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Poznáme všetko, iba ľudí nie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sme zvláštna krajina. Každý vie všet-
ko, rozumie sa všetkému a tak isto 
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je 
to tak“.

O všetkom vieme všetko. S takou ma-
lou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo 
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda 
o nás samých. To, že rodičia iba máloke-
dy aspoň tušia niečo o vnútornom živote 
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál do-
spievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá 
dospievania by mali zostať tajomstvami. 
To, že rodičia často neovládajú ani učivo 
základnej školy svojich detí, no zasvätene 
pred nimi hodnotia, analyzujú a prebera-
jú globálne problémy ľudstva, voči tým 
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú, 
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj 
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne, 
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.

Každý deň pracujem s informáciami. 
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na 
tie sa príliš nespolieham, aj zahranič-
ných. Z tých si vyberám tie naozaj dôvery-
hodné, overené, nestranné a nestranícke. 
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, ne-
rozdeľujúce.

Aj napriek tomu napríklad s očko-
vaním váham. Pritom nie som proti oč-
kovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“. 

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem 
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km 
od môjho obvodného lekára. Nemám čas 
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem), 
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovka-
mi záujemcov. Registrovať sa (áno, viem, 
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel, 
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo 
moje vedomosti nestačia na to, aby som si 
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú 
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich, 
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí 
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.

Keby tak mohol aj mňa zaočkovať 
doktor v zdravotnom stredisku u nás. 
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová 
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľ-
vek kampane, o ktorej dumajú hlupáci. 
Netreba kampaní, treba príležitosť. Mož-
nosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa 
všetkému, poznajú všetko.

Akurát o ľuďoch neve-
dia absolútne nič. Nechcú. 
Politici, médiá a väčšina z 
nás všetkých.

Pekný týždeň, vážení 
poslucháči, s pozdra-
vom
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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

INZERCIA
0905 746 988
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PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (42.810 domácností)

Žiaci by sa mali učiť praktické veci, 
ktoré využijú v osobnom či pracov-
nom živote. Sú to frázy, ktoré počúva-
me v médiách. Vo vzduchu roky visí 
otázka zmeny obsahu vyučovania.

Ak chceme žiakov naučiť podsta-
tu a tú dôkladne prepojiť s praxou, je 
nutné prehodnotenie osnov, prehod-
notenie spôsobu vyučovania. Obávam 
sa, že problémy s učením sa a s učením 
žiakov nesúvisia iba s predpísaným 
vzdelávacím obsahom. Školy napr. 
často robia exkurzie do múzeí plných 
exponátov a konkrétnych príbehov. Čo 
môže byť názornejšie? No po nich si žia-
ci málokedy spomenú na takto získané 
informácie. Nie preto, že sú hlúpejší, 
ale aj preto, že im ich vytlačila iná, pre 
nich dôležitejšia téma. Všade je priveľa 
informácií a zážitkov, ktoré konkurujú 
formálnemu obsahu v školách. Dnešní 
žiaci sú iní. Niežeby zabúdali, ale za-
ujímajú sa o mnohé iné veci, ktoré im 
môžu v budúcnosti zabezpečiť živoby-
tie. Niektorí stredoškoláci už zarábajú 
a škola je pre nich druhoradá. Hoci im 
učivo čo najnázornejšie ukážete. Máme 
však aj mnohé predmety, ktoré sa ne-
dajú prezentovať názorne a bez memo-
rovania. Zároveň ten najpraktickejší 
úkon si vyžaduje naučenú teóriu.

V súčasnosti máme veľa informač-
ných prameňov: internet - nekonečný 
zdroj dát. V takejto situácii sa musíme 
zamyslieť, či máme vyučovať kompe-

tencie alebo naučené obsahy, či a do 
akej miery sa majú žiaci učiť naspamäť, 
či sa majú rozvíjať praktické kompe-
tencie a kritická práca s informáciami 
namiesto ich memorovania. Obsahové 
vyučovanie predpokladá memorova-
nie, abstraktné myslenie aj klasický 
výklad učiteľa. V kompetenčnom vyu-
čovaní vyzdvihujeme pragmatizmus, 
upevňujeme kompetencie žiaka, kritic-
kú prácu s prameňmi, minimalizujeme 
pamätanie si faktov. Najlepšie je oba 
spôsoby spojiť. Umožniť žiakom vyu-
žívať rôzne zdroje informácií pri riešení 
úloh, cvičení, situácií.

Problémom je, že za flexibilitou 
škôl zaostávajú systém a podmienky 
v školách. Bez toho škola naráža na 
prekážky. V procese zmien si treba po-
vedať, či má stredná a neskôr vysoká 
škola požadovať od žiaka faktografiu 
či pragmaticko-kompetenčné schop-
nosti, aby sa nestalo, že na ZŠ budeme 
inovatívni, no SŠ a VŠ ovalí žiakov 
protikladným spôsobom vzdelávania. 
Reforma obsahu nespočíva iba v ná-
zornosti učiva a v jeho aktualizácii. 
Spočíva v systémovom nastavení vzde-
lávania a jeho podmienok, prepojením 
nevyhnutného kognitívneho obsahu 
s dôkladným rozvíjaním praktických 
kompetencií. A s vnímaním charakteru 
súčasného žiaka.

Úskalia zmeny vzdelávacieho obsahu

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ 94
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27. júla 1991 
biskupská vysviacka Františka Rábeka za 
nitrianskeho pomocného biskupa

Výročia a udalosti

Milan Lasica bol obľúbenec teraz 
možno už troch generácií. A verím, 
že ním zostane navždy. Tak, ako Jaro 
Filip, prvý z trojice géniov, ktorý nás 
opustil, potom druhý Julo Satinský 
a teraz... zostalo prázdno. Moje spo-
mínanie bude možno osobné a určite 
nebude oficiálnym nekrológom.

Pán Lasica bol v mojich očiach vždy 
pán. Nie v zmysle panský, ale – nobles-
ný pán. Elegancia, šarm, vybrané sprá-
vanie, kultivovaná reč. V rámci môjho 
niekdajšieho, svojvôľou mocných aro-
gantne prerušeného povolania som mal 
tú česť spraviť s ním niekoľko rozhovo-
rov pre Slovenský aj Československý roz-
hlas. Nebolo to ľahké. Pán Lasica totiž 
neznášal „typické“ novinárske otázky a 
priam nenávidel otázky, z ktorých bolo 
cítiť hlúposť novinára. Medzi také patri-
lo to klasické klišé, či má rád humor, či je 
veselý, aké vtipy má rád a podobne.

Proste, na pána Lasicu sa bolo treba 
dobre pripraviť. Občas som ho požiadal 
o rozhovor pri príležitosti výstavy kni-
žiek Bibliotéka. Sedával tam v expozícii 
jedného vydavateľstva už na prvý po-
hľad dosť nešťastný, nesvoj, zjavne sa 
necítil dobre v tom rozruchu a najmä ako 
exponát.

Hlavou mi v tejto chvíli behajú ob-
razy z legendárneho „Véčka“, klubu vy-
sokoškolákov v Bratislave, kde bolo na 
dvojicu L+S vždy doslova narvané. Hm, 
dvojice. Už dávno sú preč páni z dvojice 

V+W, ale aj z dvojice Š+G, z dvojice S+Š 
žije našťastie ešte pán Suchý. A aby som 
nezabudol na našich – H+K, páni Hla-
váček a Krajíček, tiež skvelá herecká 
komická dvojica. Klobúk dolu pred všet-
kými týmito velikánmi.

Boli to časy inteligentného, veselé-
ho humoru, poukazujúceho, nasmeru-
júceho, napĺňajúceho a povznášajúce-
ho. Nedá sa porovnať s dnešnou plochou 
prvoplánovou a často až primitívnou a 
diváka urážajúcou komerčnou ponukou 
„zábavy“, ktorá má k humoru tak ďale-
ko, ako kapela za rakvou nebožtíka k 
promenádnemu koncertu.

Milan Lasica bol skvelý herec, naj-
mä divadelný, hoci mnohé jeho filmy sa 
dnes stále pozerajú ako skvelé komédie. 
Jedno z prvých predstavení, ktoré som 
ako mladý chalan videl, boli Plné vrecká 
peňazí. Dodnes mám v hlave niektoré 
dialógy. Nuž – text napísal pán Milan 
Lasica. A zahral skvelo aj postavu Alfré-
da Cicáka, holiča.

Česť Vašej pamiatke, majstre!

Za majstrom Lasicom

» red - Ivan Brožík
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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- rekonštrukcia bytov, rodinných domov
- výstavba rodinných domov
- rekonštrukcie striech
- zatepľovanie fasád
- prenájom stavebného lešenia

TOPSTAV-Erik Topor
Tel.: 0902 152 310 mail: eriktopor89@gmail.com
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Fotografi a vydavatelia pracujúci na 
knižnej edícii Čarovné Slovensko 
dali dohromady najkrajšie zábery 
na Slovensko zo súčasnosti, ale i z 
predošlých rokov. 

Vytvorili tak päť a pol minútový 
dokumentárny film, ktorý sprístupnili 
verejnosti na YouTube kanáli.

Video Čarovné Slovensko je veno-
vané fotografom, ktorí trpezlivo čakajú 
na svoj vysnený záber, aby mohli ostat-
ným ľuďom dokonale predstaviť čarov-
né Slovensko. Propaguje krásy Sloven-
ska nielen pre domácich návštevníkov, 
ale poukazuje na naše prírodné či kul-
túrne bohatstvo aj zahraničným turis-
tom. 

Dychberúce zábery prezentujú 
každý región Slovenska jedinečným, 
umeleckým, obdivuhodným záberom. 
Výber najkrajších záberov na Sloven-
sko pochádza od dvadsiatichôsmych 
slovenských lokálnych fotografov. Kaž-
dý dodal svoje najlepšie zábery zo svoj-
ho regiónu. Celý film potom zostrihal, 
ozvučil a vytvoril jeden z nich, Aleš 
Mucha z Banskej Bystrice, ktorý je zná-
my najmä fotografovaním medveďov 
vo voľnej prírode.

Krátky dokumentárny film s pod-
manivou hudbou ( https://www.youtu-
be.com/watch?v=7zSIlbC9At0 ) videlo 
za krátky čas už vyše 11 000 sledova-

teľov.
Knižná edícia Čarovné Slovensko 

predstavuje jednotlivé regióny a slo-
venské mestá z pohľadu miestnych 
slovenských fotografov. „Najkrajšie 
fotografie o svojom vlastnom regióne 
väčšinou vytvoria tí nadšenci, pre kto-
rých je fotografovanie vášňou. Veľakrát 
ale nemajú príležitosť ich aj odprezen-
tovať a ukázať svetu v knižnej podobe. 
Preto sme sa ako vydavateľstvo rozhod-
li vydať špeciálnu edíciu, ktorá zatiaľ 
nemá obdobu nikde vo svete,“ pribli-
žuje autor myšlienky a letecký fotograf 
Milan Paprčka.

Najlepšie zábery vyberá redaktor 
a autor kníh Martin Kmeť a s pomocou 
vydavateľského tímu vytvára jedineč-
né čarovné knihy poukazujúce na naše 
krásne Slovensko. 

Vďaka lovcovi medveďov vzniklo 
nádherné video o Slovensku

» red
Zdroj: CBS spol, s.r.o., VKÚ Harmanec, s.r.o.

28. júla 1914  
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo srbskej vláde v Be-
lehrade vojnu. Začala sa prvá svetová vojna

Výročia a udalosti
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
JÚL – AUGUST

2021

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

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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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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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
»Pre študenta SŠ hľadám 
podnájom 1-lôžkovej izby v 
Piešťanoch. Tel.:  0910 981 
193 

domy/predaj 5

reality/iné 7

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

domácnosť 9
»Kúpim po starence z hure 
staré sukne, rubace, ru-
kávce, zástere, vyšívané 
plachty, plátno, spodničky, 
mašle. A po starečkovi sta-
rú motorku aj rozbitú ale-
bo časti z nej do 500. Tel.: 
0904 582 551 

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

zoznamka 16
»46 ročný ženatý hľadá 
kamarátku 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 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 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, PN 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          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / 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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24. júla 1847  
po 17 mesiacoch cesty dorazila skupina 148 mormónov do údolia 
Veľkého soľného jazera a založili tam Salt Lake City

Výročia a udalosti

Tomáš Baťa pred takmer sto rokmi po-
vedal, že budovy bez ľudí sú iba železo 
a betón. 

Sú krajiny, ktoré produkujú železo 
a betón a sú krajiny, kde sa orientujú na 
znalosti a  inovácie. Rozdiel medzi nimi 
je v pridanej hodnote a v  kvalite života 
obyvateľov. Slovensko je krajina železa 
a betónu. V posledných rokoch sa vybudo-
vali veľké areály univerzít, ale ich úroveň 
štúdia a  výskumu každý rok klesá.  Stre-
doškoláci odchádzajú študovať radšej do 
zahraničia. Spomínam si na obdobie po 
revolúcii, keď duchovní pastieri stavali 
chrámy, úrady, exercičné domy a  semi-
nárne budovy, ale pozabudli na to, čo sa 
v nich bude organizovať. A tak dnes máme 
pekné budovy a areály, ktoré sú prázdne 
– chýba v  nich tvorivý duch a  skutočný 
život. Pokračuje to ďalej. Do regiónu prídu 
desiatky miliónov na inovácie. Kam sa in-
vestujú? Do budov, v ktorých nikdy žiad-
na inovácia nevznikne. Vieme spracovať 
železo a  betón, nevieme inovovať a  roz-
biehať biznis. Vytvoríme tak chudobnú 
krajinu s honosnými budovami. 

Sedávam s chlapcami z našej inovač-
nej siete Inovato. Pripravujeme nové pro-
jekty, ktoré môžu vytvoriť miliardové biz-
nisy a tisíce dobre platených pracovných 

miest v  oblasti mikročipov, digitálnych 
technológií a  inteligentných systémov. 
Nepotrebujeme budovy, ale slušných a 
vzdelaných ľudí. Žiaľ, okolo tristotisíc ich 
vyštudovalo v zahraničí a nevracajú sa. 
Železobetónové projekty ich nelákajú. 

Stavanie budov sú len pomýlené 
predstavy úradníkov a papalášov. Potre-
bujeme inovátorov a podnikateľov. Pra-
cujeme na sieti expertov pre plán obnovy. 
Dosť bolo skepsy, nadávania a zlej nála-
dy. Potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní 
niečo urobiť pre budúcnosť tejto krajiny. 
Môj otec kedysi dávno staval priehradu. 
Vraj si pri práci aj spievali a verili v lepšiu 
budúcnosť. Priehrada stojí, ale budúc-
nosť až taká ružová nebola. Skôr červená. 

Dnes máme ďalšiu historickú šancu. 
Stavať budovy a tunely vieme. A naučili 
sme sa pritom aj kradnúť. Potrebujeme 
sa posunúť dopredu – 
vymýšľať nové druhy 
čipov, digitálne plat-
formy a riešenia pre 
inteligentnú a  zele-
nú krajinu. Alebo to 
tu môžeme všetko 
zabetónovať.

Železo a betón

» Ján Košturiak

Počas horúcich letných dní by sme 
mali našu pozornosť zamerať nie len na 
dodržiavanie pitného režimu, ale aj na 
vhodný výber a skladovanie potravín.

Stravovanie v letných mesiacoch má 
určité osobitosti vyplývajúce z vyšších 
teplôt vzduchu ako aj z relatívne nízkej 
vlhkosti vzduchu, či zo skutočnosti, že 
v lete častejšie konzumujeme epidemio-
logicky rizikové potraviny.  „To všetko 
predstavuje určitú záťaž najmä na kardio-
vaskulárny a gastrointestinálny systém a 
metabolickú homeostázu organizmu aj u 
zdravých ľudí, čo je potrebné zohľadniť aj 
v stravovaní,“ vysvetľujú odborníci z Úra-
du verejného zdravotníctva SR.

Zásady pre stravovanie 
a výber potravín v lete

Strava má byť v letných mesiacoch ľah-
šia, teda ľahko stráviteľná, s nižšou ener-
getickou hodnotou, pretože organizmus 
v lete nepotrebuje vytvárať teplo v takej 
miere ako v zimných mesiacoch. Súčasne 
však musí strava poskytovať dostatok vý-
živných látok. Zložením má byť vyvážená 
a pestrá, čo predstavuje dostatok celozrn-
ných výrobkov, nízkotučných mliečnych 

výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a stru-
kovín a samozrejme ovocia a zeleniny 
- najmä sezónnych, ktoré okrem tekutín 
obsahujú množstvo cenných výživových 
zložiek, ako sú vitamíny a minerály, en-
zýmy či vláknina. Konzumovať by sme 
mali menej jedál a potravín bohatých na 
tuky, najmä nasýtené a na jednoduché 
sacharidy.

Doplniť treba aj antioxidanty
V letných mesiacoch treba pamätať 

aj na to, že slnečné žiarenie spotrebúva 
najmä pri opaľovaní antioxidanty v or-
ganizme. Ide najmä o antioxidanty, ktoré 
možno doplniť stravou a to: vitamíny A 
respektíve Betakarotén - provitamín A, a 
vitamíny C a E.

Zdravé stravovanie 
počas letných mesiacov

» Renáta Kopáčová/krátené
(originál verziu článku nájdete na www.cujte.sk)

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988

LETÁKY
0905 746 988

VIZITKY
0905 746 988
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

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

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988

KVALITNÉ
VIZITKY

0905 746 988
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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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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 26. 7.

469

-41%
cena za 1 kg

Mozzarella  
• rôzne druhy

049

-44%

(1 l = 0,98)

0,5 l

Vinea 
• rôzne  druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

149

5 x 50 g

(1 kg = 5,96)

250 g

• rôzne druhy

049

-28%

(100 g = 0,39)

125 g

049

-42%
1 l

• t�vanlivé
• polotučné 1,5 %

019

Supercena

(100 g = 0,15)

125 g

• rôzne druhy

199

-33%
cena za 1 kg

Biele hrozno 

stolové
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033

-44%
cena za 1 kg

Maslo
099

Supercena

(100 g = 0,50)

200 g

199

-28%
1 kg

• 40 % bryndze 

v náplni

369

700 g

499

-36%

(1 kg = 5,54)

900 g

• rôzne druhy

• v ponuke aj Ritter Sport
or�ešková 100 g za 0,89 €

• rôzne druhy

369
-38%

8/16 kapsúl

169

-26%
1 kg balenie

079

-38%
100 g

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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29.júla 1965  
premiéru má druhý celovečerný film Beat-
les, Help!

Výročia a udalosti
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
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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 

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

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

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Nástup ihneď. POS nutný!

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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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 ...

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

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

1
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–2000 €.

0948 534 542

0905 746 988
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28. júla 1976 sa odohrala veľká letecká 
havária Československých aerolínií. 
Lietadlo Il-18 (imatrikulačné znaky 
OK-NAB) na linke Praha – Bratislava sa 
po sérii nešťastných náhod a nedokon-
čenom pokuse o pristátie zrútilo do ja-
zera Zlaté piesky v Bratislave.na mieste 
nešťastia zahynulo 70 cestujúcich a 6 
členov posádky. Traja cestujúci neho-
du prežili. 

Linka ČSA – (takzvaná „trojková) Pra-
ha – Bratislava – Poprad Košice a späť bola 
chrbticou vnútroštátnerj leteckej dopravy. 
Toho dňa naozaj bežná linka kvalitného 
lietadla sovietskej výroby smerovala po 
štarte z Prahy do Bratislavy. Let bol nor-
málny, pokojný, napriek neskorším tvrde-
niam o to, že žiadal o pristátie už v Brne 
alebo vo Viedni. To bol v podstate iba vý-
mysel médií. Nad orientačným bodom Veľ-
ké Kostoľany však posádka (príliš neskoro 
a nevediac prečo) zistila, že lietadlo má 
na blížiace sa pristátie privysokú výšku a 
rýchlosť.

Ani to by nebol mimoriadny problém. 
Iľjušiny tohto typu boli robustné stroje a 
ak by nebolo nepohodlia cestujúcich, dali 
sa s nimi robiť naozaj neobvyklé manévre. 
No desaťnásobne prudšie klesanie, ako 
povoľovali predpisy, bolo už trošku silné 
aj na „osemnástku“. Preto sa prvé priblíže-
nie na dráhu od Ivánky nepodarilo a piloti 
sa rozhodli pristávací manéver zopakovať 

okruhom.
Prudký manéver však vyradil z pre-

vádzky motor číslo tri a výkon motorov na 
oblet sa znížil. Navyše bolo konfigurova-
né na pristávací režim, nie vzletový, malo 
vysunuté klapky, podvozok a to stroj brz-
dilo. Z dôvodu obavy pred požiarom piloti 
chceli vypnúť zapráporovanú trojku, no 
údajne omylom vypli štvrtý motor. Lietad-
lo stratilo ťah na pravom krídle a oblet na 
opakované pristátie sa predčasne skončil 
vo vodách jazera Zlaté piesky.

Za hlavné príčiny leteckej havárie na 
Zlatých Pieskoch bolo po vyšetrovaní a 
preskúmaní záznamov čiernej skrinky, 
vyhlásené nedodržanie základných usta-
novení prevádzkovej príručky lietadla 
Il-18B a chyby v technike pilotáže vo fáze 
priblíženia. Po tejto obrovskej tragédii bolo 
v Československom civilnom letectve pri-
jatých niekoľko bezpečnostných opatrení, 
ktoré finálne ukončili dve desaťročia letec-
kých nešťastí Československých aerolínií.

Od tragédie na Zlatých pieskoch 
uplynulo 45 rokov

» red
Reprofoto zdroj YouTube (@Rado Van)

25. júla 1897  
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zla-
tej horúčke; tu napísal svoje prvé úspešné príbehy

Výročia a udalosti 26. júla 1922  
sa narodil Albert Marenčin, slovenský prozaik, básnik, esejista, 
scenárista, výtvarník, prekladateľ a kritik († 2019)

Výročia a udalosti

30. júla 1419  
prvá pražská defenestrácia

Výročia a udalosti

ROZNOSU NAŠICH NOVÍN piestansko@regionpress.sk

INZERCIA
0905 746 988
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Pri príležitosti stého výročia orga-
nizovaného futbalu v meste Považ-
ská Bystrica jej futbalisti síce do II. 
ligy nepostúpíli, no herne v roční-
ku 2020 - 2021 nesklamali.

Nebyť skrátenia III. ligy pre pandé-
miu, mohla Považská Bystrica zabojo-
vať o vyššiu súťaž, ak by sa dohrávala 
aj odvetná, jarná časť. Skončila na 5. 
mieste, len štyri body za víťaznou Myja-
vou. Priaznivci futbalu spod „považskej 
estakády“ sa domnievali, že keď prvá 
Myjava a ďalšie tímy v poradí nepostú-
pili z rôznych dôvodov, tak by mohlo ich 
mužstvo. Lenže, nestalo sa...

Bolo by to bývalo pekne, keby sa 
ocitla ich „ekipa“ vo vyššej súťaži, avšak 
nič svetoborného sa nestalo, veď Bys-
tričania budú mať v sezóne 2021 - 2022 
novú šancu ísť vyššie. Majú vo svojom 
kádri viacero hráčov, ktorí už okúsili aj 
prvoligový chlebík, či už Kuciak (brat sú-
časného tretieho brankára slovenskej re-
prezentácie), Častulín, Demjan, Zuziak, 
či Gajdošík. Priaznivcov teší aj to, že v ich 
tíme stúpa počet odchovancov klubu.

„Chrám svatého Víta  je gotiky 
chlouba“, spieva v známej pesničke 

Václav Neckář... Takouto pýchou bude 
onedlho zrekonštruovaný „červeno-bie-
ly“ štadión v meste pod Manínom a ne-
trpezliví miestni fanúšikovia by už v naj-
bližšej dobe chceli vidieť svoj mančaft v 
druhej lige. Bolo by to po vyše tridsiatich 
rokoch, hoci Považská Bystrica bola roku 
1939 i neoficiálnym majstrom Slovenska. 

Teší, že v mužstve Bystričanov je, 
popri dobrých herných výkonoch, aj 
množstvo inteligentne v civile vybave-
ných futbalistov, ako napr. Gamboš, 
Čiernik (študent medicíny), Kuciak, Da-
vidík, Demjan, ale aj ďalších.

Jedna zaujímavosť: zo zdravotných 
dôvodov musel zanechať futbalovú ka-
riéru Zavadzan, avšak nedá mu to, ako 
sa to stáva aj v iných celkoch - vždy si vie 
nájsť čas navštíviť i tréningy teraz už svo-
jich bývalých spoluhráčov. Priaznivcom 
futbalu bude i za ním smutno, že ho na-
ďalej neuvidia hájiť farby klubu, no radi 
ho privítajú na novej tribúne, najmä keď 
domáci v úvodnom kole nového ročníka 
„ligy“ budú hostiť častejšie prvoligovú 
Nitru, ktorá bola zo známych príčin pre-
radená z prvej až do tretej ligy.

Na tento duel sa očakáva i väčšia 

divácka návšteva, pretože priaznivci 
na Považí túžia vidieť také tímy ako 
svojho starodávneho druholigového 
rivala - Nitru. Tieto dve mužstvá (v cel-
ku spod Zobora aj s reprezentantom a 
legionárom v Celticu Glasgow - Morav-
číkom) sa naposledy stretli v najvyššej 
československej futbalovej súťaži pred 
viac ako tridsiatimi rokmi. Dobrú di-
vácku kulisu predpokladá aj manažér 
mužstva MŠK Marián Lovíšek, kedysi 
frýdeckomístecký ligista, považskobys-
trický rodák.

Bolo by vhodné, ak by si pred úvod-
ným výkopom 
duelu s muž-
stvom FC Nitra 
minútou ticha 
futbaloví priaz-
nivci spomenu-
li na nedávno 
zosnulého bý-
valého hráča 
zadných radov 
bystrických ZVL 
Tonka Uriču. 

Futbalisti MŠK Považská Bystrica 
v úvode s Nitrou

Ján Borčányi, 
športový publicista
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AKE Skalica s.r.o.
Nádražná 33, Skalica 909 01

výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie

director@ake-bearings.sk                 www.ake-bearings.sk

Pre bližšie informácie volajte +421 907 677 948

Možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie

  Pracovník do výroby:  Brúsič nastavovač
- vyučený v odbore
- skúsenosť so strojárskou výrobou
    Technológ - normovač - kalkulant
  Konštruktér náradia
- stredné odborné nzdelanie s maturitou
- prax v strojárskej výrobe
- AutoCad

mzda
800-1100 €
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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Slovenská agentúra prijme pracovníkov 
do Nemecka na pozíciu 

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“ 
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH 

PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 

ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne 

�����������������������������������
������������������������������������������

- Práca vhodná len pre chlapov 
- ������������
	����
	��	�

���������	��
��������������������
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 

- �������������������� - ������ ���

�������
���������������������������������������������

�����������������������������
����������������������������

de@personalnyservis.sk
0902123555  I  0911614263
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
Brigáda(Nemecko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)
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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 dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


