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Právne poradenstvo
Judr. Karol Porubčin-advokát, 

poskytuje bezplatne právne poradenstvo 
v PB vo štvrtok od 9 -11 hod. 

Tel: 0911 475 596, 0903 475 596
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PREDAJŇA PRESŤAHOVANÁ!
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0905 915 035
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 9.8. 2021

NA STRANE č.10

Nie sme zlí!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Nie sme zlí, načo záplava horkých 
slín, sladké výmysly, nie sme zlí, azda 
bývame bezradní, bez chýb nie je nik. 
Súdia nás, merítkom póz a fráz a v nás 
je viac.“ Spieva sa v známom evergree-
ne skupiny Elán.

Všímate si, koľko samozvaných ka-
zateľov jedinej pravdy sa vynorilo všade 
okolo nás? Čím hlúpejších a čím agresív-
nejších, o to hlučnejších? Médiá hlavného 
prúdu nás už mesiace stavajú iba pred dve 
možnosti – ÁNO alebo NIE. DOBRÝ alebo 
ZLÝ. ZODPOVEDNÝ alebo NEZODPOVED-
NÝ. A politici takmer sadisticky prikurujú 
– SLOBODNÍ alebo NESLOBODNÍ. Vnorili 
sme sa do sveta čiernej a bielej. Jeho dote-
raz nám milé farby ktosi nateraz zmazal. 
Nehodia sa. Nehodí sa, ak svet je prostre-
dím, v ktorom môže existovať aj iná ako 
moja pravda. Hoci, každý aspoň ako-tak 
inteligentný človek už dávno vo svojom 
praktickom živote zistil, že viaceré prav-
dy môžu mať aj prienik. Lenže – prienik 
je infiltrácia, prienik oslabuje. Prienik 
obmedzuje egoistov v ich manévrovacom 
priestore. 

Rozdelili spoločnosť. Vedome, aby ju 
oslabili. Naopak, aby sa upevnili vo svo-
jej moci. Lebo inak ju presadiť nevedia. 
Ani múdrosťou, ani osobným príkladom, 

nie sú to žiadne autority a už vôbec nie 
vzdelanci. Platí rovnako pre politikov 
ako pre médiá hlavného prúdu. Slabosi 
delia, silní spájajú. Silných niet. A preto 
je iba zlých a dobrých. Lenže, tí zlí (podľa 
dobrých) nie sú v skutočnosti zlí, iba majú 
iný názor. A to je hriech. Veľký hriech v 
očiach slabochov, uzurpujúcich si moc.

Nenechajme sa deliť na zlých a dob-
rých, na múdrych a hlúpych, sme predsa 
ľudia. Všetci sme ľudia. Nepripusťme, aby 
tu vyrastali znovu nejaké čisté a menej 
čisté rasy. Sme kresťanské Slovensko – 
kresťanstvo je láska a pochopenie. Kres-
ťanstvo je podávanie ruky, vypočutie si 
blížneho. Kresťanstvo je cesta nádeje, nie 
uvrhnutie do totálnej beznádeje. Nená-
visť a hnev kresťanstvo nepozná.

Nerozdeľujme sa priatelia, nerozde-
ľujme sa v rodinách, nerozdeľujme spo-
ločnosť! Nedovoľme nechať fungovať túto 
hru na neobmedzenú moc a 
nadvládu nad všetkým a 
každým už len tým, že ho 
umlčíme. To tu už predsa 
bolo a neraz! Počúvajme sa 
a rozmýšľajme.

Pekný letný týž-
deň vám želá
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Každý týždeň: 
Dolný Moštenec, Horný Mošte-
nec, Milochov, Orlové, Podmanín, 
Považská Bystrica, Považská 
Teplá, Považské Podhradie, Praz-
nov, Šebešťanová, Dolný Lieskov, 
Domaniža, Plevník - Drienové, 
Prečín, Pružina, Sverepec, Udi-
ča, Horné Kočkovce, Hrabovka, 
Nosice, Púchov, Beluša, Dolné 
Kočkovce, Horovce, Lednické Rov-
ne, Nimnica, Streženice, Visolaje, 
Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, 
Horný Lieskov, Jasenica, Paprad-
no, Stupné, Dohňany, Dolná Brez-
nica, Lúky, Lysá pod Makytou, 
Mestečko, Záriečie 

povazsko@regionpress.sk

Redakcia: Partizánska 1128 
POVAŽSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

POVAŽSKO
BYSTRICKO-PÚCHOVSKO

Lenka Migilová  0905 915 035
Emília Rosinová  0907 673 930
Distribúcia:
Jozef Zacko   0905 976 503
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (28.230 domácností)
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www.drevoza.sk

od 140€

 HD+, A2 od 170 €

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA
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www.kovacstvoloksik.sk
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Kedysi boli zalezení a skrytí. Smradili 
lokálne. Zakomplexovaní, hlúpi, ne-
schopní, závistliví, leniví a zlí ľudia. 

Nadávali v  krčme, doma alebo  hulá-
kali niekde, kde ich nikto nepočul. Dnes 
smradia verejne na internete. Dajú si rôzne 
mená, aby ich nikto nepoznal a nadávajú 
a  smradia okolo seba. Zomrie známy člo-
vek a  oni potrebujú pošpiniť jeho život a 
pamiatku. Niekto dosiahne úspech svojim 
talentom a prácou a oni ho znevažujú. Vy-
mýšľajú si rôzne nezmysly a klebety a šíria 
ich medzi ľuďmi. Hádžu špinu a vulgárne 
slová všade, kde sa objavia. Ľudia, ktorí 
sami nič nedokázali si liečia svoje kom-
plexy tým, že zbabelo útočia na úspešných. 

Namiesto toho, aby prekonali zlozvy-
ky, rozvinuli svoj talent a  naučili sa pra-
covať a spolupracovať, oni iba smradia. 
Okamžite zamoria celý priestor, kde sa 
objavia. 

Ako sa dá chrániť pred smradmi a zá-
pachom, ktorí šíria? Mnohí pred nimi 
utekajú a snažia sa im vyhnúť. Je to ťažké, 
lebo oni prídu všade tam, kde môžu niečo 
pokaziť, očierniť alebo poškodiť. 

Zdá sa mi, ľudia, ktorí nenávistne úto-
čia na každého úspešného človeka, pre-
vládajú hlavne na Slovensku a  v  Česku. 
V  krajinách, kde ľudia v  minulosti boli 

ovládaní Nemcami, Maďarmi alebo Rusmi 
nám chýba úcta k autoritám. V západnej 
Európe, Amerike alebo v Ázii som sa s ta-
kou mierou nenávisti a závisti voči úspeš-
ným ľuďom nestretol. Dokonca aj Maďari 
a  Poliaci, ktorí mali svojich kráľov, majú 
k skupine úspešných ľudí rešpekt a úctu. 

Aká úspechy môže dosiahnuť krajina, 
kde budú opľúvať úspešných ľudí a vyhá-
ňať ich do zahraničia? Krajina, kde všetky 
pozitívne myšlienky a projekty budú pre-
hlušené negatívnymi názormi smradov? 
Keby bola olympiáda v  nerestiach, tak 
v závisti a ohováraní by Slováci určite bo-
jovali o zlato.

Nuž čo, treba si dať „plynové masky“ 
a vydržať. Bude to trvať dlho, pretože tieto 
postoje sa prenášajú cez generácie. Musí-
me vydržať a veriť, že dobro je silnejšie ako 
zlo, dobroprajnosť premôže závisť. Naše 
talenty a  dary sme ne-
dostali na to, aby sme 
smradili, ale oboha-
covali svet. Teším sa 
na náš letný podni-
kateľský kemp na tému 
radosť zo života 
a z práce.

Smradi

» Ján Košturiak
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Ou tlet

-70 %

NAVŠTÍVTE LIDL 
Outlet 
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»KÚPIM traktor pásový 
Zetor 0905197854 »KÚPIM 
starú motorku 0905197854
»KKÚPIM JAWA CZ MANET 
TATRAN STADION BABE-
TU A INÉ, DIELY, DOKLADY 
0940100473

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PB 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, PB 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   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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Netradične v perexe naša redakcia 
REGIONPRESS ďakuje za záujem a 
dokonca už aj množiace sa ponuky 
vyjadriť svoj názor na stránkach 
našich novín. Jednou z nich je aj na-
sledujúca úvaha našej čitateľky. Pre 
jej rozsah dnes uverejňujeme prvú 
časť textu.

„Naozaj sa o  to môžem pričiniť aj 
ja? Však je nám podsúvané, že človek 
sám nič nezmôže. Že zmenu za nás 
urobia tí hore. Myslíte, že je to pravda? 
Napadlo vám, že to je častokrát prená-
šanie zodpovednosti na niekoho iné-
ho? Potom sa lepšie sťažuje, nadáva, 
komentuje, hnevá...je na koho. A čo tak 
začať sebou, myslieť a konať tak, aby 
som bol spokojný a nadávať nemusel. 
Aj dom staviame od základov, mali by 
byť pevné, zdravé, aby udržali strechu 
a nielen štyri roky. Tými základmi sme 
každý jeden z nás. 

Čo konkrétne môžem urobiť? Začať 
od seba. Na začiatku je vždy rozhod-
nutie, zámer, že chcem niečo zmeniť. 
Je jedno, čo tú chuť po zmene vyvolá 
a niekedy je treba zažiť skutočne ťažké 
situácie, aby sme sa začali prebúdzať. 
Áno, každý z  nás má slobodnú vôľu, 
obrovský potenciál iniciovať zmenu 

a vedome s láskou tvoriť svoj život. Kaž-
dý z nás má v sebe senzory, ktoré doká-
žu rozlíšiť, čo je dobré a čo nie. Veľakrát 
sú senzory pokryté rôznymi nánosmi 
skúseností a šumu, tie sa však vždy 
dajú zmyť.

Je vhodné sa stíšiť, ponoriť do seba, 
popremýšľať. Čo ma hnevá, trápi, ťaží, 
čo by som chcel inak, aby sa mi žilo 
ľahšie. Viem a chcem niečo z toho na-
praviť? Odpustením z  oboch koncov 
(sebe aj proťajšku), akceptovaním, že 
sa niekto rozhodol inak, ako ja, ospra-
vedlnením, poďakovaním a prejave-
ním citov. Výber nástrojov je veľký. 

(pokračovanie v RP -31 – o týždeň)

„Nakoniec všetko dobre dopadne“

» Autorka úvahy:  Dana Hübschová 
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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3. augusta 1708  
odohrala sa bitka pri Trenčíne stretnutie armád Františka II. Rákociho 
s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 2. 8.

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

Coca-Cola/
Coca-Cola Zero/ 

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g balenie

229

Supercena
cena za 1 kg

• s drobmi

069

Supercena

(100 g = 0,55)

125 g

Zottarella
• rôzne druhy

• rôzne druhy 059

Supercena

(1 kg = 1,31)

450 g

• polotučné 1,5 %

059

-33%
1 l

099

-28%

(1 l = 0,66)

1,5 l

Kelt     
• svetlé výčapné pivo

79

Supercena
1 000 g balenie
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• svetlý 

ležiak

99

6 x 0,5 l

(1 l = 1,66)

3 l

-41%
200 g

• instant�á káva

99

-33%

(1 kg = 6,65)

600 g

Nutella

VYHRAJTE
S BIRELLOM!

od 2. augusta

059

-37%

(1 l = 1,18)

0,5 l

• rôzne druhy 

• rôzne druhy

999

-41%
0,7 l

299

Supercena

(1 l = 3,99)

750 ml

• rôzne druhy

• rôzne druhy
• v ponuke aj Prášok 

na pranie 100 praní
za 9,99 €

999

Supercena
100 praní

• rôzne 
druhy 

019

Supercena

(100 g = 0,63)

30 g

37,5/40 % 
alkoholu

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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0907 673 930

INZERCIA
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Tel:0905 267 750 P.Bystrica
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

2. augusta 1777  
panovníčka Mária Terézia vydala naria-
denie o reorganizácii školstva v monarchii 
pod názvom Ratio educationis; dokument 
v osvietenskom duchu po prvýkrát vyslo-
vil zásadu všeobecnej školskej povinnosti 
(dochádzky do ľudovej školy)

Výročia a udalosti
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- práca na 3. zmeny - TPP

 • priemerná hrubá mzda na pozícií* 1140€
  (vrátane príplatkov a prémií)

 • po odpracovaní prvého roka odmena 200€
 • zvýhodnený nákup vlastných výrobkov
 •
 •

za mesiace 01-06 roku 2021)
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PONUKA PRÁCE

Práca v dvojzmennej aj trojzmennej prevádzke,
aj na čiastočný úväzok
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Výrobky z lásky

REZBÁRSKE 
VÝROBKY
SNP 1485/144 - pri novej pošte
Považská Bystrica,  tel: 0915 851 690 

drevené hračky - keramika - sviečky

Pochutiny, víno, pralinky, syrové výrobky, káva,
oleje, keramika, drevené hračky, rezbárske výrobky, 
koberce, poľovnícke, podložky, paštéty...

Výrobky z lásky

1. augusta  
začiatok Uspenského pôstu v byzantskom 
obrade.

Výročia a udalosti

0907 673 930

lETÁKY

www.regionpress.sk
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Je veľmi zlé, že protipandemické 
opatrenia a očkovanie znepriatelili 
celú spolonosť,  rozdelili ju na dva 
fronty, pričom na oboch stranách je 
kus pravdy. 

Často píšem o devastačnom vplyve 
slovenskej politiky na národ. Mesiace to 
pociťujeme. Hádame sa tak, že keby sme 
mali zbraň... Zatiaľ si politici nebadane 
robia svoje zákulisné machinácie. Ľu-
dia, nedovoľme im budovať hrádze me-
dzi nami, otvorme si myseľ, konštruktív-
ne a kritické myslenie, argumentujme a 
buďme názorovo tolerantní, uznajme aj 
iný náhľad, vnímajme kontext a diverzi-
tu poznania, buďme k sebe slušní, i keď 
myšlienkovo protikladní - veď to chceme 
aj od detí. Nemôže sa stať, že ľudia z iné-
ho a odôvodneného názorového poľa sú 
automaticky napádaní, vulgarizovaní, 
osočovaní, verejne pranierovaní. Toto 
je dôsledkom aj veľkých médií. Stačí si 
všimnúť ich titulky, ktoré priam navá-
dzajú na nenávisť. Čo takéto správanie 
dá našim deťom, našej budúcnosti?

Uznávam, že chémia v prospech 
zdravia mnohorako pomáha. Odjakživa 
sa ľudia o lieky zaujímajú. Niektorí ich 
odmietajú. No a? Udržujú si VLASTNÉ 
zdravie inak. Je jasné, že aj o covid vak-
cíne sa spustili nekonečné diskusie, kde 
sa nedá zhodnúť na jednej pravde. Ide 
predsa o nové liečivo. Máme vedomosti 
na to, aby sme sa sami rozhodli! No mi-
nister školstva so spochybneným vzde-

laním, nepedagóg, nevedec a nerodič 
jednoznačne a politicky vyhlási: Očkuj-
te deti! A to opäť spustilo občianske boje. 
Pritom by stačilo vnímať kompetentné 
a rešpektované inštitúcie v zahraničí, 
ktoré plošné očkovanie detí a dospie-
vajúcich neodporúčajú. (Napr. WHO.) 
Takže odporcovia očkovania mládeže 
nie sú dezoláti, majú jasné stanovisko 
a argument, že vakcinovať žiakov je ne-
predvídateľné. Napriek tomu minister 
a iní politickí marketéri jednoznačne, 
bez rozmyslu a zodpovednosti fanaticky 
hlásia očkovanie detí a spájajú ho s mož-
nosťou štandardného otvorenia škôl, čo 
je v rozpore s Ústavou SR. Práve títo opa-
kujú, že máme počúvať odborníkov. Asi 
vtedy, keď to vyhovuje ich nepochopiteľ-
ným zámerom.  

Týmto sa vložil klin medzi rodičov, 
ktorí už nechcú zažiť najdlhšie zatvore-
nie škôl a ktorí nechcú deti vystaviť me-
nej známym účinkom vakcíny. Hádame 
sa tak, že v budúcnosti sa nedokážeme 
spojiť ani pre najlepšiu vec. Potom bude-
me prekvapení, kto, ako a s akým sku-
točným účelom rozhoduje o Slovensku. 
A očkovanie detí a dospievajúcich, ktoré 
sa NEODPORÚČA, sa prikáže (v tomto 
čase povinným nie je). 

Buďme iní ako oni, nestávajme sa 
obrazom súčasnej politiky, meňme ju. 
Myslime na deti, ktoré nás časom nahra-
dia. 

Aj očkovanie školákov seká národ 

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

OPERÁTOR VÝROBY 
elektrotechnický priemysel, automobilový priemysel
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

Pracuje sa 8 - 10 hodín denne
20 dní platenej dovolenky, 

preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 
PORÁŽKA 

A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ 
AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ � 18€
BRUTTO NA HODINU


