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Objektívnosť buď je, alebo nie 
je. Nemôže byť ani väčššia, ani 
menšia. Objektivita je snaha čo 
najviac priblížiť sa podstate, a 
teda čo najviac obmedziť vplyv 
osobný. Je žiaduca práve preto, že 
nezávisí na osobách. A ich chcení 
či nechcení, sympatiách či antipa-
tiách, odmietaní či naopak zbož-
ňovaní.

Zdá sa, že sa vracajú časy, v kto-
rých sú vopred mantinely „objekti-
vity“ až priveľmi politicky zúžené. 
Stanovené. Odtiaľ potiaľ ešte možno, 
tam však už nemožno.. Nie je žiadú-
ce sa vyjadrovať k veci, k téme. „Byť 
objektívny, používať svoj rozum je 
možné len vtedy, keď človek dospe-
je k pokore, keď sa zbaví detinských 
snov o vševedúcnosti a všemohúc-
nosti.“ Túto myšlienku nielen vy-
slovil, ale aj v praktickom živote 
presadzoval  Erich Fromm, nemec-
ko-americký psychoanalytik, socio-
lóg a filozof, dialektický humanista, 
ktorý sa zameral na človeka bojujú-
ceho za slobodu a ľudskú dôstojnosť.

Sloboda a dôstojnosť nemô-
že existovať bez objektivity. Inak 
osobnostne nikdy nikam nedospe-
jeme. „Nedospelosť je neschopnosť 
používať svoj rozum bez cudzieho 
vedenia.“ Prikladám zas výrok  Im-
manuela Kanta, nemeckého filozofa, 
tvorcu kriticizmu.

Nikto ani na súčasnom Sloven-
sku nemá právo žiadať od nás, aby 
sme myšlienkovo a názorovo ne-
dospievali a nedospeli. Ani vládna 
moc, oháňajúca sa grandióznym 
voličským mandátom spred viac ako 
roka, z ktorého však už zostal iba 
smutný, ak nie výsmešný fragment. 
Nikto nemá právo nás poučovať o 
potrebe menej či viac objektívnosti.

Postaviť sa indoktrinácii moci je 
občianskou povinnosťou. Je to zále-
žitosť práva na vlastnú svojstojnosť, 
osobnú hrdosť.

Žijeme si tu na Slovensku tak 
nejak divne. Tvárime sa, že sme zme-
nili systém, že moc sa správa inak. 
Ale všetko to, čo pomáhalo pred 
Novembrom 1989 udržať sa moci pri 
moci, si aj tá súčasná moc prevzala 
za svoju politiku moci. Máme tu síce 
ústavu, áno, demokratickú ústavu, 
ale nemáme politiku, ktorá by ju reš-
pektovala. Kompetenčné zákony sa 
jej netýkajú. Napríklad. Ale, ak moc 
môže ignorovať zákony, zakotvené 
už priamo v ústave, prečo 
by to nemohli robiť aj 
občania, ktorí si tú moc 
financujú? Že by to bola 
cesta k anarchii? Nie, to 
už je anarchia.

So želaním as-
poň toho relatív-
ne dobrého

Objektívnosť nemožno nariadiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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29. mája 1919
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvý-
krát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity  

Výročia a udalosti
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AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»KÚPIM Malotraktor AGZAT 
aj nepojazdný Ponúknite. 
0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG STADION SIMSON 
BABETA AJ POKAZENÉ NE-
KOMPLETNÉ 0915215406

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9
»DÁM ZA ODVOZ 2 VÁĽANDY 
0944190587

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11
»Kúpim ľudové kroje 
0902708047

RÔZNE PREDAJ...13
»PREDÁM DOSKY HRANOLY 
LATY 3M DLHÉ 0904261092

RÔZNE INÉ...14
»Kúpim starú zváračku ks-
200 súrne 0944634153
»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLAVIA 
0910419469

ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera TN me-
dzera 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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

3. júna 1989  
čínska vláda rozhodla o vyslaní armády na potlačenie študentských 
protestov na pekinskom námestí Tchien-an-men kuang-čchang 

Výročia a udalosti
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LETNÉ ZĽAVY!

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*
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Je to jasné, dom so záhradou si vyža-
duje starostlivosť. Majiteľ niekedy ne-
vie, kam skôr skočiť. Je však jasné, že 
nevyhnutné práce na dome či záhrade 
treba počas roka selektovať a niektoré 
odkladať s cieľom uprednostniť iné.

Vybehnime opäť do záhrady. Čaká 
na naše ruky. Základom pre stromy je 
ich  rast. V prvých rokoch života stromu 
chceme, aby silno rástol (a neplodil). Ak 
rastie, je to známka toho, že koreň záso-
buje letorasty živinami. 

Na dobre prijatom strome rok po vý-
sadbe, ktorý nemá žiadne poškodenia, 
má adekvátnu výživu a dostatok vlahy, 
narastie približne 3 – 6 výhonov. Naj-
dlhšie sú obvykle tie najvyššie sa nachá-
dzajúce, nižšie na kmeni rastú kratšie 
výhony.

Niekedy treba vyvinúť viac úsilia, 
aby stromy prosperovali, niekedy menej. 
Záleží to od rôznych okolností. Nedo-
statočná starostlivosť znamená najmä 
absentujúcu alebo nedostatočnú dopln-
kovú závlahu v období so zrážkovým 
deficitom.

Ak je sucho, to znamená, že pár týž-
dňov neprší, je naozaj dobré mladé stro-
my poliať, najmä prvý rok po výsadbe. 
Ideálny termín na polievanie je vtedy, 
keď je nízky tlak, vtedy sú rastliny ochot-
nejšie prijímať vodu než napríklad za sl-
nečného teplého dňa, keď vodou šetria.

Ak polievať, radšej polejme väčším 
množstvom vody v dlhších časových in-

tervaloch, povedzme raz za týždeň alebo 
raz za dva týždne, 60 – 80 litrov na strom. 
Je to lepšie ako polievať často malým 
množstvom vody. No a ak máme možnosť 
vybrať si aj dennú dobu, uprednostnime 
ráno, prípadne večer.

Starostlivosť sa týka aj kontroly pre-
rážajúcich podpníkov. Ovocné stromy sa 
skladajú z dvoch zrastených častí, pod-
pníka a naštepenej odrody. Miesto šte-
penia býva v rôznej výške a pri mladých 
stromoch ho celkom dobre vidno. To, čo 
vyrastá pod miestom štepenia, pravidel-
ne odstraňujte. 

Súčasťou pravidelnej starostlivosti je 
aj okopávanie motykou, plytko a ďalej od 
kmeňa, tak aby sme nepoškodili kmeň a 
nenarušili korene.

Kvalitná, vyvážená výživa zohráva 
pri vývoji stromov dôležitú úlohu. Preto 
ak vaše stromy nerastú, patrí výživa spo-
lu so závlahou a potláčaním konkurencie 
k základným opatreniam. Cieľom nie je 
len dodávať živiny stromom, ale najmä 
vytvoriť také pôdne prostredie, v kto-
rom fungujú mikrobiálne procesy. Toto 
dosiahneme najmä tým, že pôdu oboha-
cujeme o objemové hnojivá obsahujúce 
uhlík. Základným hnojivom je určite 
kompost a maštaľný hnoj. Pre dlhodobý 
rozklad organickej hmoty, podporu biod-
iverzity a viazanie vlhkosti sú vhodné aj 
objemné kusy mŕtveho dreva. Pre rýchle 
dodanie živín a vitalizáciu rastlín zas slú-
žia rôzne výluhy a zákvasy z rastlín.

Je čas opäť sa venovať naplno záhrade

» red
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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Presviedčali sme vás, že sme obyčajní 
ľudia a  nezávislé osobnosti. Nebola 
to pravda. Mali sme heslo - úprimne, 
odvážne a pre ľudí. Po voľbách sme to 
zmenili. Prebrali sme od našich pred-
chodcov to, čo sme na nich odsudzova-
li – klamstvo, aroganciu, papalášstvo, 
túžbu po moci a službu „našim“ ľuďom. 

Dali ste nám obrovskú dôveru a moc. 
Ale my sme do funkcií obsadili ľudí bez 
odbornosti a  manažérskych schopností. 
Ľudí, ktorí nám chceli poradiť a pomôcť, 
sme ignorovali a označovali ich za múd-
rosráčov. Ničili sme malých farmárov 
a podnikateľov a pomáhali korporáciám. 
Úradníci šikanovali obyčajných ľudí viac 
ako predtým.

Svojou pýchou a neschopnosťou sme 
spôsobili obrovský chaos v celej krajine. 
Namiesto toho, aby sme sa zamerali na 
dôležité problémy, vyvolávali sme me-
dzi sebou malicherné konflikty a hádky, 
predbiehali sa v sebaprezentáciách a sta-
tusoch na internete. Náš šéf začal riadiť 
krajinu ako keby mu patrila. Ľudia tŕpli, 
akú ďalšiu hlúposť zase vymyslí, koľko 
škôd napácha a  akú hanbu nám urobí 
v zahraničí. Nebol schopný prijať spätnú 
väzbu a kritikov označoval za nepriateľov. 
Ani ľudia okolo neho nenašli odvahu po-

vedať mu pravdu. Boli mu vďační za teplé 
miestečka a funkcie. Za rok sa takto v kra-
jine prehajdákali stovky miliónov eur na 
marketingové show jedného človeka. 

S ľuďmi sa hrali nedôstojné hry a oni 
trpezlivo stáli v  radoch na strkanie tyči-
niek do nosa. Súťažilo sa v  tom, kto má 
rýchle prsty a zaregistruje starkú na oč-
kovanie. Nakoniec bežala súťaž pre mla-
dých – nájdi si svojho starčeka. Možno 
by to bolo aj úsmevné, keby zbytočne ne-
zomreli tisíce ľudí. Štát kolabuje pre našu 
neschopnosť. Prepáčte nám občania, hra-
li sme sa na všemocných a nadávali vám 
za veci, za ktoré ste nemohli. Správali sme 
sa ako hlupáci. Zachutila nám moc a slá-
va, naučili sme sa viesť prázdne reči a sľu-
bovať veci, ktoré sa nikdy nestanú. Pošlia-
pali sme ideály, pre ktoré ste nás volili. 

Milí občania, možno by ste očakávali 
takéto vyhlásenie od 
víťazov volieb 2020. 
Nedočkáte sa. Stali 
sa politikmi. Napísal 
som to za nich ja. Za-
čnime si krajinu spra-
vovať sami – bez 
politikov.

Prepáčte nám ľudia!

» Ján Košturiak

Deň otvárania studničiek (31. 5.) je 
prastarý slovanský zvyk, ktorý sa 
pripomína v období Turíc, sviatku 
vstupu do letného obdobia a v kres-
ťanskej tradícii sviatku zoslania Du-
cha Svätého na apoštolov zhromaž-
dených v Jeruzaleme. 

Počas tohto dňa ľudia vyčistením 
otvárajú studničky v chotári. Ak by 
tak nevykonali, podľa povier by boli 
postihnutí nedostatkom vlahy. Ľudia 
tiež veria, že kto otvorí aspoň jednu 
studničku, bude počas nasledujúceho 
roka zdravý.

Dedinčania v tento deň prinášali 
dary ku studničkám a obetovali du-
chom zvieratá, ktoré zabíjali. Aj sloven-
ský názov sviatku - Turíce - sa zvyčaj-
ne odvodzuje od jedného z kultových 
zvierat Slovanov, dnes už takmer vyhu-
beného tura.

Na niektorých miestach, napríklad 
na Liptove a na Morave, sa ešte stále 
zachováva tradícia otvárania studni-
čiek. Na hornom Liptove, konkrétne 
vo Važci, sa tento prastarý zvyk, keď 
ľudia (najmä však dievčatá) vyčistením 
otvárajú studničky v chotári, pestuje 
dodnes pričinením miestneho folklór-
neho súboru. Druhotne sa však z hor-
ného Liptova rozšíril aj na iné miesta. 
V skutočnosti sa na Liptove pôvodne 
studničky čistili počas celého obdobia 
medzi Veľkou Nocou a Turícami. Cho-
tár, v ktorom by studničky nevyčistili, 

by bol totiž podľa prastarých predstáv 
postihnutý nedostatkom vlahy. Vo Važ-
ci sa pri otváraní studničiek tancuje 
prastarý tanec zvaný chorovod a spie-
va sa pieseň Omilienci. Na Morave a v 
Čechách si po otvorení všetkých stud-
ničiek dievčatá spomedzi seba zvolili 
kráľovnú (králevničku, králenku). 
Malo to byť malé, dobré a pekné dievča, 
ktoré ozdobili kvetinami a spoločne šli 
po kolede - od domu k domu vyberali 
drobné príspevky na oslavu (majáles, 
resp. juniáles).

Tradíciu otvárania studničiek dnes 
okrem folkórnych skupín prevzali aj 
mimovládne ekologické zoskupenia 
či turistické oddiely. Tým, že vyčistia 
svoju lesnú studničku a okolité turistic-
ké chodníčky nielen oživujú staré tra-
dície, ale aj zvyčajne odštartujú letnú 
turistickú sezónu.

Deň otvárania studničiek 

» red
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 6. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY 

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO
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1. júna 1980  
začala vysielať spravodajská televízna stanica CNN
2. júna 1953   
Korunovácia kráľovnej Alžbety II ktorá je koruno-
vaná kráľovnou Spojeného kráľovstva, Kanady, 
Austrálie, Nového Zélandu a ďalších častí spolo-
čenstva Commonwealth 

Výročia a udalosti

0905 915 036

0907 673 926

KVALITNÉ
VIZITKY
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KAMENÁRSTVO
MAMAJO

0950 296 523
kamenarstvomamajo@azet.sk

Ponúkame:

     nové žulové pomníky

     krycie dosky

     brúsenie starších pomníkov

     rekonštrukcie starších

     hrobov

     betónové chodníky

1 HROB
od 990 €
2 HROB

od 1300 €



TN21-21_strana- 8

 bývanie Najčítanejšie regionálne noviny
8



TN21-21_strana- 9

SlužbytrenčianSko
9



TN21-21_strana- 10

ZameStnanie Najčítanejšie regionálne noviny
10

30. mája 2003
Peklo vo Svätom Jure – policajný zásah 
voči účastníkom hudobného festivalu

Výročia a udalosti 31. mája 1986
v Mexiku slávnostne otvorili 13. majstrov-
stvá sveta vo futbale 

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 
PODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku

- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma

- Zabezpečíme náradie  a firemné auto
- Práca na TPP

- Viac info telefonicky 
8
5
_
0
3
2
1
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

3
6
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Dubnici nad Váhom

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!

0
9
-0
1Bližšie informácie na 0905 449 843

Prijmeme zručného mechanika 

 

zameraného prioritne na servis 
traktorov aj osobných automobilov.

Miesto výkonu Ilava.
 

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926
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Ovčiari poznajú veľmi dobre zná-
me príslovie, ktoré vraví „ovca dojí 
pyskom“. Práve tieto slová sú pre 
Slovensko obrovskou výhodou. 

Bohaté a rôznorodé zloženie bylín 
slovenských pasienkov má priaznivý 
a preukázateľne značný vplyv na cen-
né zloženie ovčieho mlieka, z ktorého 
sa vyrába kvalitná bryndza. Nie je len 
chutná, ale aj zdraviu vysoko osožná. 
Patrí medzi naše syrové klenoty a nie 
nadarmo sa jej vraví aj slovenské bie-
le zlato. Bryndza svojím priaznivým 
vplyvom na imunitný systém dokáže 
pomôcť aj pri prevencii v boji proti stále 
aktuálnej hrozbe pandémie koronaví-
rusu. 

Chov oviec na Slovensku prebieha 
od nepamäti tradičným spôsobom a 
to na pastve, kde dosahujú najlepšiu 
bilanciu zdravia, ako aj chuti ich pro-
duktov. Obzvlášť z májového mlieka 
je bryndza mimoriadne cenným po-
kladom. Jej konzumácia má totiž bla-
hodarný vplyv na imunitný systém 
človeka. Je dokázané, že už jeden gram 
bryndze obsahuje viac ako miliardu 
živých probiotických kultúr viac ako 
dvadsiatich druhov baktérií mliečneho 
kvasenia. Tieto mimoriadne vlastnosti 
slovenskej bryndze na Slovensku sú 
spôsobené najmä botanickou pestros-
ťou pasienkov, ktoré sú podľa výsku-
mov pestrejšie ako napríklad alpské 
pasienky. A práve v tom je čaro našej 

bryndze. Ovce, ktoré tieto pasienky 
spásajú v našej prírode, dokážu trans-
formovať zložky pastvy do mlieka. 
Vďaka tomu sa bryndza zaraďuje me-
dzi funkčné potraviny, čo znamená, že 
jej konzumácia má priaznivé účinky na 
ľudské zdravie. 

„Slovenská bryndza” má schvá-
lené chránené zemepisné označenie 
Európskou úniou a môže sa vyrábať 
iba z mlieka získaného na Slovensku. 
Klasická bryndza sa môže vyrábať aj zo 
zmesi ovčieho a kravského syra, je ale 
dobré vedieť, že musí obsahovať naj-
menej 50 percent ovčieho hrudkového 
syra. Pridanú hodnotu predstavuje 
práve slovenská 100 poercentná ovčia 
bryndza, ktorej konzumácia by v na-
šom jedálničku nemala chýbať. 

Bryndza, slovenské biele zlato

» red   Zdroj MPaRV SR

Vo veku 70 rokov zomrel hudobný skla-
dateľ a dirigent Svetozár Štúr. Patril 
dlhé roky k najvyťaženejším autorom 
scénickej a filmovej hudby na Sloven-
sku. Spolupracoval s plejádou popred-
ných filmových a divadelných režisé-
rov. Vytvoril hudbu k známym filmom 
ako Pomocník, Pásla kone na betóne, či 
k seriálu Štúrovci.

Svetozár Štúr ml. sa narodil 21. februá-
ra 1951 v Bratislave. Pochádza z významnej 
štúrovskej rodiny, jeho prapradedom bol 
Samuel Štúr, brat Ľudovíta Štúra. Jeho otec 
Svetozár Štúr bol publicista a novinár, v 
roku 1968 sa stal poslancom Slovenskej ná-
rodnej rady aj Federálneho zhromaždenia, 
po nástupe normalizácie ho však vylúčili 
z komunistickej strany, zbavili všetkých 
funkcií a zakázali mu pracovať vo svojom 
odbore. Mamou Svetozára Štúra ml. bola 
divadelná vedkyňa Nella Štúrová.

Po ukončení štúdia pracoval ako di-
rigent v Lúčnici, ktorú spoluzakladal jeho 
otec. V roku 1976 sa stal umeleckým vedú-
cim orchestra Lúčnice. Istý čas pôsobil vo 
filharmónii v Káhire a na Kube. V roku 1988 
sa stal šéfdirigentom SĽUK-u. Ako dirigent 
spolupracoval aj so Slovenskou filharmó-
niou, Československým rozhlasom, Operou 
Slovenského národného divadla (SND). Už 
počas štúdia začal inklinovať k scénickej a 
filmovej hudbe. Pomohla k tomu aj náhoda, 
keď cez prestávku v škole preludoval na 

klavíri a do miestnosti vošiel profesor Josef 
Budský. „Mali sme zakázané hrať ‚džezovi-
ny‘, tak som si hovoril, no dobre chlapče, 
skončil si na škole,“ spomína Štúr v rozho-
vore v rámci projektu Oral history Filmovej 
a televíznej fakulty VŠMU. No Budský ho 
oslovil s tým, že by sa podobná hudba ho-
dila do Saroyanovej hry Čas tvojho žitia, 
ktorú inscenoval v Činohre SND.

Neskôr Štúr spolupracoval aj s ďalšími 
režisérmi, najmä s Milošom Pietorom, Pav-
lom Hasprom, Ľubomírom Vajdičkom, či 
Emilom Horváthom mladším. Jeho hudba 
umocnila mnoho inscenácií, ako Bockerer, 
Slečna Júlia, Krvavá svadba, Hry o letnom 
byte, Caligula, Herodes a Herodias, Divá 
kačka, Divadelná komédia, Čertice. Jednou 
z posledných pre činohru SND bola jeho 
hudba k inscenácii Ideálny manžel (2003).

Pred troma mesiacmi v nedeľu 21. feb-
ruára 2021 oslávil Svetozár Štúr okrúhle ju-
bileum 70 rokov.

Česť jeho pamiatke!

Odišiel popredný 
slovenský umelec Svetozár Štúr

» red

Už vyše 20 rokov si každoročne 
vďaka iniciatíve OSN 5. júna pripo-
míname Svetový deň životného pro-
stredia - World Environment Day.

Tento deň je spomienkou na prvú 
konferenciu OSN o životnom prostredí, 
ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 
1972 v Štokholme pod heslom Je len 
jedna Zem. Štokholmská konferencia 
upriamila pozornosť svetovej verej-
nosti na potrebu riešiť problémy život-
ného prostredia v záujme zachovania 
existencie ľudstva na planéte Zem. 
Problémy životného prostredia nado-
búdajú globálny charakter presahujúci 
hranice štátov a kontinentov, a preto 
aj ich riešenie si vyžaduje spoluprácu 
na medzinárodnej úrovni. Účastníci 
konferencie zo 112 štátov z celého sveta 
schválili Deklaráciu o životnom pros-
tredí človeka, po prvýkrát deklarovali 
právo človeka na priaznivé životné 
prostredie a zároveň navrhli globálny 
systém pozorovania Zeme. Konferencia 
viedla k založeniu Programu OSN pre 
životné prostredie – UNEP.F

Životné prostredie je všetko, čo 
vytvára prirodzené podmienky exis-
tencie organizmov vrátane človeka a 
je predpokladom ich ďalšieho vývo-
ja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, 
voda, horniny, pôda i samotné orga-
nizmy. Znečisťovanie zložiek životného 

prostredia je zapríčinené rôznymi ak-
tivitami človeka (rast výroby, spotreby 
energie, ťažby surovín, zvýšená prie-
myselná a poľnohospodárska výroba, 
zvýšená doprava). V dôsledku týchto 
činností došlo v posledných desaťro-
čiach globálne k výraznému zhoršeniu 
kvality ovzdušia. 

Každý rok sa odlesní 13 miliónov 
hektárov lesnej plochy a dezertifiká-
cia (proces rozširovania púšte vply-
vom ľudskej činnosti) sa vyskytuje na 
3,6 miliardách hektároch pôdy. Osem 
percent všetkých známych druhov ži-
vočíchov je vyhynutých a 22 percent 
je ohrozených vyhynutím. Medzitým 
znečistenie zhoršilo pobrežné vody a 
veľa druhov rýb sa nestíha populačne 
obnovovať. 

Spomeňme si 
o čosi viac na životné prostredie

» red

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926

VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926

LETÁKY
0905 915 036, 0907 673 926
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Ministerstvo životného prostre-
dia ich vyzýva, aby vykonali inven-
túru protipovodňových hrádzí a 
vykonali technicko-bezpečnostné 
kontroly. A to s cieľom predísť mož-
ným povodňovým udalostiam.

Verejná správa musí poznať stav 
jednotlivých vodných stavieb a ma-
nažment s vodou v krajine musí mať 
jasné pravidlá. Na tlačovej konferencii 
to zdôraznil minister životného pros-
tredia Ján Budaj.

Ministerstvo životného prostre-
dia SR žiada Ministerstvo vnútra SR, 
aby zabezpečilo, že okresné úrady do-
hliadnu na to, že vlastníci a prevádz-
kovatelia všetkých vodných stavieb, 
na ktorých je potrebný technicko-bez-
pečnostný dohľad, si riadne plnili svoje 
povinnosti. A zároveň žiada, aby okres-
né úrady využívali možnosť sankcií, ak 
si prevádzkovatelia a vlastníci svoje 
povinnosti neplnia. Podľa zákona o 
vodách č.364/ 2004 v znení neskorších 
predpisov, môže okresný úrad v tomto 
prípade uložiť pokutu až do výšky 66 
000 eur. Žiaľ, na to, či okresný úrad 
svoje kompetencie aj využíva, nemá 
MŽP žiaden vplyv.

Tragédia z Rudna nad Hronom 
dokazuje, aké má dôsledky, ak si obce, 
alebo okresné úrady neplnia svoje 
povinnosti. Minister Ján Budaj presa-

dzuje, aby sa odbory starostlivosti o 
životné prostredie, ktoré sú dnes na 
okresných úradoch, vrátili pod riade-
nie MŽP. „Tieto úrady až príliš často 
zlyhávajú pri kontrole a ochrane úze-
mia. Napríklad aj v prípade obce Rudno 
nad Hronom, MŽP roky dozadu žiadalo 
okresný úrad, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, aby bol činný a žia-
dal od obce technicko-bezpečnostný 
dohľad nad vodnou stavbou,“ dodal 
minister Budaj.

Výkonom technicko-bezpečnost-
ného dohľadu nad vodnými stavbami 
I. a II. Kategórie je Vodohospodárska 
výstavba, štátny podnik, ktorý je v 
pôsobnosti MŽP. „Taktiež zvažujeme 
rozšírenie pôsobnosti štátnej poverenej 
organizácie na výkon dohľadu aj nad 
stavbami III. a IV. kategórie,“ doplnil 
Andrej Kasana.

Výzva obciam 
a okresným úradom

» red  Zdroj MŽP SR

Dnes, keď sa mnohí z  nás po dlhej 
prestávke opäť vracajú do chrámov 
a začínajú navštevovať bohoslužby, 
sa objavuje príležitosť na dôležitú re-
flexiu: Akú má pre nás vlastne svätá 
omša hodnotu?

Naše osobné odpovede na túto 
otázku sa určite budú do nejakej miery 
líšiť. Zamerajme sa však teraz na jednu 
z dôležitých právd o svätej omši, ktorá 
platí vždy, aj keď si ju často neuvedomu-
jeme: Že skutočná hodnota svätej omše 
je nevyčísliteľná. Zahŕňa totiž hodnotu 
večného života pre každého jedného 
z nás.

V starom zákone izraelský ľud priná-
šal Bohu krvavé obety, aby mu takýmto 
spôsobom vzdával vďaky a  odprosoval 
ho za svoje hriechy – „lebo mzdou hrie-
chu je smrť“ (Rim 6, 23). Keďže obeta 
reprezentovala človeka, ktorý ju priná-
šal (spolu s  celou jeho rodinou), mohli 
Izraeliti takýmto zástupným spôsobom 
vlastne obetovať Bohu samých seba.

Takáto obeta však nikdy nemohla 
byť postačujúca k  našej spáse. Preto 
neskôr prišiel na Zem samotný Boh, 
ktorý sa stal človekom a priniesol seba 
samého ako dokonalú obetu. Ježiš sa 
celý daroval Bohu Otcovi na odpustenie 
našich hriechov, a celý sa daruje aj nám 
v Eucharistii.

Svätá omša je preto pre nás jedi-
nečnou príležitosťou, kedy môžeme aj 
my naplniť najhlbší zmysel svojej exis-

tencie. Prostredníctvom Ježiša môžeme 
chváliť Boha Otca, vzdávať mu vďaky, 
a celí sa mu darovať. 

Zároveň môžeme pri nej Bohu klásť 
na oltár aj všetky svoje radosti, bolesti, 
či prosby. Preto bola v Cirkvi ustanove-
ná prax tzv. omšových milodarov, alebo 
intencií, ktoré kňazovi umožňujú obeto-
vať sv. omšu na konkrétny úmysel nie-
ktorého z veriacich.

V  žiadnom prípade tu však nejde 
o akési „kupovanie si“ svätej omše. 
Poskytnutie milodaru má byť z  našej 
strany vždy predovšetkým vyjadrením 
vďaky, a  formou našej účasti na obete 
svätej omše.

U  prvých kresťanov bolo naprí-
klad bežné, že na bohoslužby prinášali 
chlieb a víno, aby tieto ich dary mohli 
byť obetované Bohu a následne rozdané 
účastníkom liturgie a chudobným. Táto 
konkrétna prax síce z  Cirkvi postupne 
vymizla, no prinášanie obetných darov 
(okrem hostií a vína najmä v podobe pe-
ňažných milodarov) zostalo zachované 
dodnes. Môže byť pre nás príležitosťou, 
ako prežívať svätú omšu aktívnejšie, 
a ako si hlbšie uvedomovať svoju osob-
nú účasť na tejto obete – a tiež jej neko-
nečnú hodnotu.

Požiadať o  odslúženie svätej omše 
môžete aj prostredníctvom nadácie ACN 
– Pomoc trpiacej Cirkvi na webovej strán-
ke: www.omsovymilodar.sk.

Hodnota jednej obety

» Zdroj: ACN

Rozmohlo sa to ako májovky na lú-
kach pod lesom. Anonymy. Nepod-
písaní, svoje mená zatajujúci  autori. 
Hanbiaci sa za seba, vedomí si svin-
stva, ktoré anonymom páchajú. Sú aj 
takí, ktorí pod svoje „veľdielo“ dajú 
podpis niekoho iného. Bez jeho vedo-
mia i súhlasu.

To sú už rafinované svinstvá, sved-
čiace o charakteroch doby. Tá je vždy ob-
razom politiky. Ak v nej absentuje morál-
ka a etika, ten deficit sa prenáša aj medzi 
bežných ľudí. Zväčša sa vyznačujúcich 
jednoduchým myslením a postihom zo 
straty charakteru.

Psychológ Anton Shutov z Californie 
sa aj kvôli takýmto „výrobcom“ problé-
mov rozhodol na svojom Twitteri zdieľať 
rady, ktoré skvalitnia možno aj váš život.

1. Stres nie je tvoj nepriateľ, ale 
spojenec. Bez búrky by nebola dúha, a 
rovnako je to aj so stresom – bez neho by 
sme nedokázali relaxovať.

2. Zastav sa na malú chvíľu a zhlbo-
ka sa nadýchni. Uvedom si, kde si, čo sa 
okolo teba deje a potom pomaličky začni 
vzduch z pľúc vypúšťať na slobodu. Ten-
to trik, ktorý sotva zaberie viac ako mi-
nútu, je recept na meditáciu. Keď nejde o 
život, tak nejde vlastne o nič.

3. Keď sa potýkaš so zradou, pamä-
taj na tieto slová: Nesnaž sa do toho rý-
pať, nesnaž sa niečo sebe či niekomu do-

kazovať… nechaj to tak, nemá to zmysel.
4. Pokiaľ si kreatívny človek, nie-

kedy jednoducho potrebuješ dávku sa-
moty. Mnohí z nás sa jej stránia ako čert 
kríža, pretože samota s obľubou vyťahu-
je zo skrine všetkých našich strašiakov… 
niekedy ju ale potrebuješ ako soľ. Veď tá 
samota nehryzie.

5. Niekedy sme si naším najväčším 
nepriateľom práve my sami. Respektí-
ve, naša potreba všetko analyzovať do 
najmenších detailov. Schopnosť načisto 
vypnúť a aspoň na pár chvíľ sa nezao-
berať všetkými tými trápnosťami, čo si v 
robote zase vypustil z úst, je pre šťastný 
život kľúčová. 

6. Život je plný nepredvídateľných 
situácií, no jedno je isté – ak máš „kama-
ráta“, ktorý pred tebou neustále kritizuje 
a ohovára ostatných, ver, že nie si v jeho 
očiach žiadnou výnimkou. 

7. Na svete sú dva druhy ľudí – tí, 
ktorí si najprv niečo prehrajú v hlave, až 
potom to povedia, a tí „čo na srdci, to na 
jazyku“. Tieto dve skupinky si väčšinou 
nerozumejú a nedokážu pochopiť, že tá 
druhá vôbec existuje.

8. Úprimnosť. Všetko, čo potrebuješ, 
je úprimnosť. Táto vlastnosť je základom 
každého vzťahu – medzi rodičmi a deť-
mi, medzi kamarátmi, partnermi, proste 
kýmkoľvek… každý vzťah bez úprimnos-
ti je odsúdený na zánik.

Sezóna anonymov a rady 
psychológa ako zvládnuť dobu zla

» red
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
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w

V ponuke máme stále 
mládky Dominant v rôznych farbách. 

Po dohode možnosť dovozu. Predávame 
aj kŕmne zmesi od belgického 

výrobcu Versele Laga.

Dovezieme až do vášho kurníka!

Kontakt: 0910 763 132

- Búracie a výkopové práce

- izolácie základov, 

   garáží a pivníc

- nátery striech a rín

- zámkové dlažby, obrubníky 

   a úprava terénu

- dodávka materiálu
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ZADARMO*

   

• ZĽAVA AŽ 70% NA MULTIFOKÁLNE SKLÁ

• SLNEČNÉ DIOPTRICKÉ OKULIARE ZA 69 EUR

• SAMOZAFARBOVACIE OKULIAROVÉ SKLÁ SO ZĽAVOU 40%

• OBJEDNAJTE SA ONLINE ALEBO TELEFONICKY

   0917 027 571
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0905 915 036

0907 673 926

KVALITNÉ
VIZITKY
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

3
2
-0
0
1
-3

AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Nepremeškajte letné akcie v kúpeľoch lúčky
1. 6. 2021 

OTVÁRAME 

KÚPEĽNÝ HOTEL 

KUBO

www.kupele-lucky.sk
Recepcia: +421 44 43 75 111  |  recepcia@kupele-lucky.sk
Obchodné oddelenie: +421 44 43 75 561  |  kupele@kupele-lucky.sk
Kúpeľná liečba: +421 44 43 75 657  |  liecba@kupele-lucky.sk

Realizované s finančnou 
podporou Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky.

FIRST MOMENT POBYT 
LETNÝ RELAX

Platné od 1. 7. do 30. 9. 2021
Ubytovanie na 4 noci
Plná penzia
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť objednať pobyt len do 15.6.2021

Cena od 

260 € 
na os. / 4 noci

LIEČEBNÝ POBYT 
JARNÝ RELAX

Platné od 1. 5. do 30. 6. 2021
Ubytovanie na 4 noci
Plná penzia       
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť predĺženia pobytu

Cena od 

240 € 
na os. / 4 noci
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