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A sú tu zas

Nie, nie je na vine Medard – vravia meteorológovia a argumentujú, že
Medard „prší od západu“, kým toto počasie, ktoré tu v júni máme, prichjádza
od východu. Je mi veľmi ľúto všetkých
pracovitých ľudí, ktorým živel v sekunde zmenil ich domovy, celoživotné
dielo, na skládku už viac nepoužiteľného odpadu. Určite v rámci mojich
osobných možností nejako pomôžem.
Lebo ľudia si majú pomáhať. To ich
robí ľuďmi.
Ľúto mi je pri pohľade na takú
spúšť. O to viac ľúto, že sa pravidelne a
čoraz častejšie opakuje. Viac menej prichádza s každým lokálnym silnejším
či časovo dlhším dažďom. Zaplavujú
nás malé potôčiky a jarky, priekopy.
Každý rok. A každý rok vidíme tie isté
obrazy a počujeme tie isté výpovede vo
večerných spravodajstvách – hádam
už od „Jarovníc“. Tamojšia tragédia
sa udiala takmer pred štvrťstoročím.
Áno, čas letí. Iba reči akosi zostávajú. Ustaraní starostovia, čakajúci na

akési spasiteľské eurofondy, občania
poukazujúci na nevyčistené priekopy,
potôčiky. A koľkože hektárov lesa to za
to štvrťstoročie z našej krajiny zmizlo?
Koľko pôdy sme zaasfaltovali, zabetónovali?
Nuž, „za starých čias“, keď ešte žili
gazdovia a keď tí gazdovia ešte gazdovali, bolo všetko akosi inak. Každý
si pred domom svoju priekopu pravidelne čistil aj bez eurofondov, z hory
doviezol iba toľko dreva, koľko potreboval na stavbu či opravu chalupy, z
kameňov na roliach staval hrádze, medze, na ktorých vyrastali remízky, vedel, že na svahu sa orie po vrstevnici a
nie v smere spádu toho svahu. Aj domy
si naši predkovia v určitých lokalitách
stavali na vyvýšenú „deku“, neraz aj
meter nad úroveň okolitého terénu.
Naši predkovia to vedeli a dokázali sa pred prívalmi vody
účinne brániť. My máme
poistky v poisťovniach a
oči pre plač. Ale to naozaj
nestačí. Treba sa vrátiť k
rozumu. K prírode. K
ohladuplnosti k nej.
Je najvyšší čas.
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

46-0192

Povodne. Kým pred dávnejšími desaťročiami našich predkov zaplavovali veľké vodné toky, dnes nám
ničia domovy a záhrady potôčiky a
jarky.
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Vaše ﬁnančné problémy vyrieši
FINANČNÁ OCHRANA 0905 638 627

66-0126

75-11

DLHY ? SÚDY ? DRAŽBY ?

Je tu čas húb

Určite zbierajte iba také huby, ktoré
bezpečne poznáte. Zbierajte nie príliš
staré, ale dobre vyvinuté plodnice,
bez známok hniloby a plesne. Huby
nezbierame do nevzdušných (napríklad plastových) tašiek a nádob, ale do
košíkov, prípadne tašiek z prírodných
materiálov. Huby spracujeme čo najskôr, pretože rýchlo podliehajú skaze.
Vždy ich dobre prevaríme, prípadne
inak tepelne upravíme. Jedlá z húb by
sa nemali opakovane prihrievať. Huby
konzumujeme striedmo, do polosýta,
pretože sú ťažko stráviteľné, nikdy ich
nekombinujeme s alkoholom.
Po tomto „základe“
si pripomeňme aj ďalšie súvislosti.
Každý z nás má právo na oddych a
relax. Ale treba dodržiavať určité pravidlá a predpisy. Napríklad „zákon o
cestnej premávke“ zakazuje vjazd na
poľné a lesné cesty, okrem určitých výnimiek a hubárčenie medzi ne nepatrí.
Platí to pre všetky poľné a lesné cesty
- nespevnené, spevnené dokonca aj asfaltované. Ani nemusia byť označené
zákazom vjazdu.
Huby, aspoň nahrubo, čistíme
priamo v lese. Na odrezkoch z hlúbikov
sú výtrusy a zostanú tam, kde majú. Z

masliakov stiahnime kožu z klobúka,
aby nám neznečistili ostatné huby.
Nazbierajme iba toľko húb, koľko
dokážeme spracovať, poprípade urobiť
radosť rodine, priateľom a dobrým známym.
A ešte čosi - „čo do lesa prinesieme,
to z neho aj vynesieme“. V lese nekričme, nepúšťajme nahlas hudbu. Veľké
„zverstvo“ je rozkopávanie húb. Každý
hubár by mal mať aspoň základné znalosti o spracovaní nazbieraných húb,
aby predišiel problémom po ich konzumácii. Týka sa to najmä skladovania, krájania, tepelného spracovania,
sušenia, mrazenia, konzervovania a
prípadného konzumovania za surova.
Hubárčenie je krásna záľuba, ale pamätajme na to, že huby dokážu byť aj
zákerné. Preto, čím viac o nich vieme,
tým lepšie.

GLAZÚROVANIE
VANÍ
25

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

0903 405 588
0905 983 602

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 915 036
0907 673 926

» red
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Pršalo, teplo je, tak začali rásť. Hubárčenie však má byť koníček, nie
rabovanie prírody. Ako na to? Ponúkame rady skúsených hubárov.

Bývanie, Služby

trenčiansko
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu
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splátky od 98 €
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Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

Inovácie / služby, zamestnanie

TRENČIANSKO

DUBNICKO-ILAVSKO

Redakcia:

ul. Palackého 11
TRENČÍN
trenciansko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Ing. Jana Kovalíčková 0905 915 036
Mgr. Martina Ďurinová 0907 673 926
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (59.430 domácností)
párny týždeň: Dubnica nad Váhom,
Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava,
Bohunice, Dulov, Kameničany, Košeca, Ladce, Nová Dubnica, Pruské,
Slavnica, Biskupice, Istebník, Kubrá,
Kubrica, Opatová, Orechové, Dolná
Súča, Drietoma, Horná Súča, Horné
Srnie, Chocholná - Velčice, Mníchova Lehota, Nemšová, Neporadza,
Omšenie, Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Trenčianska Turná,
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske
Stankovce, Trenčianske Teplice, Zamarovce
nepárny týždeň: Dubnica nad
Váhom, Ilava, Trenčín, Trenčianska
Teplá, Bohunice, Bolešov, Borčice,
Košeca, Nová Dubnica, Pruské, Adamovské Kochanovce, Dolná Súča,
Drietoma, Horná Súča, Horné Srnie,
Chocholná - Velčice, Kostolná - Záriečie, Melčice - Lieskové, Mníchova
Lehota, Nemšová, Neporadza,
Omšenie, Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Trenčianska Turná,
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske
Stankovce, Trenčianske Teplice, Zamarovce

Najčítanejšie regionálne noviny

Práca pre regióny
Pred niekoľkými dňami sa vo Vrábľoch stretli členovia Združenia Regstart. Preberali témy regionálneho
podnikania a zamestnanosti, ako
aj regionálnych inovačných ekosystémov, transformačných trendov,
ktoré ovplyvnia Slovensko a zdravé
regionálneho poľnohospodárstva.
V diskusiách vystúpil napríklad
Vladimír Šucha, z Európskej komisie,
Marek Hattas, primátor mesta Nitra,
Ján Košturiak, zakladateľ Podnikateľskej univerzity, Martin Kováčik, IMM/
KraussMaffei, Vladimír Levársky, OMS
Lighting, Norbert Brath, Inovato, Patrícia Pavlovská, Zdravé záhrady, Eduard
Janíček, Ovisfarma, Emil Schultz, Emilove Sady, Josef Dvořáček, Sonnentor,
Tadeáš Gavala, Ceferino a ďalší.
Regstart je platforma, ktorá spája
proaktívnych odborníkov inovujúcich
regióny, v ktorých žijú a pracujú a spoločne zdieľajú skúsenosti z úspešných
riešení. Na stretnutí vo Vrábľoch diskutovali aj ADDA Consultants, Igor Čajko,
BB SK, Patrik Remenár, BB SK, Jozef
Palla Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.,
Marek Turanský, GO SLOVAKIA, Tibor
Tóth, primátor mesta Vráble, Peter Bilík, ANASOFT, Peter Mácsay, PP Invest,
Mário Tomášik, Martindom, Erik Solár, AHA Farma, Ľubomír Švec, ŠVEC
GROUP, Ján Košturiak, IPA Slovakia,
Peter Ballon, INOVATO, Ľubomír Klieštik, Kamenárstvo Klieštik.

MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ

V ďalších týždňoch sa uskutoční
niekoľko pracovných stretnutí na koordináciu spolupráce v komunitách pre
ľudí na okraji spoločnosti (OZ Dobrý
Pastier, Oáza, Greckokatolícka Charita,
PE Bonum, Dorka, Áno pre život a i.),
vývoja a testovania nových modelov
systému Agrokruh, nových konceptov
automatizácie a digitalizácie poľnohospodárstva a distribúcie potravín, vývoja nových konceptov elektrobicyklov a
elektrovozíkov a modulárnej výstavby.
Regstart vytvára platformu pre
spájanie sa expertov a firiem, ktorí spoločne realizujú projekty v oblasti inovácii dizajnu a výroby elektobicyklov,
systémov Agrokruh, inteligentných
systémov pre poľnohospodárstvo a
vodné hospodárstvo, lokálnu energetiku, systémy smart city, lokálne
farmy a systémy vlastnej distribúcie
slovenských poľnohospodárskych produktov a potravín, rozvoja komunít pre
integráciu ľudí na okraji spoločnosti,
ekologických technológií, modulárnej
výstavby a výskumu, vývoja a vzdelávania.

extérnych spolupracovníkov

Výročia a udalosti
Albert Einstein publikoval článok „Zur
Elektrodynamik bewegter Körper“, v ktorom predstavil špeciálnu teóriu relativity.

30. júna 1905
1. júla 1850

v habsburskej monarchii vydali prvé poštové známky.

» Zdroj: www.regstart.org

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
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

09-03

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

PANELU

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

Západné Slovensko

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

člen adMeter

(el. meranie médií smartfónom)

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

PANELU

schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

člen ONLINE
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Zamestnanie

trenčiansko

Príjmeme
ZORAĎOVAČOV
do ČR
Výhodné platové podmienky. Ubytovanie zabezpečené a hradené. Možnosť záloh a nadčasov.
Prax podmienkou. Náplň práce: Obsluha, nastavovanie a údržba strojov.

OPERÁTOROV VÝROBY do ČR
Bližšie informácie na tel. čísle

0915 932 584.

85_0403

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet
VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

24-0052

Obdobie september 2020 - január 2021 s možnosťou pokračovania v PP.
Denný plat: 70 € (základná mesačná mzda 700 €; +príplatky+diéty)
Dochádzkový bonus až do výšky 200€. Bezplatné ubytovanie.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
vodiča
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

prijme do TPP aj živnostníkov na pozíciu:

VODIČ na sklápacie návesy / MECHANIK

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0007

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

TN20-26_strana-

5

spomíname / služby

6

03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ...3
04 BYTY
/ prenájom
BYTY
- PRENÁJOM...4
05 DOMY
/ predaj
DOMY
- PREDAJ...5
07 REALITY
REALITY
INÉ...7/ iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600
08 STAVBA
STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT...11
»Kúpim akordeón, heligónku, husle 0915876860
»Kúpim ľudové kroje
0902708047
16 ZOZNAMKA
ZOZNAMKA...16
»PONÚKAM LÁSKU ŽENE
0944413104
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 vrátane medzier.
Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Eva Kristinová začala štúdium na
bratislavskom Odbornom divadelnom
kurze v roku 1948. Už po prvom ročníku
ju vtedajší šéf činohry SND a súčasne
pedagóg Odborného divadelného kurzu Jozef Budský prijal za členku súboru
Slovenského národného divadla. Našej
prvej divadelnej scéne ostala bez prestávky verná ďalších takmer štyridsať rokov.
Eva Kristinová dokázala svoje postavy na divadelných doskách, v televízii a v
rozhlase vykresliť s psychologicko-realistickým detailom. Stvárnila ženy pevných
názorov, ktoré radšej ako ideály obetovali vlastný život. Pozornosť si získala
ako predstaviteľka shakespearových
postáv, ale aj v postavách hier nemeckého dramatika Bertolta Brechta. Preslávili
ju televízne spracovania titulných úloh
z Alžbety Anglickej, Márie Tudorovej
či Lucrezie Borgie a tiež rad postáv zo
slovenskej klasiky stvárnených pred kamerou – Kubo, Rysavá jalovica a ďalšie.
Vynikala v recitačnom umení. Prezident
SR Ivan Gašparovič udelil 1. septembra
2008 Eve Kristinovej Rad Ľudovíta Štúra
I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti
rozvoja slovenského divadelného umenia a kultúry.
Na divadelných doskách stvárnila
Eva Kristínová približne 80, väčšinou

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

S

0905 915 036, 0907 673 926

» red
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dramatických postáv. Z jej vzťahu k ľudovej poézii, piesňam a obradom sa odvinula línia postáv slovenskej ženy - Zuza
Javorová v Ženskom zákone, či Zuzka v
Statkoch zmätkoch, Eva v Bačovej žene.
Protipólom jej ľudových postáv boli kreácie kráľovských typov žien, kde v prednese mohla uplatniť sklony k heroickému
pátosu, vzdoru a vášni – Lady Macbeth,
Kleito v Atlantíde, Gertrúda v Hamletovi.
„Buďte sami sebou! Neštylizujte
sa do póz, nekopírujte si na tvár masky
iných! Snažte sa využiť čas, ktorý máte
a bol vám daný, aby ste sa čo najviac dozvedeli dobrého, čo najviac potrebného
a potom uvidíte, že len na tom sa dá budovať celý svoj zmysluplný život. Keď do
seba naberiete plytkosť, tak už nikdy na
nej nebudete môcť nič stavať, lebo plytkosť je piesok. Ten sa rozsype.
V živote treba vybudovať pevné fundamenty a robiť to s radosťou a chuťou.“
(Eva Kristínová)
S úctou...
09-01

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
INÉ...2/ iné
»KÚPIM PIONIER JAWA
05 JAWA 20 JAWA 21
MUSTANG STADION SIMSON
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

Navždy nás opustila významná divadelná a filmová herečka a recitátorka
Eva Kristinová (5. 8. 1928 - 14. 6. 2020)
vo veku nedožitých 92 rokov.
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01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
PREDAJ...1

Navždy nás opustila pani Eva Kristinová

6 9
2 7 5

2

3

33-0051

Občianska
riadková
inzercia
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Peniaze, moc a sláva
Sú ľudia, ktorých ničí alkohol, drogy
alebo hazardné hry. Mení sa ich správanie a výzor. A sú aj ľudia ktorých
menia peniaze, moc a sláva. Mení sa
ich správanie aj výzor.

si, že sú na tom ešte horšie ako tí prví.
Tých prvých ľudia často ľutujú, tých
druhých nenávidia. Tí prví sú už na dne,
tých druhých pád ešte čaká. Niektorým
moc stúpla do hlavy tak, že sa budú prezliekať z oblekov do väzenského úboru.
Tí prví končia niekedy na ulici, tí Ešte aj na súdoch vystupujú arogantne
druhí na rôznych VIP večierkoch. Strá- a sebavedomo. Tí, ktorí sa ocitli na dne
cajú postupne citlivosť k svojmu okoliu sa pokúšajú vstať. Pyšní a sebavedomí
a dovoľujú si stále viac. Sú nenásytní, egocentrici tiež padli, ale nevšimli si to.
arogantní a myslia si, že zákony pre nich Chudobní a hladní sa zachránia skôr, ako
neplatia.
bohatí a presýtení.
Poznám jedného „podnikateľa.“ KuMnísi sa pripravovali na boj proti zapuje si drahé autá a užíva si luxus - z pe- maskovanému zlu v púšti. Evagrius Pontňazí, ktoré mu zarábajú iní ľudia. Neváži ský alebo Ján Kasián hovorili o tom, že
si ich a chce z firmy stále viac - služobný dobré veci sa môžu stať pre človeka zlými,
Rolls - Royce a ďalšie márnivosti. Svojimi ak ich nezvládne - napríklad maškrtnosť
drahými hračkami sa rád vychvaľuje v ča- a závislosť na vyberaných jedlách, zlé
sopisoch. S ľuďmi ho spájajú len peniaze myšlienky, láska k peniazom, hnev, nea cesta k moci. Túži po obdive a kupuje si schopnosť naplniť sa radosťou, lenivosť a
v médiách o sebe obdivné články. Penia- chvastanie sa.
ze sa pre neho stávajú drogou - potrebuje
Kto je viac ohroich viac a viac. Pomáhajú mu získať moc a zený zlom - tí, ktorí
falošnú slávu.
stratili všetko, alebo
Sú dve skupiny ľudí, ktorí majú prob- ti, ktorí chcú všetko
lém. V jednej sú ľudia, ktorí skončili na mať? Tí, čo skončili
ulici, nemajú peniaze ani strechu nad na ulici, alebo tí,
hlavou. Alkohol im pomáha prežiť a stá- ktorí bývajú
vajú sa na ňom závislí. V druhej skupine za vysokými
sú tí, ktorí majú nadbytok peňazí a sta- plotmi?
vajú sa závislí na moci a sláve. Myslím
» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
Ján Pavol II. navštívil Prešov a modlil sa Akatist s gréckokatolíckymi veriacimi.

2. júla 1995

LETÁKY

Výročia a udalosti
je svetový deň diabetikov, mnoho z nich je
medzi nami.

27. júna

0905 915 036, 0907 673 926

Výročia a udalosti
spáchal Gavrilo Princip v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda,
následníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I..

28. júna 1914
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