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Diktát zloby
Diktát, okrem toho, ktorý si pamätáme zo školy, je predriekanie tvrdení,
ktoré má niekto prijať za svoje myslenie, vnútenie niečoho niekomu.
Už dlhšie podliehame na Slovensku
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj
nechám politikov s ich politikami, často
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení.
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.
Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto
diktátorom. Nemám chuť argumentovať
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumenty na nich neplatia a hádkami si akurát
človek robí zo života každodenný hnus.
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie –
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiadna diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to
viac, o čo menej je druhými akceptované.
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravidiel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako
obmedzení. Dokonale obmedzení.
Nerád komunikujem s obmedzenými, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne,
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát.
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja
mu proste hovorím. Tak isto mu nič nezakazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od
niečoho odhovoriť treba.
Prestali sme sa rozprávať, mať radi,
pekné chvíle spomedzi nás vytratila nenávisť iba pre to, že neprijímame diktát.
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto,
lebo JA!
Nechali sme si zničiť medziľudské
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo
my máme svoje JA a nič iné na svete neexistuje. Páchame zločin na ľudskosti a
ešte sme na to hrdí.
Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z našich životov, nech si diktujú sami sebe
čo len chcú. Život v nenávisti
sa často končí nenávisťou
voči sebe samému. A to je
začiatok umierania. Cintorín človečenstva.
Nech sa vám darí
uhýbať z tejto cesty
pútnikov – diktátorov!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

22 121 0122

NEZÁVISLÝ SERVIS PRE VOZIDLÁ FORD VÁM PONÚKA
servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

JARNÁ AKCIA - kontrola vozidla

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

www.autojj.sk
033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

KAMENÁRSTVO 0910 444 002

AKCIA -35 %
na kompletné žulové pomníky

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

39-0 TT20

19,-Eur

- osvetlenie vozidla
- akumulátor
- prevádzkové kvapaliny
- pneumatiky

LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA
pri objednaní kompletného pomníka

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,
konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova
písma. BEZ ZÁLOHY.

10-01

- brzdový systém
- podvozok
- tlmiče
- výfukové potrubie
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Tri tipy, ako zmysluplnejšie tráviť
prázdninové dni

*MRER˃Rʛ3',6%2%WPY̍RʴGLTVIH
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Či už sa v tomto roku chystáte stráviť
dovolenku v zahraničí alebo zostať
na Slovensku a objavovať jeho krásy,
v každom prípade máte zrejme naplánované dni, kedy chcete jednoducho
„vypnúť,“ zmeniť prostredie a oddýchnuť si od bežného zhonu a každodenných povinností.

rá vám po výstupe umožní pozrieť sa
na bežné veci s odstupom, z nadhľadu,
a nanovo v nich nájsť zabudnutý zmysel
a krásu. Venujte sa preto počas svojej dovolenky činnostiam, ktoré máte naozaj
radi a ktoré umožnia vašej duši uvoľniť
sa, a nanovo a zhlboka sa nadýchnuť.
Neberte si voľno od konania dobra.
Dovolenka nie je výhovorkou pre naše
Máme pre vás 3 tipy, ako môžete vy- neresti ani pre zbytočnú sústredenosť
užiť tieto dni naozaj naplno a odniesť si na samých seba. Nehodnoťte kvalitu
z nich to najlepšie.
svojich prázdninových zážitkov výškou
Dovoľte samým sebe oddychovať. utratenej sumy, množstvom zakúpených
Chce to od nás aj samotný Boh.
darčekov, alebo vydarenosťou fotiek.
Nemali by sme zabúdať, že prvým Ak chcete byť v závere dovolenky naodňom, ktorý dal podľa príbehu Stvore- zaj spokojní, aktívne venujte svoj čas aj
nia Boh človeku zažiť, bola práve nedeľa. druhým – a možno práve tým, ktorí sú
Aj preto je v niektorých kalendároch až na tom horšie ako vy. Napríklad niekam
doposiaľ práve ona prvým dňom v týžd- pozvite osamelého priateľa či známeni. Nemusíte sa teda cítiť previnilo, keď ho. Prekvapte seniora vo svojom okolí
oddychujete. Ani sa zamestnávať zbytoč- pohľadnicou. Alebo sa zrieknite jednej
nými starosťami. Namiesto toho sa rad- zmrzliny či suveníru, a urobte radosť niešej úplne vedome ponorte do oddychu, s komu, kto potrebuje pomoc.
vďačnosťou spočiňte v Božej prítomnosti www.acnslovensko.sk.
a vychutnávajte si dobrá a krásy, ktoré
pre vás Boh stvoril ako dar.
Venujte sa činnostiam, ktoré občerstvujú a oživujú vašu dušu.
Dovolenka či prázdniny nemajú byť
o prázdnote, ani nemajú byť „zátkou,“
ktorá len na krátky čas zadrží všetky
vaše povinnosti a po návrate ich na vás
opäť všetky vypustí. Práve naopak, voľ» Zdroj: ACN
no má byť niečím ako napr. hora – kto-

Realizujeme všetky
stavebné práce

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov
0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 746 988

Piešany

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

Stredné Slovensko

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
48.090
32.750

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

47-070

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

TOPSTAV-Erik Topor
mail: eriktopor89@gmail.com

Tel.: 0902 152 310
- rekonštrukcia bytov, rodinných domov
- výstavba rodinných domov
- rekonštrukcie striech
- zatepľovanie fasád
- prenájom stavebného lešenia

75-63

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

0905 746 988
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Výročia a udalosti
skončila sa prvá Tour de France, víťazom
sa stal Maurice Garin

19. júla 1903

52-00115
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46-0075
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ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO
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0948 308 448

22 119 0011

Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO
63-06

piešťanSko

BÝVanie, SLUŽBY
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Už máme aj turistický semafor

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom4
byty/prenájom
»Pre študenta SŠ hľadám
podnájom 1-lôžkovej izby v
Piešťanoch. Tel.: 0910 981
193
05 DOMY / predaj 5
domy/predaj
06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj
07 REALITY7 / iné
reality/iné
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
»Kúpim stacionárny bicykel
v dobrom stave. Tel.: 0908
631 591, 0908 698 361
13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
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
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.

Meníme vám školstvo bez vás
V nedávnom článku som písal, že
učitelia strácajú záujem učiť. Jeden
z dôvodov boli aj platy, ktoré nemotivujú kvalitných a perspektívnych
pedagógov.

ako ste sa riaditeľovi oprávnene sťažovali na učiteľa. A on ho bránil odušu. Isto aj
z dôvodu, že lepšieho by neprilákal.
V súčasnosti ministerstvo školstva
pripravuje plány na zlepšenie vzdelávania: skupinové vyučovanie, zlučovanie
To sa prejavuje na citeľnom nedo- ročníkov, zavedenie inklúzie, odstránestatku učiteľov niektorých aprobácií vo nie memorovania a pod. Keď si povedia,
viacerých regiónoch. Spravidla ide o že to majú hotové, jednoducho to zavedú
jazykárov, informatikov, matematikov, a školy nech si poradia, ako chcú. Popri
fyzikov, teda o učiteľov predmetov, kto- tom sa lejú milióny do vecí, ktoré nie sú
ré majú žiakov motivovať k štúdiu ne- prvoradé.
Takto sa náprava školstva nerobí.
dostatkových informačno-technických
povolaní. Neadekvátny plat učiteľov Potrebná je finančná motivácia učitespôsobí buď to, že sa nenájde kvalitný ľa. Potom okamžitý zásah do prípravy
učiteľ, alebo že sa predmet bude učiť ne- budúcich pedagógov, do prijímania
odborne, čo nie je cestou k potrebnému študentov učiteľstva a kvalitné inštrukcie od kvalitných odborníkov pre súzlepšovaniu kvality vzdelávania.
Zvyšovanie platov sa občas realizu- časných učiteľov. A k tomu všetkému
je, no zväčša ide o symbolické percentá, špičkovú odbornú metodiku a systém
čím sa kompenzuje neustále zvyšovanie fungovania škôl.
cien. Ráznejšie zdvihnutie platov je síce
Nemôže sa stať, že sa nastolí nový
pre politikov nepopulárnym krokom, no spôsob vyučovania bez súvislostí s
isto by pomohlo situácii, ktorá sa kaž- tými, čo budú vykonávateľmi zmien dým rokom zhoršuje. Nedostatok učite- pedagógmi. A keďže si politici chcú priľov závažným spôsobom poškodí celú písať politické body za „reformu“, som
spoločnosť, nech si akokoľvek laická ve- presvedčený, že svoje výplody jednodurejnosť myslí, že zarábame tisíce, máme cho hodia do aktuálneho stavu škôl.
prázdniny a o druhej bežíme domov.
Táto téma už nie je iba o učiteľoch, ale aj
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
o celej generácii. Len si spomeňte na to,
pedagóg ZŠ a VŠ

Výročia a udalosti
Miloš Jakeš predniesol v plzeňskom kultúrnom dome Červený Hrádek
svoj legendárny prejav odsudzujúci požiadavky demokratizácie

17. júla 1989
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REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

39-0013 TT01

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Kúpim motocykle Jawa,
CZ, Babetta, Stadion, Simson aj iné. Tel.: 0949 371 361
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. Tel.: 0949 350 195
»Kúpim starý Pionier Jawa
05, Jawa 20, Jawa 21,
Mustang, Moped Stadion
Jawa 90, Roadster Cross
Simson, Enduro, Elektronic
aj pokazené, nekompletné.
Platím ihneď. Ponnúknite.
Tel.: 0915 215 406

0908 447 006

SADENIE
TRÁVNIKOV
ME
KO S Í
V Š E T KO

úprava terénu

0944 007 968

PALIVOVÉ
DREVO
POLIENKA BUK, HRAB

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

Výročia a udalosti
Edvard Beneš v Londýne vydal prvý dekrét
z tzv. Benešových dekrétov

21. júla 1940

75-49

01 AUTO-MOTO / predaj

Ministerstvo životného prostredia Ako používať mapu?
Na mape vidíte hranicu chránených
SR v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a Slovenskou agentú- území a turistických oblastí s farebným
rou životného prostredia spustilo v označením návštevnosti. Jednotlivé
sobotu 10.7.2021 webovú aplikáciu s farby ikony turistovi ukazujú, ako je na
názvom Turistický semafor.
tom daná lokalita z pohľadu množstva
návštevníkov. Po kliknutí na ikonu
Tá pomôže turistom získať informá- nájdete potrebné informácie o vyťažecie o husto navštevovaných lokalitách nosti zvolenej lokality a jej názve.
národných parkov a chránených kraMapa Turistického semaforu je prajinných oblastiach.
videlne aktualizovaná každý deň o
10.00 hodine.
Čo je turistický semafor?
Červená farba: Na tomto mieste je
Turistický semafor je pomocník pri aktuálne veľa turistov. Odporúčame
vašej návšteve v oblasti chránených vám zvoliť si inú oblasť.
území. Zistíte v ňom, ktoré lokality
Oranžová farba: V tejto lokalite sa
majú v aktuálnom čase zvýšenú náv- momentálne nachádza väčšie množštevnosť a v ktorých sa naopak nachá- stvo turistov. Myslite na to, alebo si pre
dza turistov menej. Podľa toho si mô- váš pobyt v prírode vyberte inú lokaližete naplánovať výlet a vychutnať si tu.
komfort a oddych v prírode naplno. ZáZelená farba: Táto lokalita je akturoveň tým pomôžete zachovať v prírode álne voľná, počet návštevníkov je minirovnováhu s ohľadom na faunu a flóru. málny. Prajeme vám príjemný pobyt v
Vďaka turistickému semaforu máte prírode.
aktuálne informácie o vyťaženosti jednotlivých lokalít v národných parkoch
a chránených krajinných oblastiach
vždy po ruke.
Turistickým semaforom chcú jeho
prevádzkovatelia zabezpečiť pohodovú návštevu prírody s dôrazom na
komfort návštevníkov, ale aj ochranu
a zachovanie prírody. Pohybovať sa
mimo vyznačeného turistického chodníka je v chránených oblastiach 3., 4. a
5.stupňa ochrany zakázané.
» red

16-01

Občianska
riadková
inzercia

13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj
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Rada pre dovolenkárov s deťmi
Deti do 12 rokov sa do webovej apli- cíny, hľadí sa na ne ako na zaočkovakácie eHranica registrovať nemu- né osoby a po príchode na Slovensko
sia. Pripomína to Úrad verejného nemusia ísť do karantény,“ podotýka
zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Račková.
Ak osoby od 12 do 18 rokov nie
Platí to aj v prípade detí v sprievode sú zaočkované a prechádzajú hranipendlerov či zahraničných Slovákov ce s členmi spoločnej domácnosti, z
do 100 km, pričom v takomto prípade ktorých jeden je zaočkovaný a druhý
nemusia mať ani negatívny test. Osoby nezaočkovaný, osoby zostávajú v kaod 12 do 18 rokov sa registrovať musia. ranténe s nezaočkovanými osobami.
Stačí tak však spraviť jedenkrát, regis- Ak prechádzajú cez hranice deti do 18
trácia im platí do 9. augusta. Negatív- rokov bez sprievodu členov spoločnej
ny výsledok PCR testu nie je potrebný. domácnosti (napríklad rodičov), nie je
TASR o tom informovala hovorkyňa pre ne povinná domáca karanténa. KaÚVZ Daša Račková.
ranténa nie je povinná ani pre členov
Ak osoby do 18 rokov prechádzajú spoločnej domácnosti.
cez hranice výlučne so zaočkovanými
Ak deti do 12 rokov prichádzajú na
členmi spoločnej domácnosti (alebo územie SR letecky z krajín, ktoré nie
členmi spoločnej domácnosti na kto- sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od
rých sa vzťahuje iná výnimka z karan- starších spolucestujúcich sa nemusia
tény), povinnosť karantény sa na ne preukazovať negatívnym výsledkom
nevzťahuje.
PCR testu.
Ak deti do 12 rokov prechádzajú
hranice s nezaočkovanými členmi
spoločnej domácnosti, nemusia sa dať
po príchode na územie SR testovať na
ochorenie COVID-19. Karanténa im
skončí vtedy, keď ostatným členom
spoločnej domácnosti. V prípade, ak
deti do 12 rokov prechádzajú hranice
s členmi spoločnej domácnosti, z ktorých jeden je napríklad zaočkovaný a
ďalší nezaočkovaný, deti zostávajú v
karanténe s nezaočkovanými osobami.
„Ak sú osoby od 12 do 18 rokov
zaočkované aspoň prvou dávkou vak» 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

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

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

AKCIA

UST
JÚL – A02U1G
2

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

08-0 TT28

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

16-0039

●
●
●
●
●

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

BEZ

KONKURENÈNÉ

63-10

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

PN21-28_strana-
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ƐƋƋ¸

od pondelka 19. 7.

ÿ àïǿ¨¤ÏĒ

500 g

U nás si nemusíte
vyberať medzi

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

balenie

49

3

Càï À¨
ìïóÙ©ï¨ėÙ¨
• v celku

(1 kg = 6,98)

Vï¨ÙÀ
• údená/
neúdená

cena za 1 kg

Supercena

-23%
ƑıƏƔ

120 g

99

89

4

0

(100 g = 0,74)

ÙÀÙ

 


Supercena





 !

110 g

69

0

    
  
 
 

(100 g = 0,63)

200 g

Supercena
0,55 l

39

0
àï¸àÜ

(1 l = 0,71)

• výčapné svetlé pivo

-25%
ƌıƌƔ

89

0

(100 g = 0,45)

]Ēï
ÒÏÙóÏ¨½à
úĒìÿ

2l

-40%
ƌıƍƐľ

75

0

(1 l = 0,38)

Supercena
1,5 l

39

0

(1 l = 0,26)

CúúàÙÀØÀÙ¨ïÒÙĊà¤
• jemne perlivá
• v ponuke aj Mattoni minerálna
voda cit�ón 1,5 l za 0,49 €

;à³àÒ

• rôzne druhy

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƤıƢı¤àƝƠıƢıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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poLiTiCkÁ inzerCia / Spomíname, SLUŽBY

piešťanSko

od pondelka

7

ƜƤıÌĀÒ
200 g

-43%

ƌÏÿó
ÀƋİƓƐŝ

ƋıƑƔ

39

0

VÀÒóÙ¨ï
iïîÿ¨ÒÒ

(100 g = 0,20)

• svetlý ležiak

CÒÀ¨ ÙïĒę

4 x 0,5 l

• rôzne druhy

2l

39

3

(1 l = 1,70)

Supercena
160 g

YÀàCï¨.ÙóÒúǿóóÀØ¨
• rôzne druhy
• v ponuke aj Rio Mare Tuniak,
rôzne druhy 160 g za 1,99 €

99

1

(100 g = 1,24)

Supercena

ìãĊà¤Ù
ï¨¨ìúĀï

Supercena
250 g

69

400 g

-28%

VÀõÏáúĒ

0

(1 kg = 2,76)

190 g

39

0

(100 g = 0,21)

¨úóÏĊēęÀĊ
• rôzne druhy

ƌıƎƔ
CàïƖ¤¨ÒÒ

• zmes na špagety
• rôzne druhy

99

0

(1 kg = 2,48)

Supercena

Supercena

15 kusov

50 g

19

39

CÀÒ

0

(100 g = 0,78)

tÌÀőCŒ

1

ƌƜÏÿóŽƛİƛƣƍ
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... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƤıƢı¤àƝƠıƢıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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POTULKY SLOVENSKOM

Obdivujte majestátne hrady Pohronskej
hradnej cesty
Vydajte sa na potulky do prekrásneho prostredia stredného Pohronia
a preskúmajte pozostatky hradov
Revište a Šášov. Oba sú súčasťou
Pohronskej hradnej cesty, na ktorej
môžete obdivovať množstvo ďalších
hradov, hrádkov, strážnych veží,
opevnených miest či kláštorov.
Hrad Revište

Hrad Revište sa vypína na skalnatom
brale na pravom brehu Hrona a postavili ho začiatkom 14. storočia ako súčasť
ochrany stredoslovenských banských
miest.

Hrad kedysi...

Hrad Revište postavili začiatkom 14.
storočia a jeho podobu určoval úzky
skalný hrebeň, ktorý v najužšom mieste
z obranných dôvodov prerušili mohutnou priekopou. Nad ňou sa nachádzala hranolová obytná veža. Z juhu sa na
vežu napájal hradbový múr vymedzujúci úzke pozdĺžne nádvorie. Zrejme už od
začiatku bola súčasťou nádvoria cisterna, ktorá sa zachovala dodnes.

Hrad Šášov

Ak sa dostatočne nabažíte výhľadov
z hradu Revište, ale svoju cestu za krásami slovenských hradov ešte nechcete
ukončiť, vydajte sa na len približne 15
Ako sa tam dostať...
Svoju výpravu k hradu Revište začni- kilometrov vzdialený hrad Šášov, vypíte v obci Revištské Podzámčie. Cesta k najúci sa na strmom, ľavobrežnom brale
zrúcanine vedie nenáročným terénom, priamo nad dolinou rieky Hron. Z hradu
trvá asi 15 minút od vrchného parkovis- sa zachovala pomerne veľká a rozľahlá
ka a bez problémov ju zvládnu aj menšie časť, plná zaujímavých architektonicdeti. Povedie vás náučným chodníkom kých detailov. Ak budete mať šťastie,
pod názvom Majitelia hradu Revište, na ako prvé vás na mieste privítajú kozy,
ktorom je osadených osem informač- ktoré tam našli svoj domov.
ných tabúľ. Z delovej bašty hradu a zo
severnej veže hradu sú v prípade priazAko sa tam dostať...
nivého počasia vždy cez víkend od 10.00
Na Šášovský hrad môžete vyraziť
h do 16.00 h. pre záujemcov sprístup- priamo z obce Šášovské Podhradie,
nené vyhliadky ponúkajúce pôsobivé odkiaľ vás k zrúcanine privedie zeleno
výhľady na rieku Hron a jej údolie, na značená turistická trasa. Počítajte s tým,
okolité kopce a tiež na Štiavnické vrchy. že výstup k hradu je o čosi náročnejší,

foto poskytla OOCR Región Gron, autor foto Pavel Ovsík

Hrad Revište.

no nepotrvá viac ako 20 minút. Na začiatku turistického chodníka je osadená informačná tabuľa, ktorá informuje
o histórií hradu. Pri vstupnej ceste na
hrad Šášov zároveň nájdete informačnú turistickú kanceláriu, ktorú tam v
jednom z domov zriadilo Združenie na
záchranu hradu Šášov. „Návštevníci
hradu si môžu v našej expozícii pod
hradom prezrieť 3D model hradu Šášov
z čias, keď bol ešte zastrešený a nájdu u
nás aj knihy s hradnou tematikou, či pamätnú izbu,“ hovorí Rastislav Uhrovič
zo Združenie na záchranu hradu Šášov.

Turistická kancelária býva v prípade
priaznivého počasia otvorená počas víkendov.

Hrad kedysi...

Podľa dávnej povesti dal hrad svojmu
Šašovi z vďačnosti postaviť Zvolenský
hradný pán, pretože mu vraj dvorný
blázon počas poľovačky na medvede
zachránil život.
zdroj informácií OOCR Región Gron,
hrady-zamky.sk, Oz Združenie
na záchranu hradu Šášov
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pandemická PN po návrate z dovolenky Horehronské múzeum prichádza
Poistenci, ktorí sa vrátia po dovolen- mocou elektronickej žiadosti zverejnenej
s výstavou o včelárstve
ke zo zahraničia späť na Slovensko a
musia podstúpiť povinnú karanténu,
môžu lekára požiadať o vystavenie
pandemickej PN.

Títo poistenci majú nárok na pandemické nemocenské zo Sociálnej poisťovne, čiže tzv. „péenku“. Podmienky štátom
nariadenej karantény po návrate na Slovensko sa zmenili od 9. júla 2021.
Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa povinná karanténa môže
vzťahovať na osobu, ktorá vstúpi na územie SR, ale aj na ďalšie osoby, ktoré s ňou
žijú v spoločnej domácnosti a majú povinnosť izolácie v domácom prostredí alebo
v karanténnom ubytovacom zariadení
(napr. v hoteli). Tieto osoby môžu lekára
požiadať o potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenej
karantény alebo pre ochorenie COVID-19
(pandemická PN). Pri vystavení pandemickej PN si lekár od poistenca môže vyžiadať potvrdzujúce doklady – po návrate
zo zahraničia na Slovensko napríklad
doklad o pobyte v zahraničí, v prípade
ochorenia na COVID-19 doklad o pozitívnom teste.

na webe Sociálnej poisťovne: ŽIADOSŤ
O PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ (PN).
Úspešné podanie žiadosti poistencovi potvrdí sms správa.
O vystavenie pandemickej PN poistenec nežiada, ak ďalej čerpá dovolenku
alebo pracuje z domu (home office). Aj v
takýchto prípadoch, ak má nariadenú
karanténu, je naďalej povinný dodržiavať
zásady izolácie.

Ešte jedna aktualita
z pôsobnosti Sociálnej poisťovne:
Od 1. júla čaká živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby
(SZČO) zmena odvodovej povinnosti. Na
základe daňového priznania za minulý
rok im môže vzniknúť, zaniknúť alebo
ďalej pokračovať povinnosť platiť sociálne poistenie, a to v novej výške poistného.
Sociálna poisťovňa bude SZČO o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia informovať písomne (ak
má SZČO aktivovanú e-schránku, tak
prostredníctvom nej). Z tohto oznámenia
sa živnostníci dozvedia všetky potrebné
informácie o platení poistného. Prvý raz
potom zaplatia poistné v novo určenej
výške do 9. augusta 2021 (za mesiac júl).
Ako si o pandemickú PN požiadať:
Netýka sa to tých SZČO, ktoré podávajú
Kým lekár zašle do Sociálnej pois- daňové priznanie v predĺženej lehote – tie
ťovne potvrdenie o dočasnej pracovnej dostanú informáciu o poistnom do 21. okneschopnosti poistenca, aj samotný po- tóbra 2021 a novo určené poistné prvý raz
istenec si musí o pandemickú PN požia- zaplatia do 8. novembra 2021.
» Zdroj: Sociálna poisťovňa
dať. Rýchlo a jednoducho tak urobí po-

Výstava mapuje vývoj včelárstva od
prvotných pokusov človeka získať
včelí med nevyberaným, koristníckym spôsobom až po uvedomelú
hospodársku činnosť.

svete i v horehronských lesoch potrvá
do 14. septembra. Doplní ju samostatná
časť venovaná vyše storočnej činnosti
ZO Slovenského zväzu včelárov Brezno.
V znamení včiel sa ponesú i sprievodné aktivity Horehronského múzea.
Včelárstvo a cielený chov včelstiev Malá včelárska maturita bude určená
je taký starý ako ľudstvo samo. Ide všetkým vekovým kategóriám návštevpritom nielen o hospodársku, ale vý- níkov, tí najmenší sa zabavia pri sklaznamnú spoločenskú činnosť. Podľa daní včelieho puzzle alebo maľovaní
kurátora výstavy Ľubomíra Bagačku obrázkov zo života včiel.
to ukáže aj výstava v Horehronskom
múzeu v Brezne, ktorú sprístupniili 13. poznámka redakcie RP:
júla pod názvom V úli. Podieľa sa na nej
Prvú zmienku o včelárení na našom
breznianska Základná organizácia (ZO) území zaznamenal grécky filozof PriSlovenského zväzu včelárov.
scus, ktorý prišiel v roku 448 s posolVýstava mapuje vývoj včelárstva stvom cisára Theodósia k hunskému
od prvotných pokusov človeka získať vodcovi Attilovi, napísal: „Z dedín nám
včelí med nevyberaným, koristníckym prinášali ľudia potravu, namiesto obilia
spôsobom až po uvedomelú hospodár- proso a namiesto vína med, tak menujú
sku činnosť, pri ktorej sú prežitie včelích to obyvatelia týchto miest“. Priscus vtedy
rodín a dobrá kondícia včelstiev prvora- slovenské slovo med pogréčtil na medos.
dými faktormi.
Návštevník výstavy dostane možnosť oboznámiť sa s historickým vývojom chovu včiel v období starovekého
Egypta, Grécka či stredovekej Európy.
Rovnako nahliadne do sveta horehronských včelárov, ich snahy venovať sa
svojej záľube napriek nepriazni prírodných podmienok Horného Pohronia, či
turbulentných dejinných udalostí 20.
storočia.
Výstava o včelách a včelároch vo
» Zdroj: Teraz.sk
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Lekárnička na voľný čas a turistiku
Poznáte základné vybavenie lekár- prenosnými chorobami.
Trojcípa šatka. Slúži na fixáciu poničky pre poskytnutie prvej pomoci
ranenej ruky.
v prírode aždo príchodu lekára?
Resuscitačné rúško. Odporúča sa
Takáto lekárnička by mala obsa- ho použíť pri umelom dýchaní, zvlášť
hovať obväzový materiál, kompresy pri poskytovaní pomoci cudzím osoz gázy, cievkové náplaste, náplasť s bám.
vankúšikom, ovínadlo, obväzy, mastSpínací špendlík. Slúži na rôzne
ný tyl, trojcípu šatku, gumové škrtiace prichytenie obväzov, apod.
ovínadlo, resuscitačné rúško, gumové
Ostatné lieky odporúčame vybrať
rukavice, pinzetu, nožnice, lekársky po porade s lekárom alebo lekárnikom.
teplomer a izotermickou fóliu.
Alergici a diabetici by nemali zabudNáplasť. Na určité zranenia sa hodí núť na svoju špecializovanú výbavu na
skôr vankúšiková. Ale niekedy si vysta- výlety a pravidelné dávky napríklad
číme aj s klasickou bez vankúšika.
inzulínu.
Obväz. Skontrolujte si či nemá
Ak idete vo väčšej skupine, je dobuplyntú lehotu použiteľnosti, ak áno, ré, aby každý mal svoju malú lekárničnie je to už sterilný obväz ale iba klasic- ku s najdôležitejším materiálom a jeden
ký obväz.
človek zo skupiny, najlepšie ten dobre
Škrtidlo. Používa sa pri poranení ovládajúci prvú pomoc, niesol veľkú leciev a pod. treba si však vo voľnom čase kárničku s materiálom, ktorý nie je zas
preventívne naštudovať odborné rady až tak často potrebný.
na jeho aplikáciu, laické použitie totiž
môže spôsobiť neraz viac škody ako
účinku.
Nožnice. Slúžia na odstrihnutie
obväzu, kusu oblečenia ak je to nutné, aby sme sa dostali k rane, alebo
potrebujeme chcete zastaviť krvácanie
či urobiť šatku na podperu poranenej
ruky. Pinzetu použijeme určite na vyťahovanie kliešťov či nečistôt z rany.
Sterilné rukavice. V prípade snahy
pomôcť človeku s krvácajúcim poranením je dobré ich použiť, aby ste sami
seba chránili pred prípadnými krvou
» red

INZERCIA
0905 746 988

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

BILLA Piešťany Mzda: 3,58 €/h. brutto
Kaufland Piešťany Mzda: 4,247 €/h. brutto

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí
Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk
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0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

36-0002

Nástup ihneď. POS nutný!
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20. júla 2007

Výročia a udalosti

v Hurbanove padol absolútny teplotný
rekord na Slovensku +40,3°C (14:58); v Dudinciach namerali +40°C (14:13), a tak pôvodný rekord z 18. júla 2007 nevydržal ani
2 dni
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Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

www.hotbuilding.sk

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.
Realizujeme:

85_0509

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

87-0012

94-0062

0908 914 180

85_0342

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

61_0142
42

presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu
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