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Blíži sa zima

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekde som to čítal v pondelok, v 
deň letného slnovratu. Poznajúc au-
tora a jeho myslenie, vzal som to s 
nadhľadom.

Stalo sa nejakým divným zvykom, 
že nežijeme v prítomnosti, ale sme mi-
nimálne o pol roka napred. Už od feb-
ruára nás médiá, ich redaktori a mo-
derátori vyháňajú na letné dovolenky, 
najmä do Chorvátska. Hlavná sezóna 
sa začína iba v týchto chvíľach, ale 
médiá nás už zasypávajú poplašnými 
správami o jej konci (fakt ide o skut-
kovú podstatu trestného činu šírenia 
poplašnej správy, ale nikomu to ne-
prekáža), že – citujem - „sa na nás valí 
desivá Delta vlna“. Aj keď neviem, kam 
sa podela taká Gama, lebo Delta je až 
štvrtá v poradí. Žijeme už septembrom, 
lebo prítomnosť nás nudí. Teda, hlupá-
kov prítomnosť nudí. Nevedia si ju užiť, 
stále nazerajú niekam za roh. Niekomu 
do obývačky, do hrnca. 

Vieme, čo bude o tri mesiace, o pol 
roka, vieme, že 21. júna sa začala blížiť 
zima (čo je rýdzo fakticky pravda), ale 
nevieme, čo je dnes, nevieme, že sa 
začalo leto a nemocnice sa našťastie 
vyprázdňujú. Teda, naozaj nateraz a 
našťastie. Vieme však, že sa budú plniť. 

Vieme, že „desivá Delta sa na nás valí“. 
Vieme, že na jeseň padne vláda, že o pol 
roka spravíme to a tamto, že zavedieme 
taký predpis a zákon. Analyzujeme, 
sondujeme, modelujeme, pripravujeme 
ale v zásade okrem toho už nerobíme 
nič. Iba sa hádame. A to jediné robíme v 
prítomnosti a s veľkým nasadením.

Slovensko má nesmierne veľa 
múdrych a šikovných ľudí. Len ško-
da je, že sú v akomsi exile. Múdrych a 
šikovných nevidíme ani vo vláde, ani 
v parlamente, dokonca už ani v tých 
médiách nie. Máme, žiaľ, možno iba na 
prvý pohľad, ale fakt ich máme na roz-
dávanie, iba hlupákov, ktorí vedia, čo 
bude o pol roka, o rok. A sú skalopevne 
presvedčení, že to tak bude, lebo to ho-
voria oni.

Ak ste pochopili, milí čitatelia, čo 
som chcel naznačiť týmto redakčným 
slovom, potom vy medzi 
nich nepatríte. Vy žijete, 
pracujete, snažíte sa, te-
šíte sa a vy aj smútite. Tu 
a teraz. V reálnom čase a 
priestore, v realite živo-
ta.

S pozdravom
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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auto-moto/iné 2
»Kúpim motocykle Jawa/ 
ČZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné. Tel.: 0949 371 361 
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel.: 0949 350 195 
»Kúpim starý Pionier, 
Mustang, Stadion,  Simson, 
Babeta aj pokazené, ne-
kompletné. Tel.:  0915 215 
406 
»Kúpim starý traktor Zetor 
15, 25, 2023, Super 50, 3011, 
Skoda 30, Slavia, Svoboda, 
staré auto, Jawa - Pionier - 
Babeta - Bolgar, OSTROWEK, 
Bielorus, náhradné diely. 
Tel.: 0908 146 946 
»Kúpim motocykle Jawa/ 
ČZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné. Tel.: 0949 371 361 

reality/iné 7
»Hľadáme rodinný dom, 
usadlosť, chalupu na pre-
daj, okres Myjava, Nové 
Mesto, Tel.: 0915 976 178 

stavba 8
»Kúpim haky lešenie.  Tel.: 
0908 532 682 

záhrada, zverinec 10
»Predám 4 - ročnú červenú 
kravu, 1x otelená, pripuste-
ná, dojí 7 l na 1 podoj, cena: 
700€, Chvojnica. Tel.: 0911 
850 747. 

hobby a šport 11
»Kúpim ľudové kroje. Tel.: 
0902 708 047 
»Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj celé 
zbierky, šperky a bankovky 
t. Tel.: 0915 627 285 

zoznamka 16
46 ročný ženatý hľadá ka-
marátku aj staršiu. Tel.:  
0907 328 041 
Sympatická  55 r. hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel.:  0944 724 181 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera PN me-
dzera 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 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.

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    
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ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

0948 308 448

Pre okresy PN, NM a MY

DOPRAVA ZADARMO
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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  r. v. 2018/2019

56,88 € 33,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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„Či už si myslíš, že to dokážeš – máš 
pravdu. Ak si myslíš, že to nedokážeš, 
tiež máš pravdu,“ povedal Henry Ford. 

On sám toho dokázal veľa. Poznám 
podnikateľa, ktorý z nuly a z kravína v Že-
levčiciach za 30 rokov vybudoval svetovú 
firmu. Stretol som ľudí, ktorí padli na dno 
a vrátili sa späť, športovcov bez nôh. Spo-
lupracujem s kňazom, ktorý s  ľuďmi na 
okraji spoločnosti robí veľké dielo. Môj 
kamarát sa v  škole nevedel sústrediť, 
mal problémy s čítaním a zajakával sa od 
trémy. Dnes prednáša stovkám ľudí a na-
písal dve knihy. Poznám chlapca, ktorý 
padol na dno a prišiel o obe nohy. Vo vä-
zení stretol Boha, postavil sa na „nohy“ 
a  študuje Tomáša Akvinského. Niekedy 
radia deťom učitelia alebo rodičia, že nie-
čo nemajú robiť, lebo na to nemajú alebo 
to nemusí dobre dopadnúť. Berú im takto 
odvahu na objavovanie svojich talentov 
a prekonávanie prekážok. 

Poznám veľa ľudí, ktorí mali nejaké 
obmedzenia, nevynikali a  nakoniec do-
kázali veľké veci. Motivovali ich prekážky 
a túžba niečo dokázať. A poznám aj ľudí 
s obrovským talentom, ktorí ho zahrabali. 
Podľahli lenivosti, pýche a zľakli sa kon-
frontácie s prekážkami a problémami. 

Priatelia. Naše hlavy a telá majú oveľa 

vyššiu výkonnosť, ako si myslíme. Každý 
z nás má neuveriteľný potenciál. Objaví-
me ho, ak nájdeme odvahu – vystúpiť do 
nekomfortnej zóny, prekonať pohodlnosť 
a bolesť pri tréningu, tvrdo na sebe pra-
covať.

Učitelia, namiesto hľadania toho, čo 
vaši žiaci nevedia, pomáhajte im obja-
vovať ich talenty. Rodičia, posilnite od-
vahu vašich detí pri hľadaní ich vlastnej 
cesty. Neposudzujme ľudí podľa prvých 
dojmov a  predsudkov, ale povzbudzuj-
me ich v rozvíjaní dobra, ktoré je skryté 
v  každom človeku. Je užitočné hľadať 
chyby a nedostatky na sebe a dobré veci 
na druhých. Ak prejavíme ľuďom dôveru 
a lásku, rozmnožíme ich. Keď pomôžeme 
druhým urobiť dobrú vec, opravíme svet. 
Pochvala a povzbudenie sú užitočnejšie 
ako kritika. Povedať slabým, že to doká-
žu, je lepšie, ako ich 
presviedčať o  opaku. 
Sme Božie deti a do-
kážeme viac, ako 
si vieme predstaviť. 
Len musíme prekonať 
strach a  niektoré 
zlozvyky.

Dokážeš to!

» Ján Košturiak

28. jún 1914  
Gavrilo Princip spáchal v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, ná-
sledníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I.

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

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

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

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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KAMENÁRSTVO     0910 444 002

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova

písma. BEZ ZÁLOHY.

na kompletné žulové pomníky 

pri objednaní kompletného pomníka
LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA

AKCIA -35 %
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

VIZITKY
0905 746 988

LETÁKY
0905 746 988
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Ak pijeme pre uhasenie smädu, tak 
rozhodne vždy vlažné alebo teplé 
nápoje. Studený nápoj nie sú naše 
bunky schopné vstrebať a tak si ich 
musí organizmus najskôr ohriať. 

A to nás nielen nezbaví smädu, ale 
aj nás to stojí nejakú energiu. Sliznice v 
ústach, hrtanu, žalúdka a čreva z toho 
tiež nie sú nadšené - nútime ich makať 
inak, než na čo sú stavané. Najdôleži-
tejšie ale je, že ako je nápoj pripravený 
pre príjem bunkou, zaberie to nejaký 
čas a za tú dobu sa môže náš organiz-
mus dostať do vodného deficitu - de-
hydrovať.

Ak v lete pijete len studené nápoje a 
pijete ich veľa, možno sa čudujete, pre-
čo máte stále smäd - no teraz už asi aj 
viete prečo!

Oveľa lepšie ako s veľkým pohárom 
oroseného nápoja v horúčavách pocho-
díme s horúcimi nápojmi, ako je čaj, 
pretože jeho pitie môže účinne ochladiť 
rozhorúčený organizmus. Chladený 
nápoj – na rozdiel od verejnej mien-
ky – prináša úľavu len na pár minút.
Krátkodobo totiž vyvoláva príjemný 
pocit. Kapiláry v koži sa zúžia, potenie 
sa zmierni a príjemný studený pocit 
preniká naším telom.  Toto však trvá 
len niekoľko minút, potom sa vďaka 
poteniu zníži hladina tepla, to vedie k 
zvýšeniu telesnej teploty, čo je škodlivé  
z pohľadu fungovania organizmu.

Ak sa v lete počas horúčavy alebo 

namáhavej činnosti napijete teplej te-
kutiny, oklamete mozog: v skutočnosti 
je nutné oklamať zmyslové receptory, 
ktoré registrujú v ústach a v žalúdku 
zvýšené vnútorné teplo a vzápätí sa  
potné žľazy okamžite  aktivujú. Ten-
to proces ochladí preto, lebo počas 
„umelo“ vyvolaného potenia počas 
niekoľkých minút  sa organizmus zbaví 
väčšieho množstva tepla, než o koľko 
sa zvýšila telesná teplota v dôsledku 
horúceho nápoja. Toto teplo je veľká 
úľava pre organizmus: v skutočnosti je 
teplý nápoj skutočný letný osviežovač. 
Nie náhodou v púštnych krajinách pijú 
s obľubou v lete horúci čerstvo uvarený 
čaj.

Pozor však na jednu zásadu – pou-
žívajte oblečenie, ktoré nebráni poteniu 
sa vášho tela. Vzdušné, nepriliehavé.

Prečo sme v lete stále smädní

» red

Každoročné téma je opäť tu. Možno 
aktuálnejšia, ako kedykoľvek pred 
rokmi. Mnohé domácnosti si v pande-
mických časoch adoptovali psíkov a 
dali im možnosť stať sa členmi rodín.

To je chválytebné, avšak, dovoľu-
jeme si menej skúseným chovateľom 
– začiatočníkom poradiť, ako sa starať 
o psíka v letných horúčavách. Či už 
doma, alebo na cestách, prípadne v 
čase venčenia.

V tropických horúčavách si psíko-
via najmä v bytoch a v mestských rodi-
nách sami neporadia.

Dostatok čerstvej vody je priorita. 
Psík musí mať primerane chladnú, nie 
celý deň naliatu vodu – v lete ju treba 
meniť oveľa častejšie. Ak ste doma, 
ponúknite mu občas vaňovú spechu, 
ale veľmi bude vďačný aj za uterák, 
namočený do chladnej vody. Položte 
na podlahu nejaký igelit, potom navlh-
čený uterák a uvidíte, že psík takýmto 
osviežením nepohrdne.

V zoologických záhradách dávajú 
zvieratám v horúčavách ich špeciálne 
„zmrzliny“. Kúsok schladenej dobrot-
ky, či už ako mäsko, alebo hocičo, čo 
má váš pes rád, mu spraví dobre. Také 
zverinová paštéta, vytiahnutá z chlad-
ničky je najideálnejšou psou zmrzli-
nou. Samozrejme, pri takomto občer-
stvení treba adekvátne znížiť denné 
dávky kŕmenia.

V aute je v lete z hľadiska dôleži-

tosti pes na prioritnom mieste. (Hneď 
po malých deťoch.) zastávky musíte 
robiť častejšie, počas každejmu treba 
ponúknuť primerane chladnú vodu. S 
klimatizáciou opatrne! Možno sa vám 
zdá, že príjemných 20 v kabíne, keď 
vonku je 35, je to najlepšie. Naopak – 
aj pre prepravované zvieratá je to nes-
mierne riziko.

Tak, ako u ľudí, platí to aj pre psí-
kov – rozhorúčení, dychčiaci, by nema-
li skočiť do potoka či jazera, hrozí riziko 
teplotného šoku. Najskôr psa ovlažte, 
namočte mu labky, hruď a keď začne 
pokojne dýchať, až potom ho pustite do 
vody.

Prechádzky so psíkom posúvajte 
do skorých ranných a neskorých ve-
černých hodín, poludňajšie obmedzte 
iba na jeho hygienické potreby. Vyhľa-
dávajte ploch s prírodným povrchom, 
asfaltu a betónu sa vyhýbajte. Na pre-
chádzky noste psíkovi zásobu vody, 
bud na napitie, alebo na zvlhčenie ko-
žúška.

Psíkovia a leto

» red
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26. júna 1819
bol patentovaný bicykel

Výročia a udalosti 29. jún 1945
Podkarpatská Rus bola anektovaná So-
vietskym zväzom

Výročia a udalosti 1. júla 1903
odštartoval prvý ročník cyklistických pre-
tekov Tour de France

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 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

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

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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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.
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UPRATOVACIE A ČISTACIE PRÁCE  

Mzda: 3,60 €  / hod. v čistom , za víkend: 4,00  € / hod. v čistom
STROJNÍK S  VP SKUPINY  T

Mzda: 3,80 €  / hod. v čistom , za víkend: 4,20 € / hod. v čistom 
 

VYPLÁCAME KAŽDÝ TÝŽDEŇ ▪ NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ 

PONÚKAM PRÁCU 
 v priem. parkoch v N. M. nad Váhom a Dubnici nad Váhom

KONTAKT: 0948 626 438 
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NÁBOROVÝ BONUS PRE VŠETKÝCH VO VÝŠKE
500€
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r ť

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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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180
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Prijmeme do pracovného
pomeru pracovníkov:

Halama Holding - Píla Senec s.r.o.
KROVY, STRECHY

Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 3392, 0903 476 666

ubytovanie vieme zabezpečiť
mzda: od 1000 € / netto mes. + prémie

 strojníka pásovej píly - mebor 
 strojníka rámovej píly - gáter
 pilčík s motorovou pílou
 pomocný robotník
 brigádnik, absolvent
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
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TEL.: +421 950 301 301 

SADROKARTONISTOV

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA

  HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14  EUR /HOD.

- ZABEZPEČENIE NÁRADIA 
  A FIREMNÉHO AUTA

- PRÁCA NA TPP ALEBO 
  NA ŽIVNOSŤ

Návrat k zdraviu 
po ľahkej forme COVID-19

Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou 
penziou a bohatým programom iba 

za 195.- EUR/ 1 osoba a pobyt

Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu 
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci, 

ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.

Voľné termíny: 28.6 -3.7., 19.7 – 24.7., 
23.8 – 28.8., 30.8 – 4.9.21 , a neskôr.

Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár, 
0918 591 942, 0918 494 494, 

recepcia@oravskahoraren.sk

Oravský Podzámok č. 396, 
www.oravskahoraren.sk
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KŠX-DELTA, s.r.o.  prijme 
������������������

�����������

Výroba káblov 
na autobatérie

Základná mzda: 
20.000 - 25.000 �������������

Miesto práce: ������������
Ubytovanie ZDARMA
Kontakt: 0911 478 509

Mail:info.idelta@gmail.com
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