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Zmierovanie
Zmierenie je užitočné. Synonymicky svoj národ, svoju vlasť v mene služby šiaide o udobrenie sa, o podanie rúk, o lenému fúzatému maliarovi izieb?
odstránenie rozporov. Myšlienka na
Nie, doba takéhoto zmierenia nezmierenie s tým, s čím sa možno zmie- nastala. Možno iba pohrobkovia tých
čias žiadajú, aby sa spravila nejaká čiara,
riť, ako také nie je zlá.
aby sa dekriminalizovali zverstvá tých
Oveľa horšie je to vtedy, ak na zmie- čias, vojnové zločiny a zločiny proti ľudrenie s nezmieriteľným nabáda zákono- skosti a civilizovanosti.
darný poltik/politička. Zmieriť sa s obdoJe smutné, že nevydesí ani tak pokribím rokov 1939-1945 na Slovensku? Dosť kovanie adorantov krajnej pravice (eufesilný návrh!
mizmus v tomto prípade) pri pamätníku
Často v duchu vediem rozhovory SNP počas chvíľ vzdávania úcty jeho hrso svojim starým otcom. V duchu preto, dinom. Vydesí názor, že sa s tým obdobím
lebo som ho nezažil. Prišiel som na svet treba zmieriť. A to už naozaj nie je hra “o
neskôr, ako ho on predčasne opustil. Na potraty”, to je riskovanie vlastnej identity,
leukémiu a ďalšie choroby, ktoré získal v riskovanie straty tváre národa, riskovajedenástich koncentračných táboroch v nie opľutia morálky ako takej.
období rokov, o ktorých padol návrh, že
Áno, už teraz čakám odozvu “pobúby sme sa s tou históriu mali zmieriť. Spo- rených”. Už teraz vidím reakcie adorantov
mínam aj na to, čo po starom otcovi zosta- fašizmu. Ale neprekážajú mi. Ja ešte svoju
lo. Napríklad zápisky z koncentračného vlastnú hrdosť, ako aj hrdosť na to, čím pretábora. A v nich trebárs vety, v ktorých šli - museli práve kvôli fašistom
píše, koľkí sú na baraku večer a koľkých a ich podržtaškám prejsť cez deň popravili. A ako sa pestujú zemia- moji predkovia, mám. A zaky, ako sa pečie chlebík a ako je smutno chovám si ju, kým budem!
za rodinou, manželkou Betkou a dcérami,
Dodatočne - vzdávam
tam niekde v exile, vo Francúzsku.
hold hrdinom - aj a najZmieriť sa s dobou, ktorá toto pripusti- mä a preto - hrdinom
la? S “ľuďmi”, ktorí boli jej aktérmi? S vrah- SNP!
S úctou
mi, udavačmi, s kolaborantmi, zradcami a
inými podliakmi, ktorí zapredali svojich,
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

STROJOVÉ
POTERY

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

0948 300 988

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

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

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

Výročia a udalosti
posledná osoba popravená gilotínou vo
Francúzsku (Hamida Djandoubi, tuniský
prisťahovalec).

10. september 1977

11. september 1683

bitka pri Viedni znamenala ukončenie tureckej expanzie v strednej Európe.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 915 036
0907 673 926
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Stredné Slovensko

75-65

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
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

61-0222

TRENČIANSKO

DUBNICKO-ILAVSKO
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Bývanie
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
PREDAJ...1
02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
INÉ...2/ iné
»STARÝ PIONIER MUSTANG
SIMSON JAWA 90 KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
06 POZEMKY
/ predaj
POZEMKY
- PRENÁJOM...6
07 REALITY
REALITY
INÉ...7/ iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600
08 STAVBA
STAVBA...8
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ...9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC...10
11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT...11
»Kúpim akordeón, heligónku, husle. 0915876860
»Kúpim ľudové kroje
0902708047
12 DEŤOM
DEŤOM...12
13 RÔZNE
/ predaj
RÔZNE
PREDAJ...13
14 RÔZNE
/ iné
RÔZNE
INÉ...14
»Kúpim trafák ks-250 alebo
350 súrne. 0944634153
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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.

Výročia a udalosti
Holokaust: Židia starší ako 6 rokov na Nemcami okupovaných územiach boli povinní nosiť žlté hviezdy.

6. september 1941
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BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604
88-0021

trenčiansko
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Bývanie

46-0192

7

75-61

trenčiansko

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
9. 2
15.

ssplátky
sp
plát
átkod
yo
od
d49€€
splátky

zimné záhrady

zasklievanie terás

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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rámové
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OD NEDELE 6. 9.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Zelené jablká
• Golden Delicious
• nový zber

kg

-40%

kg

-37%

2.49

1.59

0

99

Hrozno biele

• ve�ké sladké bobule

1

49

Chery
paradajky
stapcové
500 g balenie

-37%
1.59

0

99

Supercena
Petžlen

500 g balenie

0

89

(1 kg = 1,98)

(1 kg = 1,78)

Hrušky Williams
• nový zber

kg

-45%
1.99

1

09
Slne�nicový olej

0,55 l

-36%

8 x 100 g = 800 g

-42%

0.69

Staropramen
Smíchov

0

44
(1 l = 0,80)

3.49

C H L AD E N É

1

99

Actmel

• rôzne druhy

(1 kg = 2,49)

1l

-33%
1.79*

1

19

TN20-36_strana-
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33-0063

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

Služby

trenčiansko

9
TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE

Kuracie
prsné
rezne

C H L AD E N É

DO SOBOTY
6. – 12. SEPTEMBRA

cena za 1 kg

-38%
5.39

3

29

Supercena

C H L AD E N É

Mleté äso ix
XXL

Sädný
ních
Radler

Goral Vodka
Master

Supercena

(1 l = 0,89)

0,7 l

-25%

100 kusov

0,55 l

0

3

69

40 %
alkoholu

• rôzne druhy

49

1 000 g balenie

+ osviežova�
Tablety
do uýva�ky
radu

13.49*

balenie

9

9

99

99

(1 kus = 0,10)

(1 l = 14,27)

42 praní

-45%
15.99

Krmivo
pre psy

8

79
(1 kg = 0,88)

Persil
Duo-caps
• rôzne druhy

42 kusov

-42%
13.99*

7

0,7 l

99

52 %
alkoholu

Tatanský
�aj

(1 kus/1 pranie
= 0,19)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.

Supercena

16

99
(1 l = 24,27)

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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33-0063

10 kg

+ dar�ek
2 poháre

Zamestnanie

Najčítanejšie regionálne noviny

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.
info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

TN20-36_strana-
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trenčiansko

11

prijme do TPP alebo živnostníkov na pozíciu:

VODIČ na sklápacie návesy

Životopisy zasielajte na e-mail:

servis@sandrock.sk

09-18

mzda od 1000-1700 €/mes.

51-0007

09-18

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Možnosť ubytovania.
info: 0917 261 588

09-21

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Výročia a udalosti
na námestí Piazza della Signoria vo Florencii slávnostne odhalili
sochu Dávida od Michelangela Buonarrotiho.

8.september 1504

Výročia a udalosti
bol založený Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, najstarší profesionálny orchester na Slovensku.

9. september 1928
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Zdravie

trenčiansko

13

Ako kradnú inovátori?
Desiatky rokov sa pohybujem v oblasti inovácií a som presvedčený o tom,
že veľmi málo z nich vzniklo tak, že
ich autor vymyslel niečo prevratné a
originálne.
Väčšinou som sa stretol s kopírovaním, imitovaním, inšpiráciou, alebo jednoducho s kradnutím nápadov. Sú ľudia,
ktorí úspešného podnikateľa s nejakou
inováciou, komentujú takto: „Ja som mal
rovnaký nápad už dávno...“ Podobné
poznámky ma pobavia. Rozdiel medzi
„mudrlantom s nápadom“ a inovátorom
je jasný - ten prvý mal nápad, ten druhý
ho dopracoval do úspešného riešenia. Venoval svojej inovácií čas, znalosti, tvrdú
prácu, prekonávanie prekážok, učenie,
experimentovanie, peniaze, húževnatosť
a množstvo ďalších vecí. Toto odlišuje
inovátorov od ľudí, ktorí majú nápady.
Číňanov svet kritizuje za ich kopírovanie. Pre nich je však kopírovanie formou učenia sa. Žiaden Číňan mi nikdy
nepovedal, že niečo skopíroval. Hovorili
mi, že sa učili - od Nemcov, Američanov,
Japoncov. Aj mnohí úspešní podnikatelia, ktorých poznám, sa na začiatku
učili kopírovaním najlepších. A neskôr
sa sami najlepšími stali a druhí začali
kopírovať ich.

7. september 1619

Austin Kleon vo svojej knihe Kradni
ako umelec, hovorí, že každý začína kopírovaním. Zlý zlodej zneucťuje, odpisuje, berie jednému, chváli sa plagiátom,
opičí sa a pára. Dobrý zlodej vzdáva
hold, študuje, berie od mnohých, uvádza
odkazy, pretvára, zošíva. Nepatrí sa odpisovať knihy, kopírovať cudzie patenty a
úžitkové vzory. Je ale zbytočné vymýšľať
to, čo už je vymyslené a uzatvárať sa do
obmedzeného sveta vlastných predstáv a
nápadov. Internet nám umožňuje „kradnúť“ z celého sveta. Naučme sa však
„kradnúť“ ako umelci - aby sme svojou
kreativitou inšpiráciu rozširovali a obohacovali tak svet a nie iba mechanicky
kopírovali a svet ochudobňovali.
16. a 17. septembra sa vo Vrábľoch
na festivale Inofest stretnú skutoční inovátori, ktorí spolu zdieľajú svoje nápady, premieňajú ich na
prototypy a vytvárajú
úžitok pre svojich zákazníkov a svet. Prídu aj niektorí politici,
ktorí chcú zlepšiť túto
krajinu a vedia, že
bez inovátorov to nepôjde.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti

boli umučení svätí košickí mučeníci.

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

Biela pastelka
píše skutočné príbehy už 19 rokov
18. septembra 2020 budete môcť
stretnúť v uliciach miest a obcí Slovenska dobrovoľnícke tímy verejnej
zbierky Biela pastelka. Tohto roku je
to už jej 19. ročník. Patrí k najväčším
a najdôveryhodnejším zbierkam.
Iba vďaka darcom môže písať krajšie príbehy v živote nevidiacich a
slabozrakých.
Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým:
• pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
• pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
• kurzami práce s kompenzačnými,
optickými a technicky náročnými pomôckami
• pri nácviku sebaobslužných činností
– varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
• špecializovaným sociálnym poradenstvom
Biela pastelka v Trenčianskom kraji
Všimnite si našich dobrovoľníkov
v uliciach miest a obcí Trenčianskeho
kraja a získajte symbolickú pastelku,
ktorá dokáže niekomu zmeniť život.
Nie je anonymný, má svoju tvár, osud,
aj sny... Osud mu možno nepríjemne
zamiešal životnými kartami, ale vďaka
vám v ňom opäť nájde radosť.

Nevidiacich a slabozrakých môžete podporiť:
• 18. 9. 2020 v uliciach miest a obcí
• zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo
820 vo všetkých sieťach
• príspevkom na účet SK23 1111 0000
0014 3025 8006
• príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
• alebo online darom prostredníctvom
www.bielapastelka.sk
Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom
otvorí nová kapitola samostatného
a radostnejšieho života...
Ďakujeme!

» red
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Wellness a Relax centrum Palárikovo

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44
e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk

LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

vo.sk
o
k
i
r
a
l
a
p
s
s
e
www.welln
né oslavy
in
d
o
r
,
y
b
d
Sva

UBYTOVANIE

Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne
s príjemnou atmosférou plnou ticha a
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii
poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

KONGRESS

REŠTAURÁCIA

Do pozornosti dávame novo zrekonštruNávštevníkom ponúkame možnosť
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň
stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako
je od pondelka do piatka k dispozícii
napríklad školenia, semináre, obchodné
obedové menu.
stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločenské podujatia.
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76-0083

WELLNESS

Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,
fitness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom
si je možné pochutnať na dobrej káve a
širokej ponuke alko a nealko drinkov.

Bývanie

15

75-12

trenčiansko
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