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Objektívnosť nemožno nariadiť
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 antipatiách, odmietaní či naopak zbožňovaní.
Zdá sa, že sa vracajú časy, v ktorých sú vopred mantinely „objektivity“ až priveľmi politicky zúžené.
Stanovené. Odtiaľ potiaľ ešte možno,
tam však už nemožno.. Nie je žiadúce sa vyjadrovať k veci, k téme. „Byť
objektívny, používať svoj rozum je
možné len vtedy, keď človek dospeje k pokore, keď sa zbaví detinských
snov o vševedúcnosti a všemohúcnosti.“ Túto myšlienku nielen vyslovil, ale aj v praktickom živote
presadzoval Erich Fromm, nemecko-americký psychoanalytik, sociológ a filozof, dialektický humanista,
ktorý sa zameral na človeka bojujúceho za slobodu a ľudskú dôstojnosť.
Sloboda a dôstojnosť nemôže existovať bez objektivity. Inak
osobnostne nikdy nikam nedospejeme. „Nedospelosť je neschopnosť
používať svoj rozum bez cudzieho
vedenia.“ Prikladám zas výrok Immanuela Kanta, nemeckého filozofa,
tvorcu kriticizmu.

Nikto ani na súčasnom Slovensku nemá právo žiadať od nás, aby
sme myšlienkovo a názorovo nedospievali 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 záležitosť práva na vlastnú svojstojnosť,
osobnú hrdosť.
Žijeme si tu na Slovensku tak
nejak divne. Tvárime sa, že sme zmenili 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 rešpektovala. 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 aspoň toho relatívne dobrého

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

6.30 - 8.00 h.
11.20 - 11.45 h.
12.00 - 12.15 h.
12.20 - 12.30 h.
12.40 - 13.00 h.
12.45 - 13.00 h.

63-06

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

75-15

Myjava - trhovisko 12.6.
Vrbové u Karlíka 8.6.
Chtelnica 8.6.
Nižná 8.6.
Veľké Kostoľany 8.6.
Drahovce 7.6.
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Veselé, Vrbové, Bzince pod Javorinou, Horná Streda, Lubina, Pobedim, Podolie, Považany

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 múdrosráčov. 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 medzi sebou malicherné konflikty a hádky,
predbiehali sa v sebaprezentáciách a statusoch 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 krajine prehajdákali stovky miliónov eur na
marketingové show jedného človeka.
S ľuďmi sa hrali nedôstojné hry a oni
trpezlivo stáli v radoch na strkanie tyčiniek do nosa. Súťažilo sa v tom, kto má
rýchle prsty a zaregistruje starkú na očkovanie. Nakoniec bežala súťaž pre mladých – nájdi si svojho starčeka. Možno
by to bolo aj úsmevné, keby zbytočne nezomreli tisíce ľudí. Štát kolabuje pre našu
neschopnosť. Prepáčte nám občania, hrali sme sa na všemocných a nadávali vám
za veci, za ktoré ste nemohli. Správali sme
sa ako hlupáci. Zachutila nám moc a sláva, naučili sme sa viesť prázdne reči a sľubovať veci, ktoré sa nikdy nestanú. Pošliapali 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. Začnime si krajinu spravovať sami – bez
politikov.

» Ján Košturiak
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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

Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO

0948 308 448

Korunovácia kráľovnej Alžbety II ktorá je korunovaná kráľovnou Spojeného kráľovstva, Kanady,
Austrálie, Nového Zélandu a ďalších častí spoločenstva Commonwealth

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

2. júna 1953

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

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com
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Výročia a udalosti
začala vysielať spravodajská televízna stanica CNN
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bytov a domov

ETERNITOVÝCH STRIECH

1. júna 1980

Západné Slovensko
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Kompletné rekonštrukcie

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

Piešany

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Realizujeme všetky
stavebné práce

NAJLACNEJŠIA

Nové
Mesto
n/Váhom

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

Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAĿ%AMI, PODVODMI
je volaħ 0905 638 627 súrne!

66-0102

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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 predchodcov to, čo sme na nich odsudzovali – klamstvo, aroganciu, papalášstvo,
túžbu po moci a službu „našim“ ľuďom.

52-0081

A. Trajana 2
PIEŠŤANY
piestansko@regionpress.sk

22 119 0011

Redakcia:

Prepáčte nám ľudia!

Výročia a udalosti
čínska vláda rozhodla o vyslaní armády na potlačenie študentských
protestov na pekinskom námestí Tchien-an-men kuang-čchang

3. júna 1989
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Výročia a udalosti
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvýkrát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity

29. mája 1919

59-159
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

●
●
●
●
●

seriózne, kv
alitn
bez zálohy e,
doprava ZD ,
ARMA

Nové pomníky - žula, terazzo
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

POLIENKA BUK, HRAB

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

051210004

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

PALIVOVÉ
DREVO

16-0090

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

75-49

N – JÚL
MÁJ – J2Ú
021

16-0039
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1
02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»ČZ-JAWA. Odkúpim motocykel/diely- SERIÓZNA DOHODA. Tel.: 0908 205 521
»Kúpim málo jazdený, zachovalý Renault Thalia
benzín, r. v. od 2008. Tel.
0905 233 086
»Kúpim starý Pionier,
Mustang, Stadion, Simson,
Babeta aj pokazené, nekompletné. Tel.: 0915 215
406
07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Kúpim stavebný pozemok
- starú chalupu - aj na Kopaniciach - Platba v hotovosti. Tel.: 0908 146 946
»Hľadáme rodinný dom,
usadlosť, chalupu na predaj, okres Myjava, Nové
Mesto. Tel.: 0915 976 178
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
»Predám 4 - ročnú červenú kravu, 1x otelenú, cena:
500€, Chvojnica. Tel.: 0911
850 747
11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kúpim ľudové kroje. Tel.:
0902 708 047
14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
»Kúpim starú zváračku ks200 súrne. Tel.: 0944 634
153
»Kúpim staršiu vzduchovku VZ-35,47, SLAVIA. Tel.:
0910 419 469
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»46 ročný ženatý - hľadá
kamarátku aj staršiu. Tel.:
0907 328 041
»Sympatická 55 r. hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel.: 0944 724 181
»Rád sa zoznámim so ženou do 50 rokov. Len volať.
Tel.: 0944 111 956
Chcete si podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RPmedzera PN medzera Číslo rubrikymedzera
Text inzerátu
Príklad: RP PN 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.

spravoDaJsTvo / služby
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Deň otvárania studničiek
Deň otvárania studničiek (31. 5.) je
prastarý slovanský zvyk, ktorý sa
pripomína v období Turíc, sviatku
vstupu do letného obdobia a v kresťanskej tradícii sviatku zoslania Ducha Svätého na apoštolov zhromaždených 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 duchom zvieratá, ktoré zabíjali. Aj slovenský názov sviatku - Turíce - sa zvyčajne odvodzuje od jedného z kultových
zvierat Slovanov, dnes už takmer vyhubeného tura.
Na niektorých miestach, napríklad
na Liptove a na Morave, sa ešte stále
zachováva tradícia otvárania studničiek. Na hornom Liptove, konkrétne
vo Važci, sa tento prastarý zvyk, keď
ľudia (najmä však dievčatá) vyčistením
otvárajú studničky v chotári, pestuje
dodnes pričinením miestneho folklórneho súboru. Druhotne sa však z horného Liptova rozšíril aj na iné miesta.
V skutočnosti sa na Liptove pôvodne
studničky čistili počas celého obdobia
medzi Veľkou Nocou a Turícami. Chotár, v ktorom by studničky nevyčistili,

by bol totiž podľa prastarých predstáv
postihnutý nedostatkom vlahy. Vo Važci sa pri otváraní studničiek tancuje
prastarý tanec zvaný chorovod a spieva sa pieseň Omilienci. Na Morave a v
Čechách si po otvorení všetkých studničiek 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 turistické chodníčky nielen oživujú staré tradície, ale aj zvyčajne odštartujú letnú
turistickú sezónu.

» red

Odišiel popredný
slovenský umelec Svetozár Štúr
Vo veku 70 rokov zomrel hudobný skladateľ a dirigent Svetozár Štúr. Patril
dlhé roky k najvyťaženejším autorom
scénickej a filmovej hudby na Slovensku. Spolupracoval s plejádou popredných filmových a divadelných režisérov. Vytvoril hudbu k známym filmom
ako Pomocník, Pásla kone na betóne, či
k seriálu Štúrovci.
Svetozár Štúr ml. sa narodil 21. februára 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 národnej 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 dirigent v Lúčnici, ktorú spoluzakladal jeho
otec. V roku 1976 sa stal umeleckým vedúcim 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 filharmóniou, 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

2

D3

klavíri a do miestnosti vošiel profesor Josef
Budský. „Mali sme zakázané hrať ‚džezoviny‘, tak som si hovoril, no dobre chlapče,
skončil si na škole,“ spomína Štúr v rozhovore v rámci projektu Oral history Filmovej
a televíznej fakulty VŠMU. No Budský ho
oslovil s tým, že by sa podobná hudba hodila do Saroyanovej hry Čas tvojho žitia,
ktorú inscenoval v Činohre SND.
Neskôr Štúr spolupracoval aj s ďalšími
režisérmi, najmä s Milošom Pietorom, Pavlom 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. februára 2021 oslávil Svetozár Štúr okrúhle jubileum 70 rokov.
Česť jeho pamiatke!
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Výročia a udalosti
Peklo vo Svätom Jure – policajný zásah
voči účastníkom hudobného festivalu

30. mája 2003
» red
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ZDravie + relaX, bÝvanie

piešťansko
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ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 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

Sme tu pre Vás po celom Slovensku



Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

52-0064-1

*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.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

15.
6. 2

splátky od 99 €

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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splátky od 98 €

021
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splátky
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ZDravie / služby
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Je čas opäť sa venovať naplno záhrade
Je to jasné, dom so záhradou si vyžaduje starostlivosť. Majiteľ niekedy nevie, kam skôr skočiť. Je však jasné, že
nevyhnutné práce na dome či záhrade
treba počas roka selektovať a niektoré
odkladať s cieľom uprednostniť iné.

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 preVybehnime opäť do záhrady. Čaká rážajúcich podpníkov. Ovocné stromy sa
na naše ruky. Základom pre stromy je skladajú z dvoch zrastených častí, podich rast. V prvých rokoch života stromu pníka a naštepenej odrody. Miesto štechceme, aby silno rástol (a neplodil). Ak penia býva v rôznej výške a pri mladých
rastie, je to známka toho, že koreň záso- stromoch ho celkom dobre vidno. To, čo
vyrastá pod miestom štepenia, pravidelbuje letorasty živinami.
Na dobre prijatom strome rok po vý- ne odstraňujte.
Súčasťou pravidelnej starostlivosti je
sadbe, ktorý nemá žiadne poškodenia,
má adekvátnu výživu a dostatok vlahy, aj okopávanie motykou, plytko a ďalej od
narastie približne 3 – 6 výhonov. Naj- kmeňa, tak aby sme nepoškodili kmeň a
dlhšie sú obvykle tie najvyššie sa nachá- nenarušili korene.
Kvalitná, vyvážená výživa zohráva
dzajúce, nižšie na kmeni rastú kratšie
výhony.
pri vývoji stromov dôležitú úlohu. Preto
Niekedy treba vyvinúť viac úsilia, ak vaše stromy nerastú, patrí výživa spoaby stromy prosperovali, niekedy menej. lu so závlahou a potláčaním konkurencie
Záleží to od rôznych okolností. Nedo- k základným opatreniam. Cieľom nie je
statočná starostlivosť znamená najmä len dodávať živiny stromom, ale najmä
absentujúcu alebo nedostatočnú dopln- vytvoriť také pôdne prostredie, v ktokovú závlahu v období so zrážkovým rom fungujú mikrobiálne procesy. Toto
deficitom.
dosiahneme najmä tým, že pôdu obohaAk je sucho, to znamená, že pár týž- cujeme o objemové hnojivá obsahujúce
dňov neprší, je naozaj dobré mladé stro- uhlík. Základným hnojivom je určite
my poliať, najmä prvý rok po výsadbe. kompost a maštaľný hnoj. Pre dlhodobý
Ideálny termín na polievanie je vtedy, rozklad organickej hmoty, podporu biodkeď je nízky tlak, vtedy sú rastliny ochot- iverzity a viazanie vlhkosti sú vhodné aj
nejšie prijímať vodu než napríklad za sl- objemné kusy mŕtveho dreva. Pre rýchle
nečného teplého dňa, keď vodou šetria.
dodanie živín a vitalizáciu rastlín zas slúAk polievať, radšej polejme väčším žia rôzne výluhy a zákvasy z rastlín.
množstvom vody v dlhších časových in» red
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

16-01

8

63-10

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

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

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

farba
ANTRACIT

e tam,
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Bryndza, slovenské biele zlato
Ovčiari poznajú veľmi dobre známe príslovie, ktoré vraví „ovca dojí
pyskom“. Práve tieto slová sú pre
Slovensko obrovskou výhodou.

Prijmeme pracovníkov
do trvalého pracovného pomeru.

Miesto výkonu práce:
Nitriansky, Trnavský
a Bratislavský kraj.

MURÁR
TESÁR

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

od 5,50€/hod

+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky
POMOCNÝ STAVEBNÝ

ROBOTNÍK
od 4,50€/hod

+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky
Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk
mobil: 0907 731 489

781210021-13

bryndze. Ovce, ktoré tieto pasienky
spásajú v našej prírode, dokážu transformovať zložky pastvy do mlieka.
Vďaka tomu sa bryndza zaraďuje medzi funkčné potraviny, čo znamená, že
Bohaté a rôznorodé zloženie bylín jej konzumácia má priaznivé účinky na
slovenských pasienkov má priaznivý ľudské zdravie.
a preukázateľne značný vplyv na cen„Slovenská bryndza” má schváné zloženie ovčieho mlieka, z ktorého lené chránené zemepisné označenie
sa vyrába kvalitná bryndza. Nie je len Európskou úniou a môže sa vyrábať
chutná, ale aj zdraviu vysoko osožná. iba z mlieka získaného na Slovensku.
Patrí medzi naše syrové klenoty a nie Klasická bryndza sa môže vyrábať aj zo
nadarmo sa jej vraví aj slovenské bie- zmesi ovčieho a kravského syra, je ale
le zlato. Bryndza svojím priaznivým dobré vedieť, že musí obsahovať najvplyvom na imunitný systém dokáže menej 50 percent ovčieho hrudkového
pomôcť aj pri prevencii v boji proti stále syra. Pridanú hodnotu predstavuje
aktuálnej hrozbe pandémie koronaví- práve slovenská 100 poercentná ovčia
rusu.
bryndza, ktorej konzumácia by v naChov oviec na Slovensku prebieha šom jedálničku nemala chýbať.
od nepamäti tradičným spôsobom a
to na pastve, kde dosahujú najlepšiu
bilanciu zdravia, ako aj chuti ich produktov. Obzvlášť z májového mlieka
je bryndza mimoriadne cenným pokladom. Jej konzumácia má totiž blahodarný 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 pestrosťou pasienkov, ktoré sú podľa výskumov pestrejšie ako napríklad alpské
pasienky. A práve v tom je čaro našej
» red Zdroj MPaRV SR

SBS GUARDING s. r. o.
WWW.REGIONPRESS.SK

príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí
Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Výročia a udalosti
v Mexiku slávnostne otvorili 13. majstrovstvá sveta vo futbale

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

31. mája 1986

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:

0800 500 091

85_03478

PODMIENKA: UKONČENÉ I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

PN21-21_strana-

36-0075

TEL.: 0950 301 301

85_0321

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

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 ustanovená prax tzv. omšových milodarov, alebo
Naše osobné odpovede na túto intencií, ktoré kňazovi umožňujú obetootázku sa určite budú do nejakej miery vať sv. omšu na konkrétny úmysel nielíšiť. Zamerajme sa však teraz na jednu ktorého z veriacich.
z dôležitých právd o svätej omši, ktorá
V žiadnom prípade tu však nejde
platí vždy, aj keď si ju často neuvedomu- o akési „kupovanie si“ svätej omše.
jeme: Že skutočná hodnota svätej omše Poskytnutie milodaru má byť z našej
je nevyčísliteľná. Zahŕňa totiž hodnotu strany vždy predovšetkým vyjadrením
večného života pre každého jedného vďaky, a formou našej účasti na obete
z nás.
svätej omše.
V starom zákone izraelský ľud prináU prvých kresťanov bolo napríšal Bohu krvavé obety, aby mu takýmto klad bežné, že na bohoslužby prinášali
spôsobom vzdával vďaky a odprosoval chlieb a víno, aby tieto ich dary mohli
ho za svoje hriechy – „lebo mzdou hrie- byť obetované Bohu a následne rozdané
chu je smrť“ (Rim 6, 23). Keďže obeta účastníkom liturgie a chudobným. Táto
reprezentovala človeka, ktorý ju priná- konkrétna prax síce z Cirkvi postupne
šal (spolu s celou jeho rodinou), mohli vymizla, no prinášanie obetných darov
Izraeliti takýmto zástupným spôsobom (okrem hostií a vína najmä v podobe pevlastne obetovať Bohu samých seba.
ňažných milodarov) zostalo zachované
Takáto obeta však nikdy nemohla dodnes. Môže byť pre nás príležitosťou,
byť postačujúca k našej spáse. Preto ako prežívať svätú omšu aktívnejšie,
neskôr prišiel na Zem samotný Boh, a ako si hlbšie uvedomovať svoju osobktorý sa stal človekom a priniesol seba nú účasť na tejto obete – a tiež jej nekosamého ako dokonalú obetu. Ježiš sa nečnú hodnotu.
celý daroval Bohu Otcovi na odpustenie
našich hriechov, a celý sa daruje aj nám
Požiadať o odslúženie svätej omše
v Eucharistii.
môžete aj prostredníctvom nadácie ACN
Svätá omša je preto pre nás jedi- – Pomoc trpiacej Cirkvi na webovej stránnečnou príležitosťou, kedy môžeme aj ke: www.omsovymilodar.sk.
» Zdroj: ACN
my naplniť najhlbší zmysel svojej exis-

Výročia a udalosti
prvý testovací štart nosnej rakety Ariane 5 so štyrmi vedeckými
družicami skončil haváriou

4. júna 1996
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

85_0187

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

FIRST MOMENT POBYT
LETNÝ RELAX

na o

d

Ce
Platné od 1. 7. do 30. 9. 2021
Ubytovanie na 4 noci
noci
s. / 4
Plná penzia
na o
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

260 €

LIEČEBNÝ POBYT
JARNÝ RELAX

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

021
1. 6. 2 ME
RA

OTVÁ HOTEL
EĽNÝ
O
K UB

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

K ÚP
o
Cena

d

€
240

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

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.kupele-lucky.sk
Realizované s ﬁnančnou
podporou Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky.

PN21-21_strana-

85 0377

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

12

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-3

Nepremeškajte letné akcie v kúpeľoch lúčky

