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Stačí iba trošku láskavej driny

Niekedy sa vám tajomstvá života
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a
poznáte záver. Istý grunt bol roky opustený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleninu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky.
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvodných gazdov dali mladí do penziónu.
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac
nevládnych? Už len predať ich grunt a
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia
pod schodami na povalu miešali slivkový lekvár, dvor, na ktorom po robote
stával koník a chvostom zo seba odháňal muchy. A záhrada za stodolou, kde
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.
Domu vpredu pukla stena, až to
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore
sa dávno prestala ťahať voda na zalievanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.
Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasiala mladá žienka pás kvetín. Jej manžel
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vyviezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa
im obom darí!
No a sme v téme. Stačí iba kus láskavej driny. Keď vaši rodičia zostarnú a nebudú vládať, neodložte ich a
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni
celý život starali a zveľaďovali ho. Žiaden peniaz vám za to nemôže stáť. Ak
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich dielo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buďte ako oni. A ak túžite po majetkoch, peniazoch, tak si na ne zarobte vlastnou
drinou. Vaši starkí to nemali
o nič ľahšie ako vy.
Nesmierne
držím
palce tým mladým.. Vydali sa inou cestou, ako je
obvyklé. Začali budovať
život. Nie ho míňať.
Pekný týždeň

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

PALIVOVÉ
DREVO

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.

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

POLIENKA BUK, HRAB

75-15

Myjava - trhovisko 12. a 25.6.
Vrbové u Karlíka 22.6.
Chtelnica 22.6.
Nižná 22.6.
Veľké Kostoľany 22.6.
Drahovce 21.6.

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0115

Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má
na to dostatok síl. A hlavne – veľa
času. Staroba je na tom naopak. A
opustená staroba úplne najhoršie.
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Krajina papalášov

14. júna 1942

Anna Franková si začala písať denník

Papaláši zneužívajú svoje postavenie, mu nepatrí, tvári sa, že sa nič nestalo. A
aby získali nejakú výhodu. Väčšinou ľudia si povedia, že takto to u nás od nesa za papalášov považujú vyššie po- pamäti chodí. V krajine papalášov, kde
stavení verejní činitelia.
nikdy neplatil rovnaký meter pre všetkých.
Takmer každý Slovák má však v sebe
Bol by som rád, keby sme raz žili v krapapalášske sklony - vyhľadávať známos- jine, kde majú všetci ľudia rovnaké práva
ti, vybavovať pre seba výhody a výnimky, a možnosti. Tí hore aj tí dole, vzdelaní aj
privlastňovať si, čo nám nepatrí, pred- menej vzdelaní, starí aj mladí, bohatí aj
biehať sa a porušovať predpisy. Každý chudobní, zdraví aj nemocní. Potrebujedeň vidím takýchto ľudí - niektorí si nad me na to tri veci:
Varínom načierno stavajú namiesto zá- 1. Osobnú odvahu a statočnosť, neustuhradných chatiek veľké domy, ďalší sa povať papalášom a postaviť sa proti nim.
preháňajú na terénnych autách po lesoch 2. Transparentný systém a jasné pravidlá
a lúkach v Malej Fatre a okolo Vodného pre všetkých.
diela Žilina. Nelegálne rúbu drevo a strie- 3. Kontrolu dodržiavania pravidiel a neľajú zvieratá v národných parkoch. Ká- kompromisnú represiu pri ich porušovaní.
moši ministrov, tenistka a iné „celebrity“
Robíme si žarty z Američanov, ale
predbiehali ľudí pri očkovaní a ministri ľudia tam rešpektujú zákon a policajtov.
s majákmi vodičov na cestách. Pre oby- Moja dcéra žije v Šanghaji. Vírus tam eličajných ľudí platia predpisy a vyhlášky, minovali disciplínou
papaláši si u hygienika povybavujú vý- a dodržiavaním pranimky. Papaláš s anténou na hlave si vidiel. Všetci a bez
počas mimoriadnych opatrení vodil do rozdielu. V krajine
nemocnice svoj hárem. Pre ambicióznych papalášov si mnohí
papalášov vznikajú aj nové ministerstvá, robia, čo chcú. A tak
úrady a funkcie. Papaláši v samosprá- aj táto krajina vyvach si kupujú strategické pozemky a roz- zerá - chaos,
deľujú provízie.
klamstvo a
Keď papaláša prichytia, že odpísal podvody.
diplomovku, alebo si privlastnil niečo, čo
» Ján Košturiak

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

Nové
Mesto
n/Váhom

Piešany

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

Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO

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

0948 308 448

Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
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

63-06

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

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
45.115
32.750

75-49

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

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

47-070

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

Výročia a udalosti
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0905 746 988
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Horúce dni a zavlažovanie

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1
02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. Tel.: 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/ Babetta/ Stadion/ Simson aj iné. Tel.: 0949 371 361
»Kúpim starý Pionier,
Mustang, Stadion, Simson,
Babeta aj pokazené, nekompletné. Tel.: 0915 215
406
»Predám dámsky a pánsky
bicykel, MYJAVA. Tel.: 0911
735 181
07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Kúpim chatku alebo chalupu. Tel.: 0944 883 045
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kto daruje, alebo predá
knihy? Odvoz zabezpečím.
Tel.: 0918 922 191
13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

Konečne sa začína leto a to nie iba kalendárne. Teploty atakujú tridsiatku,
slnečných dní pribudlo, Medard si
vzal dovolenku. Je čas polievať.

kovej plsti.
Pri polievaní sa voda musí dostať
aj do najspodnejších častí pôdy, aby
sme posilnili korene rastlín a tie neskôr
ľahšie prečkajú obdobie bez dažďov.
Ale pozor! Vysoké teploty a sucho Vodu potrebujeme dostať až do hĺbnás vedie k pocitu, že rastliny potrebu- ky 15-30cm. Aby sme toto zvládli, 1m
jú podstatne viac zálievky, ako keď nie štvorcový musíme zavlažiť 15-30-tili litje tak teplo. Tp môže viesťk nadmer- rami vody. Nezalievame každý deň, ale
nému zavlažovaniu, čo môže byť ešte s odstupom niekoľkých dní.
väčším problémom ako krátkodobé
Rastlinky v kvetináčoch potrebujú
sucho. Nadmerné zalievanie môže totiž viac vody, ako v záhrade. Ideálne je
spôsobiť vylúhovanie dôležitých živín polievať ich skoro ráno, keď ešte nie je
z pôdy a znemožnenie prijímania kys- také teplo a následne aj večer, keď už
líka koreňmi. Premočenou pôdou vzni- slnko zájde. Rovnako zalievame aj čerká riziko hubových ochorení a šírenia stvo nasadené rastliny, ktoré potrebujú
škodcov.
viac vody.
V horúcom letnom počasí však hroAby ste mohli zväčšiť rozstupy mezí pri zanedbaní pravidelnej závlahy dzi zálievkami a tým ušetriť za vodu,
zaschnutie pôdy, čo môže viesť k trva- pravidelne kyprite pôdu. V záhradníclému poškodeniu mladého trávnika. tve platí pravidlo, že jedno kyprenie
Ten má ešte slabý korienok a je závislý ušetrí dve zálievky. Pri kyprení pôdy
na vlahe v hĺbke do dvoch centimetrov. prerušíte kapiláry, a teda zabránite
Pri staršom trávniku, mesiac a viac, rýchlemu odparovaniu vody.
zvyšujeme závlahové dávky a predlžujeme časové intervaly medzi nimi.
A pozor, čím teplejšie a slnečnejšie,
tým opatrnejšie trávnik kosíme. Mali
by sme mu nechať vyššiu výšku, inak
„zahorí“ a tráva zoschne.
Ak zavlažujete starší trávnik malými a častými dávkami, vedie to k
redukcii koreňového systému, k väčšiemu výskytu plytko koreniacich burín,
nežiaducej lipnice ročnej, machu a hu» red
bových chorôb vo vlhkej vrstve trávni-

13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»46 ročný, ženatý hľadá
kamarátku aj staršiu. Tel.:
0907 328 041

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.

NEJDE VÁM
BIZNIS?
KON
TAKTUJTE N
Á

S

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

63-10

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

KVALITNÉ
VIZITKY 0905 746 988
Viac informácií na tel.:

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988

PN21-23_strana-

4

SpRAVOdAJSTVO / SLUŽBY

piEšťAnSkO

Poučné leto plné zábavy,
príbehov ale aj súťaží
Národná banka Slovenska (NBS) a
jej Príbehy z Kremnice. Pripravte
sa na dobrodružnú cestu za poznaním s permoníkmi, Barborkou a
Klimkom, pre malých aj veľkých.
NBS v rámci projektu finančnej
gramotnosti 5peňazí v spolupráci s
Múzeom mincí a medailí v Kremnici prináša zábavné finančné vzdelávanie pre rodiny s deťmi. Zažite
dobrodružstvá so zvedavými permoníkmi u vás doma, aj v prírode,
a rozprávajte sa spolu o peniazoch.
Počas nasledujúcich
mesiacov
pribudne na stránke 5penazi.sk/pribehyzkremnice vždy v 1. deň v mesiaci
nový príbeh o permoníkoch, Klimkovi a Barborke z Kremnice. Rozprávky
vznikajú v spolupráci so skúsenými
lektorkami 5peňazí a obsahujú viaceré
finančné témy, ktoré sme spracovali
na úrovni vzdelávania detí z 1. stupňa
základných škôl. Okrem samotného
napínavého príbehu si tak deti precvičia čítanie s porozumením, môžu si
osvojiť základné finančné zručnosti,
ako aj spoznávať hodnotu peňazí a svet
svojich rodičov. Ku každému príbehu
nájdete aj samostatne spracovaný materiál pre celú rodinu, ktorý obsahuje
niekoľko otázok pre deti a tematických
okruhy pre rodičov, ako viesť s deťmi

rozhovor o peniazoch. V materiáli sa
tiež nachádzajú zaujímavosti zo sveta
peňazí pre dospelých a tipy na 3 aktivity, ktoré môže rodina spolu podniknúť.
Spomínané aktivity budú každý
mesiac spojené aj s výzvami na sociálnych sieťach, v rámci ktorých môžu
rodiny vyhrať zaujímavé ceny.
V príbehoch z Kremnice sa spoločne s permoníkmi dozviete, ako peniaze zarobiť, ako s nimi hospodáriť a
ochrániť ich pred sebou i nástrahami
moderného sveta. Zároveň získajú deti
motiváciu ísť von, „na vzduch“ a objavovať svoje okolie vďaka zaujímavým
aktivitám a dobrodružstvám.
Podľa jednej z mnohých kremnických legiend o objavení zlata v Kremnických vrchoch, sa jedného dňa zjavil istému poddanému, ryžujúcemu v
potoku pri Starej Kremničke zlato pre
pána hradu Šášov, bradatý človiečik,
ktorý ho zaviedol k prameňu potoka
vyvierajúcemu spod skaly z čistého zlata. Potom ako poddaný trikrát mocne
udrel do skaly, povyskakovali z vody
malí človiečikovia a stiahli ho do nej
za jeho chamtivosť. Údery však začuli
poddaní kráľa, ktorý na tieto miesta
povolal baníkov a práve na tom mieste
sa v Kremnici začalo ťažiť zlato.
Navštívte stránku 5penazi.sk/pribehyzkremnice.
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Salón výtvarníkov 2021
Salón výtvarníkov sa opätovne zaskvie v moderných priestoroch galérie Zoya Museum – ELESKO Wine
Park v Modre.
Organizátorom podujatia je Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavným
partnerom tohto výnimočného podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý
ho z verejných zdrojov podporil.
Salón výtvarníkov vyrástol za 25
rokov svojej existencie do veku mladíka, ktorý už nabral životné skúsenosti,
ale stále v ňom planie oheň bujarosti,
optimizmu, radosti a túžby experimentovať. Rozumie už hodnotám a tradícii,
ale cíti potrebu vkladať do svojho života nové veci, ktoré ho neustále posúvajú vpred a cibria jeho kvality. Preto
sú pestrosť, rozmanitosť a hravosť
atribútmi tejto výstavy, tak v žánroch
ako i v témach a technikách. Nájdete
tu diela vyzretých neprofesionálnych
výtvarníkov, ktoré sa prelínajú s prácami študovaných a uznávaných autorov
- majstrovské umelecké kúsky poňaté
ako obrazy, plastiky, reliéfy, objekty,
textílie či šperky. V blízkosti vystavených exponátov zacítite vôňu oleja či
dreva, Váš zrak rozihrajú farby akrylu, pastelu alebo akvarelu, pošteklia
Vás odlesky bronzu, skla či lešteného
kameňa, prekvapí Vás pestrosť a rozmanitosť spracovania textílií. Je to tvor-

ba 88 výtvarníkov, ktorí sa rozhodli
spoločne Vám predstaviť svoju tvorbu
v tomto jubilejnom ročníku.
V jeho portfóliu sa objavuje mnoho
známych mien, ktoré by mohli prispieť
k jeho prestíži, ale úlohou Salónu je
spájať, nie súťažiť, byť vďačný za svoj
dar - dar tvoriť.
V rámci expozície výstavy môžete
vzhliadnuť aj kolektívne dielo autorov
Salónu výtvarníkov 2021 pod názvom
„Vďačnosť Zemi“.
Kurátorom výstavy a jej priamym
účastníkom je Mgr. Pavol Šima-Juriček.
Salón výtvarníkov 2021 s podtitulom Vďačnosť tvorbe, Vďačnosť sebe,
Vďačnosť Zemi môžete navštíviť v
dňoch 18. 6. – 19. 9. 2021.

» red

0905 746 988
» Zdroj: Národná banka Slovenska

Výročia a udalosti
americký prezident Ronald Reagan oﬁciálne vyzval vodcu Sovietskeho zväzu Michaila Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru

12. júna 1987

PN21-23_strana-

5

ĽUdOVÁ TVORiVOSť / SLUŽBY

6

Najčítanejšie regionálne noviny

Zamyslenie od vás...
Oberačky hrozna sú síce ešte skoro
v nedohľadne, ale neviem, čo bude
a ako bude, a tak ma napadlo, že by
som vás poprosil, či by ste nemohli
spestriť ten čas predoberačkový vo
vašom periodiku takými insítnymi
veršíkmi zo Štefanova.
Napísal do redakcie pán Peter Kozolka. Nuž, mohli by sme a ďakujeme aj za
čitateľov.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Dnes sme už múdri. Náhle, razom nevonia nám tá robota.
Smutnejší síce, obéznejší
poberáme sa do sveta.
Kto by tu ešte hrozno zberal!
Nech si len kľudne pohnije.
Privezieme ho „ošetrené“
od Európskej únie.

Aj naši starkí v Štefanove
neboli mechom udretí,
keď neboli tu ešte družstvá
eseročky a Kodrety.
Nuž vzali ryľe, ťažké pluhy
- zem na nich s túžbou čakala vidina súdkov plných vína
pri ťažkej drine lákala.

» red

INZERCIA

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

0905 746 988

JÚN – JÚL

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

205/55 R 16 91V
r. v. 2020/2021

82,80 €

38,90 €

v pneuservise alebo online

w w w.m i kona.s k
37-0080

Veselšie bolo potom v dome,
na ulici i v chotári,
keď vínečko sa trblietalo
v koštéri, džbáne,pohári.

VÝP RE DA J

Sadili prvé „korenáky“
okopávali, viazali,
až prišla chvíľa vytúžená,
keď prvé putne obrali.

S FIT EQ

2021

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

seriózne, kv
alitne,
bez zá

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

4 8 2
9
5
2
6
4
5
1
1
6 9
4 2
3 1
8

S
U
D
O
K 9
U

5

15. júna 1363
16-0001

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

16-0039

●
●
●
●
●
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Výročia a udalosti

korunovácia Václava IV. za českého kráľa

Acn / BÝVAniE, SLUŽBY

Príležitosť spoznať Božie Srdce
Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi špe- pre vlastné dobro. Naopak, priateľstvo
ciálne venovaný úcte k Božskému má byť podľa neho vzťahom, v ktorom
Srdcu Ježišovmu. Upozornil na to aj obe strany spoločne usilujú o cnostný
svätý Ján Pavol II..
a dobrý život, a napĺňajú svoj čas spoločným dobrom.
Veriacich povzbudil slovami: „VyJežišovo srdce nás volá práve k tazývam Vás, drahí bratia a sestry, hľa- kémuto priateľstvu. K priateľstvu, ktodieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo ré nám bude pomáhať rásť vo svätosti
a často opakovať najmä v tomto mesiaci a napĺňať naše dni dobrom a láskou.
júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba K priateľstvu, ktoré nás bude viesť k nedôverujem.“
zištnému sebadarovaniu – pretože „nik
Príležitosť, ktorú prináša mesiac nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí
jún, je podľa pápeža potreba využiť. život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).
Aj z tohto dôvodu sa pápežská nadácia
Ježiš nám dáva dokonalý príklad
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi rozhodla takéhoto priateľstva: preukazuje nám
vytvoriť Deviatnik k Božskému Srdcu, svoju dôveru, vernosť a starostlivosť
ktorý má veriacim pomôcť spoznať Bo- svojho láskavého Srdca... Ba čo viac,
žie Srdce do väčšej hĺbky.
sýti nás svojím vlastným telom, a zoJežišovo Božské Srdce nie je totiž miera na kríži za každého, kto sa nelen sentimentálny symbol, ktorý patrí hanbí nazvať ho svojím priateľom.
k histórii Cirkvi a v dnešnej dobe nás
Do júnovej modlitby Deviatnika
nemá ako osloviť. Práve naopak: jeho k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorý pre
uctievanie patrí k samotnej podstate vás vytvorila pápežská nadácia ACN –
kresťanstva – a my sme pozvaní zistiť, Pomoc trpiacej Cirkvi, sa prihlásite jedprečo to tak je, a zahĺbiť sa do jeho ta- noducho na: https://acnslovensko.sk/
jomstiev.
najsvatejsie-srdce
Zamýšľali ste sa napríklad niekedy
nad tým, prečo je Ježišovo Srdce nazývané aj srdcom nášho najvernejšieho
Priateľa?
„Nič nie je v živote také potrebné
ako priateľstvo,“ povedal kedysi Aristoteles, ktorý zdôraznil, že skutočné
priateľstvo nemá byť pre človeka iba
zdrojom potešenia alebo akýmsi vzájomným využívaním toho druhého
» Zdroj: ACN
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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

CENY
OKIEN

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

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

16-012

piEšťAnSkO

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

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

,
mete.tam
a
i
v
a
t
S e potrebuje
kd

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

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

87-0007

farba
ANTRACIT

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

30.
6. 2

splátky od 99 €

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

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PN21-23_strana-
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63-36

splátky od 98 €

021

ssplátky
sp
plát
átkyod
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d49€€€
splátky
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OD PONDELKA 14. 6.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

ƎƐƋ¸

Kuracie
prsné rezne

odchované na

Supercena

cena za 1 kg

350 g balenie

-31%
5.39

69

3

79

½¨ïȝĒìï¤ÌÏĒ¤úÔàĊ©
]ċ¨¨ú¨ÒÒ¨

1

(1 kg = 5,11)

• ext�a sladké

140 g

-37%
0.79

49

0

125 g

150 g

-44%

-28%

(100 g = 0,35)

Treska v majonéze

1.25

69

0

(100 g = 0,55)

;ïǿ Ï
• tavený syr

200 g

-44%
5.99*

33

3

(100 g = 1,67)

Nescafé
ÀÙóúÙúȕÏĊ
• rôzne druhy

1.39

99

0

(100 g = 0,66)

Ø¨ÙúÒ
• plátky
• 45 % t. v s.

120 g

-22%
0.89*

69

0

200 g

-20%

(100 g = 0,58)

2.49

dúȝÙóÏ
Niva

99

]½ċïėċÒ¤óÏõÿÙÏ
• krájaná

1

(100 g = 1,00)

PN21-23_strana-
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OD PONDELKA

cena za 1 kg

14. JÚNA

-34%
1.29

dï¤À ÙēÌà¸ÿïú

85

0

• rôzne druhy

Supercena

ÙÙĒ

145 g

33

0

dÿÙÀÏàĊēõÒú
• rôzne druhy

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƝƞƍ

160 g

-20%
1.99*

59

1

(100 g = 0,99)

ÀïċÀÏJóĊÀ¨ęàĊ 
Ċė¤ÿ½ÿóÙìÒÜàÿ

Supercena

• v ponuke aj Náplň
do osviežovača 250 ml
za 3,99 €

balenie

-40%
9.99*

Supercena
250 g

40 praní

d¨ÏÿúēìïÂ
ìïàóúȝǿ¨¤àÏ
• rôzne druhy

99

3

49

0

(1 kg = 1,96)

ƌƜìïÙÀ¨ŽƛİƜƛƍ

;ĒóÒ
smotana 14%

99

5

ũú¨ïȄàúõÏ
2,25 l

-40%

6 x 0,5 l

1.49*

3l

VÀÒóÙ¨ïiïîÿ¨ÒÒ
• svetlý ležiak

6

ƌƜÒŽƝİƞƞƍ

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƜıơıƝƛƝƜı

àƖàÒĮ
àƖàÒ¨ïàĮ
%ÙúĮ]ìïǿú¨

89

0

ƌƜÒŽƛİƟƛƍ

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƟıơı¤àƝƛıơıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Vzájomná spolupráca a podpora je základ pri pomoci
obetiam trestných činov
Od roku 2018 realizuje rezort vnútra prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov pre obete“. Trnavský kontaktný bod - Informačná kancelária pre obete trestných
činov Trnava (IK TT) začal svoju činnosť v novembri 2018, odkedy poskytuje svoje služby na dennej
báze (počas pracovných dní) a viacerými spôsobmi – osobne, telefonicky, e-mailom aj prostredníctvom on-line poradne - (potenciálnym) obetiam a svedkom trestných činov a násilia.

NEJDE VÁM
BIZNIS?
KON
TAKTUJTE N
Á

S

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988

IK TT tiež sprostredkúva bezplatné konzultácie s externými odborníkmi v oblasti sociálneho a psychologického
poradenstva, právneho usmernenia a podpory.
Vybudovaním siete informačných kancelárií pre obete trestných činov v každom krajskom meste na Slovensku
sa podarilo dosiahnuť dostupnosť a profesionalizáciu služieb ohrozeným osobám. Využívaním ich potenciálu
sa významne urýchlila a zjednodušila pomoc obetiam ohrozeným trestnými činmi ako lúpežné, fyzické napadnutie, domáce násilie, nebezpečné vyhrážanie, podvody, krádeže, ublíženie na zdraví v dôsledku dopravných
nehôd a iné trestné činy. Najčastejšie v IK TT vyhľadávajú pomoc obete podvodov, domáceho násilia, rodinnoprávnych sporov (ako napr. vo veci výživného, bezpodielového spoluvlastníctva manželov), občianskoprávnych sporov.
Obeť akéhokoľvek trestného činu sa často cíti bezmocná, menejcenná, má pocit, že nemá kontrolu nad svojím
životom, nie je samostatne schopná rozhodovať sa a zvládnuť bežné životné situácie. Cieľom pracovníkov IK TT
je identifikovať individuálne potreby obete, ďalej jej poskytnúť podporu, potrebné informácie a distribuovať ju
do siete pomáhajúcich subjektov.
Jedným z uvedených akreditovaných subjektov je aj OZ POMOC OBETIAM NÁSILIA, ktorého hlavným zameraním je pomáhať obetiam trestnej činnosti, nakoľko ide o ľudí, ktorí vstupujú do procesu trestného konania bez
vlastného zavinenia a často s perspektívou ďalších stresov, ktoré im vyšetrovanie a trestné konanie prinesie.
Nie je nič horšie, ako keď si človek uvedomí, že sa v ťažkej situácii ocitol bez pomoci. Najmä, keď vie, že si sám
poradiť nedokáže. „Človek, ktorý sa stal obeťou trestného činu, je bez pomoci ešte viac ohrozený. Veľmi sa mu
nechce hovoriť o tom, čo sa stalo a pomoc potrebuje viac, ako si to možno aj sám myslí, pretože nevie, čo ho
čaká, nevie aké má práva, nevie, o čo má žiadať. Potrebuje radu, potrebuje kvalifikovanú pomoc,“ hovorí riaditeľka OZ Iveta Schusterová.
Ako prebieha komunikácia v IK? Spomeňme konkrétny príklad z praxe. Klientka telefonicky kontaktovala
pracovníkov a ozrejmila im problém, s ktorým potrebuje pomôcť. Dohodli sa s ňou na osobnom stretnutí za
prítomnosti odborníka na právne usmernenie a podporu. Celý problém spočíval v darovacej zmluve, ktorú spolu s už nebohým manželom uzavreli so synom. Súčasťou zmluvy boli dohodnuté podmienky zabezpečenia
doživotného bezplatného užívania celého nadzemného podlažia, ako aj vymedzeného rozsahu zaopatrovacích povinností, ktorý je preberajúci povinný plniť voči odovzdávajúcim. Problém nastal, keď si syn prestal
plniť záväzky zaopatrovacích podmienok. Klientka dostala odporúčanie, aby synovi zaslala písomnú žiadosť
na odstúpenie od darovacej a zaopatrovacej zmluvy, v ktorej podrobne popíše, v čom vidí konkrétne porušenie
podmienok. K dohode nedošlo a všetko následne prešlo k žalobe na príslušný okresný súd, ktorý žalobu zamietol. Aj po následnom odvolaní došlo k opätovným odročeniam prípadu. Odborník na právne usmernenie
a podporu klientke navrhol riešenie prostredníctvom mediátora, ktorý zabezpečí mimosúdne riešenie sporu.
Zlom nastal približne po roku od začiatku celého procesu, kedy okresný súd vydal rozhodnutie o prerušení
konania za účelom uzavretia mimosúdnej dohody. Klientka pracovníkov IK TT následne informovala o tom, že
dom bol predaný a získanú čiastku si so synom rozdelili. Z peňazí si kúpila byt a zároveň uviedla, že so synom
si opäť našli k sebe cestu.
Ako sa ukázalo aj z praxe, dôležitá je vzájomná spolupráca a podpora pri pomoci obetiam trestných činov.
V prípade, že potrebujete pomoc alebo hľadáte usmernenie, kontaktujte pracovníkov Informačnej
kancelárie pre obete trestných činov Trnava na adrese Kollárova 8, 917 01 Trnava (prízemie pavilónu A, kancelária č. 9), na telefónnom čísle 033/5564709 a na e-mailovej adrese pomocobetiam@minv.
sk alebo prostredníctvom on-line poradne v pravom spodnom rohu webovej stránky https://prevenciakriminality.sk, ktorí vám BEZPLATNE a DISKRÉTNE zabezpečia základné informácie a usmernenie
a sprostredkujú odbornú pomoc. Na webovom odkaze sú tiež dostupné kontakty na ostatné IK v každom krajskom meste.
Informačná kancelária pre obete trestných činov Trnava

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
Výročia a udalosti
vládnym nariadením č. 70/1968 Zb. bola opätovne legalizovaná
činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku

13. júna 1968

ROZNOSU NAŠICH NOVÍN
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 1 x uvítací aperitív, 6 x ubytovanie v izbách s vlastným sociálnym zariadením, TV, internet na izbe
 5 x raňajky, 5 x obed, 5 x večera
 2 x regionálne folklórne vystúpenie
 1 x výlet s 50 % zľavou z dopravy: Múzeum oravskej dediny a plavba ľoďou po Oravskej priehrade

37-0092

32-0055-1

 1 x posedenie pri šálke kávy s domácim koláčikom a v letných termínoch táborák s opekaním

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Viac informácií na tel.:

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-08

KVALITNÉ
VIZITKY 0905 746 988

Pomôžeme Vám

PN21-23_strana-
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí

63-100

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Príjmeme pracovníkov SBS
Mzda od: 4,20€/hod. brutto
Nástup ihneď.

0903 221 681 corado@corado.sk

781210092

na obchodné prevádzky v Piešťanoch.

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

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

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

12€ - 18€
PODĽA KVALIFIKÁCIE

BRUTTO NA HODINU
PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

S

8 6
6

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

16. júna 1919

Výročia a udalosti

vznik Slovenskej republiky rád

8

D2 7

9 6
7 4

K 6
Výročia a udalosti
v bitke pri Waterloo bol Napoleon Bonaparte definitívne porazený
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HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA
do objektu v Novom Meste nad Váhom
Mzdové ohodnotenie : 3,5 € až 4 €/h netto
Pracovná doba : ranná /poobedná
NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

0919 295 135
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na tel. č.

52-0098

V prípade záujmu volajte
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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

EXPRESNÁ LINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

1,-€

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

Lístok
kúpite na

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

bus.daka.sk
k

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

94-0041

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ
BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

0800 500 091

85_0268

už
od

• 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

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
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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
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0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-3

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

