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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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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
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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
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ŽELEZO       FAREBNÉ KOVY       SKLO       PAPIER

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»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
»Kúpim motocykle Jawa/ 
ČZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949371361

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

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

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11
»Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj celé 
zbierky, šperky a bankovky 
t. 0915627285

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

ZOZNAMKA...16
»63r ženatý hľadá ženu 
na dis stretnutia SMS 
0944696124 aj moletka
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, TN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

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    
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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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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Rodičia sa snažia deťom naplniť čas 
letných prázdnin zážitkami a zmys-
luplnými činnosťami, keďže nuda 
pri tínedžeroch podnecuje rizikové 
správanie. Zároveň však nemajú toľ-
ko dovolenky, tak sa musia spolie-
hať na iných, ktorí sa venujú deťom. 

Jednou z možností sú pobytové tá-
bory. Sú dobré aj na to, aby si rodičia 
aspoň na krátky čas oddýchli od výcho-
vy detí. Pobytová aktivita je ideálna. A 
hlavne, dobre pripravený tábor môže 
dať deťom veľmi veľa. Ako to však v 
dnešnej dobe býva, každý dobrý zámer 
má riziká, ľudia ho dokážu zneužiť a 
môžu napáchať trvalé škody.  

Verím, že väčšina táborov je kvalit-
ná, profesionálna a drží sa pedagogic-
kých zásad. Avšak pravidelne počúva-
me to, že sa objavujú zneužívania detí, 
príp. sú v tábore umožnené prejavy 
správania, ktoré sú neprípustné (napr. 
pohlavný styk medzi deťmi). Momen-
tálne máme kauzu s ústavným činite-
ľom. Ale o koľkých priestupkoch voči 
detstvu sa mlčí? Nemusí ísť iba o poru-
šovanie sexuálnych tabu. V táboroch 
máme aj šikanovanie, násilie, vulgár-
ne správanie, sexizmus, vandalizmus 
a pod. Čím slabší program tábora, tým 
väčšia šanca, že sa udeje niečo patopsy-
chologické. A pri množstve detí to môže 
mať obludné rozmery. 

Ak sa v škole deje podobné, sú mož-
nosti, ako to riešiť. A hlavne máme na 

to odborné spôsobilosti. Ale v táboroch, 
ktoré majú na starosti mnoho detí (!) 
v rôznom veku nie je podmienka mať 
pedagogické alebo náležité vzdelanie, 
ktoré by malo byť povinné pri akejkoľ-
vek práci s deťmi. Tábor môže vytvoriť 
aj skupina iba so vzdelaním zo základ-
nej školy, teda bez odborného profilu. 
To by sa v škole nemohlo stať. Navyše 
sa neraz zamestnávajú veľmi mladí 
ľudia s malým vekovým odstupom od 
táborových detí, čo vnímam tiež ako 
riziko, keďže sami sú ešte vo vývine. 
Niektoré tábory sa prezentujú tým, že 
realizujú pre animátorov školenia, ale 
zase je možnosť, že ich školí človek bez 
náležitého vzdelania. Vedomie, že odo-
vzdávam dieťa ľuďom bez odborných 
kompetencií, mi nedáva príliš veľkú 
dôveru. Lebo práve ich absencia môže 
spôsobiť to, že sa bude necitlivo či škod-
livo pristupovať k deťom. Dieťa zväčša 
dieťa nevychová. A absencia odborné-
ho vzdelania môže vyvolať rizikové si-
tuácie. Nehovoriac o tom, že niektorým 
táborom ide o komerčný zisk alebo o 
podsúvanie informácií, ktoré si ani ško-
ly nedovolia šíriť. 

Riešenie situácie je jednoduché: na-
riadiť povinnosť náležitého vzdelania. 
Tábor musí byť bezpečným miestom, 
kde nejde iba o bezbrehú zábavu, ale o 
profesionálne vedenie detí k zmyslupl-
nému využívaniu voľného času.   

Rizikové tábory?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

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 2. júla 1995  
Ján Pavol II. navštívil Prešov a modlil sa Akatist s gréckokatolíc-
kymi veriacimi

Výročia a udalosti



TN21-25_strana- 5

bývanie, SlužbytrenčianSko
5

26. júna 1819
bol patentovaný bicykel

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

Výročia a udalosti
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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 €

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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Prijmeme zručného mechanika 

 

zameraného prioritne na servis 
traktorov aj osobných automobilov.

Miesto výkonu Ilava.
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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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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!
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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 

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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INZERCIA
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SBS

LAMA SK
príjme pracovníkov na
fyzickú ochranu objektu

LIDL Nemšová

0914 333 342

Nástup IHNEĎ!
POS nutný!
800 € brutto/ mesiac

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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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

WWW.REGIONPRESS.SK
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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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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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