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KOMÁRŇANSKO
Nie sme zlí!
„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 evergreene skupiny Elán.
Všímate si, koľko samozvaných kazateľov jedinej pravdy sa vynorilo všade
okolo nás? Čím hlúpejších a čím agresívnejších, o to hlučnejších? Médiá hlavného
prúdu nás už mesiace stavajú iba pred dve
možnosti – ÁNO alebo NIE. DOBRÝ alebo
ZLÝ. ZODPOVEDNÝ alebo NEZODPOVEDNÝ. A politici takmer sadisticky prikurujú
– SLOBODNÍ alebo NESLOBODNÍ. Vnorili
sme sa do sveta čiernej a bielej. Jeho doteraz nám milé farby ktosi nateraz zmazal.
Nehodia sa. Nehodí sa, ak svet je prostredím, 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 pravdy 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 svojej 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 dobrých, 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. Kresťanstvo je podávanie ruky, vypočutie si
blížneho. Kresťanstvo je cesta nádeje, nie
uvrhnutie do totálnej beznádeje. Nenávisť a hnev kresťanstvo nepozná.
Nerozdeľujme sa priatelia, nerozdeľujme sa v rodinách, nerozdeľujme spoločnosť! 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 týždeň vám želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

STRECHYnľaahkľčeúnč ých

najväčší výber od NAJNIŽŠIE CENY!!!
krytín a plechovv a farieb
- nekonečný výber tvaro
- ihneď zo skladu
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ARRI s.r.o.

(do vypredania zásob)
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Výročia a udalosti
odohrala sa bitka pri Trenčíne stretnutie armád Františka II. Rákociho
s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera.

3. augusta 1708

Týždenne do 16 370 domácností

07-0006
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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. Ľudia, nedovoľme im budovať hrádze medzi nami, otvorme si myseľ, konštruktívne a kritické myslenie, argumentujme a
buďme názorovo tolerantní, uznajme aj
iný náhľad, vnímajme kontext a diverzitu poznania, buďme k sebe slušní, i keď
myšlienkovo protikladní - veď to chceme
aj od detí. Nemôže sa stať, že ľudia z iného a odôvodneného názorového poľa sú
automaticky napádaní, vulgarizovaní,
osočovaní, verejne pranierovaní. Toto
je dôsledkom aj veľkých médií. Stačí si
všimnúť ich titulky, ktoré priam navádzajú 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 vakcíne 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 minister školstva so spochybneným vzde-

laním, nepedagóg, nevedec a nerodič
jednoznačne a politicky vyhlási: Očkujte deti! A to opäť spustilo občianske boje.
Pritom by stačilo vnímať kompetentné
a rešpektované inštitúcie v zahraničí,
ktoré plošné očkovanie detí a dospievajúcich neodporúčajú. (Napr. WHO.)
Takže odporcovia očkovania mládeže
nie sú dezoláti, majú jasné stanovisko
a argument, že vakcinovať žiakov je nepredvídateľné. Napriek tomu minister
a iní politickí marketéri jednoznačne,
bez rozmyslu a zodpovednosti fanaticky
hlásia očkovanie detí a spájajú ho s možnosťou štandardného otvorenia škôl, čo
je v rozpore s Ústavou SR. Práve títo opakujú, že máme počúvať odborníkov. Asi
vtedy, keď to vyhovuje ich nepochopiteľným zámerom.
Týmto sa vložil klin medzi rodičov,
ktorí už nechcú zažiť najdlhšie zatvorenie škôl a ktorí nechcú deti vystaviť menej známym účinkom vakcíny. Hádame
sa tak, že v budúcnosti sa nedokážeme
spojiť ani pre najlepšiu vec. Potom budeme prekvapení, kto, ako a s akým skutočným 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 nahradia.

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

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

86.750
87.350
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

VOĽNÉ TERMÍNY
y 20. 9. - 25. 9. 2021
y 27. 9. - 2. 10. 2021
y 4. 10. - 9. 10. 2021
y 11. 10. - 16. 10. 2021

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

y 18. 10. - 23. 10. 2021
y 25. 10. - 30. 10. 2021

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

Pôvodná cena pobytu
je 245.- EUR !
Využite dotáciu od štátu
vo výške 50.- EUR!

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

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

Rekreačný ozdravný pobyt je podporovaný štátnou dotáciou
50 EUR z Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky pre všetkých, ktorí prekonali
vírusové ochorenie COVID-19 s ľahkým priebehom.
Dotácia platí aj pre všetky osoby, ktoré boli s vami v jednej
domácnosti počas vášho zhoršeného stavu.
Stačí podpísať Čestné prehlásenie o prekonaní COVID-19!
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FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
hľadá do svojho tímu:

-mesačný a výkonnostný bonus

-preplácanie všetkých nadčasov v danom mesiaci
- bonus 100 eur po odpracovaní 6 mesiacov
-navýšenie mzdy po plnom zapracovaní
-koncoročné odmeny závislé od ekonomických

Technik – nastavovač strojov

Technik kovoobrábacích strojov

- príprava a nastavovanie strojov na spustenie
procesu výroby
- monitorovanie a operatívne odstraňovanie
porúch a nedostatkov
- vykonávanie požadovaných zmien
- obsluha a kontrola funkcií strojov
- práca na 3 zmeny

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

-každoročné prehodnocovanie platu

- manuálne práce pri výrobe komponentov
a finálnych výrobkov
- nastavenie, obsluha, oprava a údržba strojov
a zariadení na úseku kovových mriežok
- monitorovanie prevádzky strojov
- práca na 3 zmeny

-zabezpečená pracovná obuv a odev

739€ - 1000€*

739€ - 1200€*

76-0092

* Základná mzda + Variabilná zložka mzdy + Výkonnostný bonus + Príplatky + Stravovacie poukážky

76-0075

Životopisy posielajte na e-mail: cv.fpsk@ferplast.com alebo na adresu Novozámocká 58 Nesvady. Tel. kontakt.: 035/7902622

Prijem plošnej
inzercie
tel.: 0915 781 227

e-mail: spisakova@regionpress.sk
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3

ZAMESTNANIE

4

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM SIMSON ENDURO
ELECTRONIC JAWA 250 STARÝ
PIONIER MUSTANG PLATÍM
IHNEĎ 0915215406
»KÚPIM traktor pásový Zetor 0905197854
»KÚPIM NOVÉ DIELY NA
BABETTY 210 VYRÁBANÉ V
KOLÁROVE. KÚPIM AJ NOVÉ
MOTORY A CELÉ BABETTY a
MOPED STING. DOBRE ZAPLATÍM ! 0910904599

career@kssk.kroschu.com
Tel: 035/78 46 711
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

Chceš naštartovať svoju kariéru?

05 DOMY / predaj
» Predám RD v Komoči. Rk
nevolať. Tel. 0908091713

Rád cestuješ a spoznávaš nové krajiny?
Ovládaš angličtinu na komunikatívnej úrovni?

07 REALITY / iné

Je tu jedinečná šanca pre teba!

» Dám do prenájmu záhradu s chatkou v Novej
Stráži. Cena 150EUR. Tel:
0907578201

Hľadáme kolegov do tímu MLADÝCH TECHNIKOV,
ktorí pracujú pre naše závody po celom svete.

09 DOMÁCNOSŤ

Čo budeš robiť?

Čo ponúkame?

Kalkulovať a pripravovať pracovné
postupy pre výrobu káblových
zväzkov

x

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

x

Pripravovať plány pre výrobu

13 RÔZNE / predaj

x

Zavádzať technické zmeny

14 RÔZNE / iné

x

Pracovať na projektoch

x

Viesť dokumentáciu

»KÚPIM STARŠIU VZDUCHOVKU VZ-35,47, SLAVIA
0910419469

75-09

» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

x

Nástupný plat od 800,- €

x

Polročné prémie

x

Stravné lístky v hodnote 4,40 €

x

Príspevok na cestovné

x

Flexibilný pracovný čas

x

Prácu v medzinárodných moch

x

Kariérny rast

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Čo potrebuješ?

Chcete si
podať
inzerát?

x

SŠ elektro / strojárstvo

x

Anglič nu na komunika vnej úrovni

x

Cestovný pas

x

Vysokú mieru flexibility

Príklad:
RP KM 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 vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, KMzameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

76-0068

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

1

S 1 8
9 7
5
2
U
D
O
K
U

9
9

4 7

3

4

4 7 9
2
8
4 5

8 5

2 7
3

S

5 6

4
4 5
2
3
7 8

3
6

2

U
D
O
K
U

9

4

3
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Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0915 781 227

e-mail: spisakova@regionpress.sk
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Štrbské pleso a vodopád Skok
ponúkajú nezabudnuteľné zážitky

Ak sa v lete chystáte do Vysokých Tatier, isto budete mať o pestré zážitky
postarané. Naše veľhory ukrývajú
veľa prekrásnych miest a tiež viacero vodopádov. Jedným z najkrajších
a najznámejších z nich je vodopád
Skok nachádzajúci sa v Mlynickej
doline neďaleko Štrbského plesa.

Ako sa tam dostať?

Na túru k vodopádu Skok si vyčleňte
aspoň pol dňa. Dostanete sa k nemu
zo Štrbského plesa turistickým chodníkom, ktorý je od lyžiarskeho strediska
pod Soliskom značený žltou značkou.
Trasa nie je náročná, zvládnu ju preto
i rodiny s deťmi či menej zdatní turisti.
Chodník vedúci k vodopádu sa najskôr
Nechajte sa zlákať na nenáročnú tu- kľukatí ihličnatým lesom, neskôr pri
ristickú vychádzku k tomuto približne veľkom balvane, ktorý sa nazýva Kaza25 metrov vysokému vodopádu, ktorý teľnica, prechádza do pásma kosodrevitvorí potok Mlynica padajúci cez strmú ny. V prípade pekného počasia sa vám
počas vychádzky naskytne možnosť
skalnú terasu.
prekrásnych výhľadov na okolité tatranské hrebene či do Mlynickej doliny. Odmenou za vynaložené úsilie vám bude
očarujúci pohľad na prekrásny vodopád
umocnený hukotom zo skál padajúcej
vody. Späť sa vrátite rovnakou trasou.

Náš tip: Ak patríte k náročnejším a
fyzicky zdatnejším turistom, môžete
podniknúť aj výstup okolo vodopádu,
ktorý je istený reťazami. Dajte však pozor, pretože vedie po pomerne klzkých
žulových platniach.

Vodopád Skok.
autor foto renáta kopáčová

Oddych aj člnkovanie
na Štrbskom plese

Po návrate z vychádzky si môžete
oddýchnuť na lavičke v príjemnom

Negatívne dopady horúcich dní na
zdravie a komfort ľudí znižujú rôzne
aktivity v mestách a obciach. Zvyšujú
vlhkosť, znižujú prašnosť aj enormnú
záťaž na ľudský organizmus.Kropenie
ciest aj fontány spríjemňujú tropické
leto.
Snažia sa o to mnohé samosprávy
popri prevádzke pitných fontán, ktoré
sú príjemným osviežením, a klasických fontán, ktoré ionizujú vzduch.
Samosprávy tiež vysielajú do ulíc kropiace vozidlá, ktoré znižujú prašnosť a
zvlhčujú vzduch. Mestá a obceuž niekoľko rokov inštalujú stále viac obľúbené rozprašovače na princípy vodnej
hmly. Zvýšenú pozornosť sústreďujú aj
na zavlažovanie parkov a kvetinových
záhonov.
Samozrejme, k znesiteľnejšiemu
pohybu po obci môžu prispieť aj jej občania. Ak to miestne pomery umožňujú
a nie je to priamo zakázané, napríklad
zavlažovaním či kropením chodníkov
pred svojimi domami.
Na letné horúčavy tiež samosprávy
reagujú zvyšovaním pitného režimu
pre seniorov vo svojich sociálnych za-

prostredí Štrbského plesa. Ak vás láka
romantika, nenechajte si v letných mesiacoch ujsť príležitosť požičať si čln
a brázdiť na ňom jeho vody. Tradícia
člnkovania má na Štrbskom plese viac
ako 130 ročnú históriu a tento jedinečný
zážitok iste bude stáť za to. Ak nemáte
odvahu veslovať, využiť môžete služby
súkromného veslára.
Ak sa rozhodnete v prekrásnom prostredí Štrbského plesa zotrvať viac dní,
núka sa vám mnoho ďalších nezabudnuteľných zážitkov. Vyvezte sa lanovkou na Solisko, odkiaľ sa vám naskytnú panoramatické pohľady do doliny,
na romantické Štrbské pleso, Kriváň,

autor foto Walkerssk pixabay
či Nízke Tatry. Podniknúť tiež môžete
vychádzku k lyžiarskym mostíkom,
prípadne môžete absolvovať cestu po
náučnom chodníku a vydať sa ním po
červenej značke zo Štrbského Plesa cez
chrbát Trigana na Popradské pleso. Počas štrnástich zastavení sa dozviete veľa
zaujímavých informácií o tatranskej
faune i flóre.

Nezabudnite!

Počasie v našich veľhorách môže byť
aj počas letných mesiacov nevyspytateľné a rýchlo sa mení. Pribaľte si do batohu plášť do dažďa aj teplejší sveter.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Na čelných sklách
automobilov už žiadne nálepky

Kropenie ciest aj fontány
spríjemňujú tropické leto
Zažívame to všetci spolu. Už dávno
nie horúce, ale tropické letá. Neraz
je problémom, najmä pre starších
a chorých, vybrať sa do obce na nákup. Práve pre horúčavy.

Člnkovanie na Štrbskom plese.

riadeniach, zvyšujú monitoring kontroly obecných lesov z dôvodu rizika
požiarov. Okrem toho upravujú aj úradné hodiny, keď vo vzťahu k zamestnancom mestských a obecných úradov
sledujú povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo Zákonníka práce.
Združenie miest a obcí Slovenska
v súvislosti s tropickými horúčavami
apeluje na ľudí, aby čo najzodpovednejšie pristupovali k pobytu v lesoch.
V tomto horúcom období určite patria medzi zóny príjemného oddychu,
avšak nezodpovedná manipulácia s
ohňom môže na suchých porastoch
spôsobiť mimoriadne vážne škody.

» Michal Kaliňák,

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Nálepky zo staníc technickej kontroly (STK) na čelnom skle automobilov
sú už minulosťou. Na odstránení
tejto zbytočnej administratívnej
povinnosti sa dohodlo ministerstvo
hospodárstva s ministerstvom dopravy, do ktorého kompetencie táto
problematika spadá.
Návrh bol súčasťou prvého balíčka opatrení na znižovanie byrokracie
pre podnikateľov tzv. Kilečka I. „Prvú
stovku opatrení na uľahčenie života
podnikateľom pripravilo ministerstvo
hospodárstva v čase pandémie. Chceli
sme tak odbremeniť podnikateľov od
zbytočných povinností, aby svoju pozornosť mohli venovať záchrane svojho
biznisu,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec.
Na základe novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
majitelia automobilov, ktoré prešli po
1. júli STK, už nedostávajú nové nálepky. Kartičky o absolvovaní emisnej
aj technickej kontroly ostávajú, taktiež
protokol so štandardnou dokumentáciou. Vydávanie kontrolnej nálepky
bolo nad rámec požiadaviek EÚ, zrušenie tejto povinnosti môže v konečnom
dôsledku prispieť k zrýchleniu celého
procesu. „Považovali sme túto povinnosť za úplne zbytočnú, keďže policajti
pri kontrole automobilov si absolvova-
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nie STK majú ako overiť,“ zdôraznil J.
Oravec.
Dokladmi predpísanými pre vedenie a premávku vozidla na území Slovenskej republiky sú:
- vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie vozidla
alebo evidenčný doklad od vozidla
vydaný v cudzine, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla.
Ak majú vodiči platnú zelenú
kartu, nemusia ju meniť za bielu. Prechodné obdobie trvalo do 1. júla 2021,
dovtedy bol predpoklad, že predtlačené zelené karty sa poisťovniam minú.
Odvtedy budú vydávať už len biele,
respektíve karty s bielym podkladom a
čiernym písmom. Inak pozor, za absenciu tu uvedených dokladov pri cestnej
kontrole hrozí u nás pokuta do 30 eur, v
zahraničí však oveľa viac.

» red

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0908 914 180

85_0343

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA
PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

12€ - 18€
PODĽA KVALIFIKÁCIE

65-088

BRUTTO NA HODINU

PRÁCA VHODNÁ
AJ PRE PÁRY
Pracuje sa 8 - 10 hodín denne
20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné
pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

944 995 400

87-0012

+421

85_0511

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