov. „Naskytne sa
vám z nej prekrásny kruhový výhľad na
panorámu Nízkych a Vysokých Tatier,
ako aj celej východnej časti Slovenska.
Pri dobrej viditeľnosti môžete vzhliadnuť aj časť územia Maďarska a Ukrajiny. Lačnovský kaňon.
Na vrchole Kojšovky bola v roku 1988
vybudovaná meteorologická stanica a zájdete do obce Červenica, pešia trasa
na jej juhozápadnom svahu, približne dlhá približne tri kilometre vás privedie
240 metrov od meteorologickej stanice k zrekonštruovanému vchodu štôlne
sa nachádza 49 stĺpov mieru,“ hovorí D. Jozef. Ak sa rozhodnete pre prehliadku

Pamätný háj Alžbety Bavorskej.

Kojšovská hoľa.
baní, jej okruh má celkovú dĺžku 1 280
metrov. Vchod a východ sú v rovnakej
nadmorskej výške. Pobyt v banských
podzemných priestoroch trvá asi 45 až
60 minút. Teplota v banských priesto-

ským potokom. Ide o úžinu lemovanú
strmými svahmi a skalnými stenami,
plnú prekrásnych prírodných scenérií,
akými sú napríklad vodopády, ale aj
očarujúce skalné útvary. Najznámejším
z týchto útvarov je takzvaná Kamenná
baba. Povesť hovorí, že ide o zlú macochu, ktorá chcela svoje nevlastné dieťa
zhodiť zo skaly, no než tak stihla urobiť,
skamenela. Po Kamennej babe je pomenovaná tiež chránená prírodná rezervácia, na území ktorej Lačnovský kaňon
leží. Môžete tam nájsť vzácne druhy
rastlín a živočíchov. „Lačnovský kaňon
je prístupný náučným chodníkom, ktorého východiskami sú obec Lipovce a
osada Lačnov. Tento chodník prekonáva rôzne prirodzené prekážky, viackrát
prekračuje koryto potoka, vedie šikmými skalami a okolím vodopádov. Ťažko
prístupné miesta sú vybavené kovovými
schodmi, rebríkmi a pomocnými reťazami, vďaka čomu možno túru absolvovať
aj bez špeciálnej výbavy. Od cintorína v
roch počas roka kolíše od +0,5 °C do obci Lipovce vás k Lačnovskému kaňo+6,4 °C,“ objasňuje D. Viskupič. Drahý nu privedie viacero turistických trás, z
opál, ktorý sa v baniach v minulosti ťa- ktorých si môžete zvoliť podľa toho, na
žil si obľúbili aj členovia rodiny cisára koľko kilometrov sa budete cítiť,“ radí
Napoleona. Cisárovná Jozefína nosila skúsený turista.
najslávnejší opál Oheň trójsky. Najväčší
opál menom Harlekýn našli v roku 1775 Hervartov
na dne potoka v obci Červenica. Vážil
Milovníci histórie by počas svojich
594 g a ohodnotili ho na 700 tisíc ho- potuliek Šarišom rozhodne nemali obísť
landských guldenov. Dnes je uložený v ani obec Hervartov. Jej veľkou pýchou a
prírodovednom múzeu vo Viedni. Z dô- dominantou je drevený gotický kostolík
vodu zlej ekonomickej situácie ukončili sv. Františka z Assisi, ktorý bol zapísaný
v lokalite Libanka ťažbu opálu v roku spolu s ďalšími drevenými chrámami
1922 a v roku 2012 ju Spoločnosť Opálové východného Slovenska do zoznamu
bane Libanka opäť obnovila a sprístup- svetového kultúrneho dedičstva UNESnila banské diela aj pre turistov.
CO. Ide o rímskokatolícky kostol z konca 15. storočia, ktorý má svojim dvojLačnovský kaňon
dielnym pôdorysom, vysokou strechou
Ďalšou zastávkou na výprave za krá- a ďalšími znakmi v exteriéri a interiéri
sami Šariša je pohorie Branisko, kde sa čisto gotický charakter. Je zhotovený z
medzi obcou Lipovce a osadou Lačnov červeného smreka.
ukrýva jedinečný dva kilometre dlhý
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Lačnovský kaňon vytvorený LačnovFoto autor: Ivan Gajar, Daniel Viskupič
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VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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V prípade záujmu nás navštívte!

zdravie / služby
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PRÁCA V ČR

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

�����������������

S VYHLÁŠKOU §21
(732€ + 50€ + 50€ + 15€
+ stravné lístky + ubytovanie )

�������������������

9. 25
20 %
19

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

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

� MUŽI/ŽENY DO VÝROBY

0.

AK
CI
3 A

-

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

�OBSLUHA LIS. ZARIADENIA, LISOVANIE GUMY�

( 520€/mesiac + 0,12€/hod. + 1,20€/
hod. + odmeny + ubytovanie )

��������Nemecky jazyk
���������������������
������2200€
����������������������
���������0901 712 616
0948 632 588
�����������������������

131190333

do

PRACOVNÍKOV:

� ELEKTROTECHNIK/
ELEKTROMONTÁŽNIK

na prácu

Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

HĽADÁ

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

0907 779 018

schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

REGRUTÁTOR/KA
(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

20

33-0032

0944 113 140

STAJAN SLOVAKIA PRIJME
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85_0617

Facebook: aiwsk

32-0077

www.aiw.sk

85_0026

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

