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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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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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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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Občianska
riadková inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

2. Auto-moto/iné
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel: 0949350195
»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné. Tel: 0949371361

4. Byty/prenájom
»Hľadám do prenájmu 
1-izb. alebo 1,5-izb. byt, Zá-
pad, Sekier, Zl. Potok. Tel: 
0908618202

5. Domy predaj
»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

7. Reality/iné

8. Stavba

9. Domácnosť
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec
»Predám páva aj samicu s 
malými. Tel: 0949225092
»Predám 1r. sliepky v 
znáške, cena 3,50€. Tel: 
0903514261
»Predám slamu, seno a 
mládzu, malé balíky. Tel: 
0905518454
»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758

11. Hobby a šport
»Kúpim staré mechanické 
hodinky a bankovky. Tel: 
0905767777

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v 
tvare: RP medzera ZV me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

Príklad: RP ZV 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.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

13. Rôzne/predaj
»Predám 7dc zaváracie po-
háre 1ks za 0,20 centov. Tel: 
0940844323
»Darujem nábytok /kni-
hovňa, sekretár, pohovka, 
postieľka. Tel: 0903844560
»Predám perlovku 1ks 
po 0.50 centov. Tel: 
0908289275

14. Rôzne/iné
»Predám el. motory 7 kw 
960 ot. 4 kw 2800 ot. Tel: 
0909113966

16. Zoznamka
»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181
»Rozv. hľadá priateľku do 
45 rokov. Tel: 0940059841
»Vdovec 66 rokov hľadá 
priateľku na vážny vzťah, 
len vážne a úprimne. Tel: 
0944554651
»Hľadám inteligentného 
pána na vzťah do 47 rokov. 
Nie SMS! Tel: 0940185541

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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Predaj odchovaných mládok
PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

DETVA - zoochov
od 19. 8. 2021
od 10.00-14.00 h.  

Tel: 0918 760 840, 045 545 4107
pdhorka@nextra.sk

25

25



ZV21-30_strana- 6

sPravodaJsTvo / služby, bývanie Najčítanejšie regionálne noviny
6

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

Po novom sa napríklad mení definícia 
plne zaočkovanej osoby. 

Po nadobudnutí účinnosti novej vy-
hlášky sa za plne zaočkovanú bude pova-
žovať:
• osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii druhej dávky očko-
vacej látky  s dvojdávkovou schémou,
• osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkova-
cej látky s jednodávkovou schémou,
• osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkova-
cej látky, ak bola prvá dávka očkovania po-
daná v intervale do 180 dní od prekonania 
ochorenia COVID-19.

Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9. 
júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať de-
finíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia 
skončí obdržaním negatívneho výsledku 
RT-PCR testu (test bude hradený štátom), 
pričom laboratórnu diagnostiku je možné 
vykonať už v prvý deň karantény. Toto pre-
chodné ustanovenie bude platiť pre osoby, 
ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021 
do 6:00. 

Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. 
júli 2021, čiže po začiatku účinnosti dote-
rajšej vyhlášky, sa toto prechodné usta-
novenie vzťahovať nebude. V ich prípade 
totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby 
sa im vytvorila aspoň minimálna hladina 
ochranných protilátok. Pre uvedené osoby 

platí povinnosť domácej karantény, pričom 
test je možné podstúpiť najskôr na piaty 
deň. Ak je výsledok testu negatívny, karan-
téna sa končí.

Osoby, ktoré nie sú schopné preuká-
zať sa dokladom o statuse plne zaočkova-
nej osoby (v slovenskom, českom alebo 
anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne 
zaočkované a platia pre ne podmienky ako 
pre nezaočkované osoby.

Nezaočkované osoby majú výnimku z 
karantény napríklad ak:
• nemôžu byť zaočkované zo zdravotných 
dôvodov, predložia o tom lekárske potvrde-
nie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vy-
hlášky) a zároveň majú negatívny výsledok 
RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
• majú trvalý alebo prechodný pobyt v pri-
hraničných oblastiach susedného štátu do 
100 km od otvoreného hraničného priecho-
du na územie SR a sú občanmi SR - musia 
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu 
nie starší ako 7 dní.
• prekračujú hranicu SR výhradne za úče-
lom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, 
Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiar-
ska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo pre-
chodný pobyt na Slovensku, resp. v uve-
dených krajinách, a majú potvrdenie od 
zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone 
práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia 
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu 
nie starší ako 7 dní.

Prehľad zmien v súvislosti 
s povinnosťami v čase pandémie

» red
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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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Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR pripravilo roz-
siahlu preventívnu akciu na ochra-
nu slovenských chovov a zastavenie 
rizika šírenia afrického moru oší-
paných. Cieľom plánu agrorezortu 
je znížiť stav diviačej populácie o 
100-tisíc kusov. 

„Našim cieľom je ochrániť sloven-
ské chovy ošípaných tak, aby naši spot-
rebitelia dostávali na stôl stále kvalitnú 
a bezpečnú slovenskú bravčovinu,“ 
zdôraznil minister Vlčan. Pre napl-
nenie tohto cieľa potrebujeme znížiť 
stav diviačej zveri na Slovensku, ktorá 
môže voľným pohybom preniesť mor 
z postihnutých do zdravých oblastí. Je 
nevyhnutné celoplošné riešenie, keďže 
zver hranice okresov nerešpektuje. Mi-
nister vysvetlil, že ak by AMO postihol 
chovy ošípaných, mohlo by to zname-
nať škody vo výške až 100 miliónov 
eur, straty tisícok pracovných miest a 
zánik chovu ošípaných na Slovensku. 
„Ak neurobíme nič, tradičná slovenská 
zabíjačka, domáce  jaternice, klobásy, 
slanina sa stanú minulosťou,“ dodal.

Vlčan predstavil podrobný plán, na 
ktorom participovali pracovníci nielen 
úradníci, ale aj poľovníci, chovatelia a 
spravovatelia ošípaných a obchodníci. 
Kľúčom k úspechu má byť radikálne 
zníženie diviačej populácie na Sloven-

sku. Slovensko je aktuálne rozdelené 
modrou nárazníkovou zónou na dve 
časti, a to ružovú oblasť s výskytom 
AMO a bielu oblasť zatiaľ bez výskytu 
AMO. V ružovej oblasti sa má realizo-
vať vyhľadávanie a zber uhynutých 
diviakov. Lov v nej je rizikový, pretože 
môže vyháňať potenciálne nakazené 
diviaky do zatiaľ  neinfikovaných okre-
sov. V modrej oblasti sa bude realizovať 
úplný odlov diviakov smerom od bielej 
k ružovej zóne, zatiaľ čo v bielej oblasti 
nastáva intenzívny lov diviakov a zní-
ženie stavu z 2,3 na 0,3 diviaka na 100 
hektárov.

Agrorezort predpokladá, že ta-
kýmto spôsobom je potrebné odstreliť 
približne 100-tisíc kusov diviačej zve-
ry. „Práve preto si voláme na pomoc 
našich poľovníkov“, priblížil minister 
Vlčan s tým, že loviť bude môcť každý 
aktívny poľovník, ktorý o to v revíroch 
pod pôsobnosťou agrorezortu požiada. 

Prevencia na ochranu 
slovenských chovov ošípaných

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva

V súvislosti s čerpaním geotermál-
nych vôd v Podhájskej a prebieha-
júcim vyšetrovaním sa šíria dezin-
formácie. Ministerstvo životného 
prostredia sa v otázkach prípustnej 
rádioaktivity v geotermálnej vode 
kúpaliska Podhájska obracia na Štát-
nu kúpeľnú komisiu Ministerstva 
zdravotníctva SR, aby podrobnejšie 
analyzovala daný stav.

Ministerstvo aj takto operatívne 
reagovalo na zistenia orgánov činných 
v trestnom konaní pri vyšetrovaní čer-
pania geotermálnych vôd v Podhájskej.

Ministerstvo upozornili orgány 
činné v trestnom konaní, ako aj Sloven-
ská inšpekcia životného prostredia, na 
viaceré či už sfalšované údaje, žiadosti 
v predloženej záverečnej správe, alebo 
pozmenené a zamlčané údaje, ktoré sa 
týkali okrem iného aj rádioaktivity. Sa-
motná zistená rádioaktivita súvisí s na-
riadením, ktoré ustanovuje požiadavky 
na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Zá-
very znaleckého skúmania v rámci trest-
ného konania potvrdili prekročené li-
mity podľa nariadenia vlády, ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu povrchových vôd. Ďalšie 
možné dopady rádioaktivity na zdravie 
návštevníkov termálnej časti kúpaliska, 
ktoré však neurčuje ministerstvo, vy-
hodnocuje podľa zákona o prírodných 

liečivých vodách, ako aj podmienok jej 
užívania Štátna kúpeľná komisia patria-
ca pod Ministerstvo zdravotníctva SR.

Pokiaľ bola rádioaktivita zamlča-
ná, tak podľa Michala Kiču, štátneho 
tajomníka MŽP, je poľutovaniahodné, že 
samotný prevádzkovateľ nemal záujem 
s ostatným orgánmi vyhodnotiť dopady 
na zdravie obyvateľov a návštevníkov. 
„Je mi ľúto, že prevádzkovatelia turis-
tických a rekreačných zariadení v areáli 
kúpaliska sa stali rukojemníkmi doteraz 
nezodpovedného a v prípade niektorých 
osôb aj protiprávneho konania pri čer-
paní geotermálnych vôd v Podhájskej,“ 
podčiarkol Michal Kiča.

MŽP urobí všetko pre obnovenie vy-
užívania termálnej vody v obci Podháj-
ska. V momente, keď súčasný prevádz-
kovateľ kúpaliska a geotermálneho vrtu 
splní všetky zákonom predpokladané 
požiadavky, povolenie na odčerpávanie 
geotermálnych vôd mu MŽP ustanoví.

Okolo situácie v Podhájskej 
sa šíria aj nepravdy

» Zdroj: MŽP
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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 

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO



ZV21-30_strana- 12

SAMOSPRÁVY / ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
12

Zažívame to všetci spolu. Už dávno 
nie horúce, ale tropické letá. Neraz 
je problémom, najmä pre starších 
a chorých, vybrať sa do obce na ná-
kup. Práve pre horúčavy.

 
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 klasic-
kých fontán, ktoré ionizujú vzduch. 
Samosprávy tiež vysielajú do ulíc kro-
piace vozidlá, ktoré znižujú prašnosť a 
zvlhčujú vzduch. Mestá a obceuž nie-
koľko rokov inštalujú stále viac obľú-
bené 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 ob-
čania. 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-

riadeniach, zvyšujú monitoring kon-
troly obecných lesov z dôvodu rizika 
požiarov. Okrem toho upravujú aj úrad-
né hodiny, keď vo vzťahu k zamest-
nancom mestských a obecných úradov 
sledujú povinnosti zamestnávateľa vy-
plývajúce zo Zákonníka práce.       

Združenie miest a obcí Slovenska 
v súvislosti s tropickými horúčavami 
apeluje na ľudí, aby čo najzodpoved-
nejšie pristupovali k pobytu v lesoch. 
V tomto horúcom období určite pat-
ria medzi zóny príjemného oddychu, 
avšak nezodpovedná manipulácia s 
ohňom môže na suchých porastoch 
spôsobiť mimoriadne vážne škody.

Kropenie ciest aj fontány 
spríjemňujú tropické leto

» Michal Kaliňák, 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

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

Výročia a udalosti
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ME Y7 , recepcia@aii.sk

á ú ž a c a c í B a la

0
9
-0
1Bližšie informácie na 0905 449 843

Prijmeme vodiča/mechanizátora 
na traktor na práce 

v okolí Kriváň - Mýtna
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05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Rodinné prípady 09:30 
Susedia 10:10 Mladý Sheldon III. 21 10:40 Mladý 
Sheldon I. 1-3 12:00 NCIS - Námorný vyšetrova-
cí úrad XVII. 10-12 14:55 Susedské prípady 15:55 
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady - NOVÉ ČAS-
TI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia - NOVÉ ČASTI 
21:20 Kameňák - NOVÉ ČASTI 22:35 Kameňák - 
NOVÉ ČASTI 00:05 Sekerovci 00:40 Sekerovci 

05:40 Krimi 06:15 Ranné 
noviny 08:30 Prestreté 09:30 Súdna sieň 10:30 
Policajti v akcii 11:30 Mama, ožeň ma! 8/8 12:55 
C.S.I.: Kriminálka Las Vegas III. 3,4 15:00 Bez 
servítky 16:00 Česko Slovensko má talent 17:30 
Noviny 18:00 Prestreté 19:00 Krimi 19:30 Noviny 
TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 
Inkognito 23:00 Spackané plastické operácie 
V. 14 23:55 Česko Slovensko má talent 01:25 In-
kognito 02:35 Policajti v akcii 03:30 Krimi 03:50 
Bez servítky 04:50 Noviny TV JOJ  

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Bez batožiny 07:15 Správy bez kravaty 07:30 
Ranné správy RTVS 08:30 Pravdivé príbehy 
09:05 Rodina doktora Kleista 09:55 Rosemary a 
Thymeová 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:21 Grand 
hotel 13:50 Bláznivo zamilovaní 14:45 Tajomstvo 
mojej kuchyne 15:10 Inšpektor Lynley 16:25 Bez 
batožiny 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Grand 
restaurant pána Septima 21:55 Rédl 23:10 Ces-
tou necestou 23:40 Rivali 02:55 Správy RTVS „N“

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Rodinné prípady 09:25 
Susedia 10:10 Mladý Sheldon I. 3-6 12:00 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad XVII. 12-14 14:55 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodin-
né prípady - NOVÉ ČASTI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Zámena manželiek - NOVÉ ČASTI 21:55 Zámena 
manželiek 23:15 Rodinné prípady 00:20 Mojse-
jovci 02:00 Aj múdry schybí 

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:25 Prestreté 09:30 Záchranári 10:15 Poli-
cajti v akcii 11:15 Moja mama varí lepšie ako tvoja 
- Špeciál 12:50 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas III. 5,6 
14:50 Bez servítky 15:50 Česko Slovensko má 
talent 17:30 Noviny 18:00 Prestreté 19:00 Krimi 
19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie 
počasie 20:35 Hlava Medúzy 5,6 23:10 Pravidlá 
boja 01:25 Kolabs 11,12/12 02:25 Krimi 02:55 No-
viny TV JOJ 03:30 Prvé oddelenie II. 23 03:55 Bez 
servítky 04:50 Noviny TV JOJ  

05:25 Správy RTVS „N“ 06:15 
Inšpektor Lynley 07:00 Bez batožiny 07:30 Ran-
né správy RTVS 08:30 Hranice 09:00 Rodina 
doktora Kleista 09:50 Rosemary a Thymeo-
vá 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:19 Grand hotel 
13:35 Bláznivo zamilovaní 14:30 Hranice 15:10 
Inšpektor Lynley 16:25 Bez batožiny 16:55 Ro-
dina doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Kapitánka Mária 22:10 
Umenie zločinu 23:05 Taxikárka 4/4 00:35 Grand 
restaurant pána Septima 02:00 Rédl 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Rodinné prípady 09:25 
Susedia 10:10 Mladý Sheldon I. 6-9 12:00 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad XVII. 14-16 14:55 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodin-
né prípady - NOVÉ ČASTI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Moja dcéra zmizla 22:30 Majster ilúzie 10 23:30 
Mojsejovci 01:10 Aj múdry schybí 02:20 Všetci sú 
za dverami 03:15 Slávici na ulici 

05:40 Krimi 06:15 Ranné 
noviny 08:25 Prestreté 09:20 Záchranári 10:20 
Policajti v akcii 11:20 Moja mama varí lepšie ako 
tvoja - Špeciál 12:50 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 
III. 7,8 14:50 Bez servítky 15:50 Česko Slovensko 
má talent 17:30 Noviny 18:00 Prestreté 19:00 
Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 
Najlepšie počasie 20:35 Stážisti 23:10 Spackané 
plastické operácie V. 15 00:05 Česko Slovensko 
má talent 01:45 Stážisti 03:50 Bez servítky 04:50 
Noviny TV JOJ  

06:15 Inšpektor Lynley 07:05 
Bez batožiny 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Po-
sledná dovolenka 09:05 Rodina doktora Kleista 
09:55 Rosemary a Thymeová 10:55 Duel 11:20 5 
proti 5 12:21 Grand hotel 13:45 Bláznivo zamilova-
ní 14:45 Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 Inšpektor 
Lynley 16:25 Bez batožiny 16:55 Rodina doktora 
Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:32 Vraždy v Maussane 22:05 Smrť ka-
detky 23:35 Najväčšie kriminálne prípady Sloven-
ska 00:00 Kapitánka Mária 01:40 Správy RTVS „N“

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Rodinné prípady 09:25 
Susedia 10:10 Mladý Sheldon I. 9-12 11:55 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad XVII. 16-18 14:50 
Susedské prípady 15:50 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Ro-
dinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zámena 
manželiek - NOVÉ ČASTI 22:00 Zámena manže-
liek 23:20 Rodinné prípady 00:20 Mojsejovci 
01:55 Aj múdry schybí 02:55 Všetci sú za dverami 

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:30 Prestreté 09:30 Záchranári 10:25 Poli-
cajti v akcii 11:25 Moja mama varí lepšie ako tvoja 
- Špeciál 12:55 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas III. 9,10 
14:50 Bez servítky 16:00 Česko Slovensko má 
talent 17:30 Noviny 18:00 Prestreté 19:00 Krimi 
19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie 
počasie 20:35 9-1-1 IV. 14/14 21:30 9-1-1: Texas II. 
6 22:30 Spackané plastické operácie V. 16 23:30 
Česko Slovensko má talent 01:00 Aféry 7,8 02:50 
Krimi 03:15 Noviny TV JOJ 03:50 Bez servítky

06:15 Inšpektor Lynley 07:00 
Bez batožiny 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 
Rozhodnutie 09:05 Rodina doktora Kleista 
09:55 Rosemary a Thymeová 10:55 Duel 11:25 
5 proti 5 12:21 Grand hotel 13:55 Bláznivo zami-
lovaní 14:50 Tajomstvo mojej kuchyne 15:15 In-
špektor Lynley 16:25 Bez batožiny 16:55 Rodina 
doktora Kleista 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Nikto nie je dokonalý 21:40 S 
úsmevom po Slovensku 22:35 Julie Lescautová 
00:00 Vraždy v Maussane 01:30 Správy RTVS

PONDELOK 2.8.2021

MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 3.8.2021 STREDA 4.8.2021 ŠTVRTOK 5.8.2021

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Varte s nami 08:40 Rodin-
né prípady 09:40 Susedia 10:20 Mladý Sheldon 
I. 12-15 12:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
XVII. 18-20 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 10 pravidel jak sbalit holku 22:40 V oku 
hurikánu 00:55 Mojsejovci 02:20 Všetci sú za 
dverami 03:20 Slávici na ulici 

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:35 Prestreté 09:30 Záchranári 10:25 Poli-
cajti v akcii 11:25 Rodinné záležitosti 8 12:50 C.S.I.: 
Kriminálka Las Vegas III. 11,12 14:50 Bez servítky 
16:00 Česko Slovensko má talent 17:30 Noviny 
18:00 Prestreté 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 
20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 Čier-
ny panter Americký dobrodružný sci-fi film. MN 
12 2018 Chadwick Boseman, Michael B. Jordan 
23:20 Lov na zabijaka 01:10 Delta Force 03:45 
Noviny TV JOJ 04:25 Prvé oddelenie II. 24 

06:15 Inšpektor Lynley 07:00 
Bez batožiny 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 
Strýko 09:00 Rodina doktora Kleista 09:50 
Rosemary a Thymeová 10:50 Duel 11:20 5 proti 
5 12:20 Grand hotel 13:45 Bláznivo zamilovaní 
14:45 Tajomstvo mojej kuchyne 15:15 Inšpektor 
Lynley 16:25 Bez batožiny 16:55 Rodina doktora 
Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Čo ja viem 22:05 Správy bez krava-
ty 22:20 Čata 00:20 Neskoro večer 01:10 Správy 
RTVS „N“ 02:15 Čata 04:15 Inšpektor Lynley  

05:10 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Susedia 07:45 Susedia 
08:40 Rex 09:45 Sekerovci 10:20 Sekerovci 11:00 
Susedia 11:50 Svadba na prvý pohľad 13:15 John 
Q - Srdce pre syna 15:45 Jak se krotí krokodýli 
18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Bláznivá 
dovolenka Komédia MN 15 (USA) 2015 22:35 Hra 
peňazí 00:40 Hurikán 02:00 VILOmeniny 03:20 
Všetci sú za dverami 04:05 Slávici na ulici 04:35 
Smiechoty  

05:55 Noviny TV JOJ 06:35 
Krimi 07:05 Noviny TV JOJ 08:00 Modrý slon 
09:30 Dobré ráno s Jojkom 09:55 Naši III. 6,7 
11:05 Profesionáli VIII. 5 12:00 Cesta za kráľom 
trollov 14:20 Útek na Horu čarodejníc 16:30 Šan-
ghajskí rytieri 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 
20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 MISS 
SLOVENSKO 2021 22:40 Milenci tých druhých 
00:55 Stopy zmiznutých 02:55 Krimi 03:20 
Noviny TV JOJ 03:55 Policajti v akcii 04:50 Prvé 
oddelenie II. 25  

05:50 Ako bývať, ako žiť 
06:25 Tajomstvo mojej kuchyne 07:20 Kniha 
džunglí 08:35 Trpaslíci 09:20 Safari 09:45 Spad-
la z oblakov 10:15 Nájdi si ma v Paríži 10:50 Nikto 
nie je dokonalý 12:05 Čo ja viem 13:45 Maigret 
15:30 Julie Lescautová 16:55 S úsmevom po 
Slovensku 17:50 Cestou necestou 18:25 Ako bý-
vať, ako žiť 19:00 Správy RTVS 20:32 Petrolejový 
princ 22:00 Neskoro večer 22:55 3 pódiá 00:00 
Maigret 01:35 Správy RTVS „N“ 02:55 Neskoro ve-
čer 03:50 Strýko 04:15 3 pódiá  

05:00 Cestoviny 06:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 06:55 Susedia 07:45 Susedia 
08:30 Dobre vedieť! 09:45 Pevnosť Boyard 11:20 
Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na 
život 13:10 Partička 14:10 V oku hurikánu 16:15 
Zámena manželiek 17:40 Zámena manželiek 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Nezastaviteľný 22:35 
Expendables: Nezničiteľní 2 00:40 Hurikán 01:45 
VILOmeniny 02:55 Všetci sú za dverami 03:40 
Slávici na ulici 04:10 Smiechoty 04:35 Cestoviny  

05:15 Profesionáli VIII. 5 
06:05 Noviny TV JOJ 06:55 Krimi 07:25 Noviny 
TV JOJ 08:15 Labková patrola III. 3 08:40 Blesk 
10:40 Čierny panter 13:30 V dobrej spoločnosti 
15:55 Nová záhrada 16:55 Na chalupe 17:55 
Nové bývanie - dizajn 19:00 Krimi 19:30 Novi-
ny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 
20:35 Mrakodrap Americko-hongkonský akčný 
triler. MN 15 2018 22:40 Berlínsky syndróm 01:15 
Milenci tých druhých 03:15 Noviny TV JOJ 03:50 
Nové bývanie - dizajn  

06:10 Nájdi si ma v Paríži 
06:45 Safari 07:15 Spadla z oblakov 08:00 Kniha 
džunglí 08:45 Zázračný ateliér 09:10 Táraninky 
09:40 Safari 10:10 Spadla z oblakov 10:40 Fetiše 
televízie 11:15 Na krídlach 12:10 Slovensko v ob-
razoch 12:35 Svet v obrazoch 12:55 Petrolejový 
princ 14:30 Poirot: Karty sú na stole 16:10 Smrť 
šitá na mieru 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Ta-
jomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:32 
Nezvestní 23:45 Poirot: Karty sú na stole 01:15 
Správy RTVS „N“ 02:35 Smrť šitá na mieru  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 6.8.2021 SOBOTA 7.8.2021 NEDEĽA 8.8.2021

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

7.8.2021 20:30  

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

Nechajte sa zlákať na nenáročnú tu-
ristickú vychádzku k tomuto približne 
25 metrov vysokému vodopádu, ktorý 
tvorí potok Mlynica padajúci cez strmú 
skalnú terasu.

Ako sa tam dostať?
Na túru k vodopádu Skok si vyčleňte 

aspoň pol dňa. Dostanete sa k nemu 
zo Štrbského plesa turistickým chodní-
kom, 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 
kľukatí ihličnatým lesom, neskôr pri 
veľkom balvane, ktorý sa nazýva Kaza-
teľnica, prechádza do pásma kosodrevi-
ny. V prípade pekného počasia sa vám 
počas vychádzky naskytne možnosť 
prekrásnych výhľadov na okolité tatran-
ské hrebene či do Mlynickej doliny. Od-
menou 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 po-
zor, pretože vedie po pomerne klzkých 
žulových platniach.

Oddych aj člnkovanie 
na Štrbskom plese

Po návrate z vychádzky si môžete 
oddýchnuť na lavičke v príjemnom 

prostredí Štrbského plesa. Ak vás láka 
romantika, nenechajte si v letných me-
siacoch 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 pro-
stredí Štrbského plesa zotrvať viac dní, 
núka sa vám mnoho ďalších nezabud-
nuteľných zážitkov. Vyvezte sa lanov-
kou na Solisko, odkiaľ sa vám naskyt-
nú panoramatické pohľady do doliny, 
na romantické Štrbské pleso, Kriváň, 

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. Po-
čas štrnástich zastavení sa dozviete veľa 
zaujímavých informácií o tatranskej 
faune i flóre.

Nezabudnite!
Počasie v našich veľhorách môže byť 

aj počas letných mesiacov nevyspytateľ-
né a rýchlo sa mení. Pribaľte si do bato-
hu plášť do dažďa aj teplejší sveter.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Štrbské pleso a vodopád Skok 
ponúkajú nezabudnuteľné zážitky

Člnkovanie na Štrbskom plese.                                          autor foto Walkerssk pixabay

Vodopád Skok. 
autor foto renáta kopáčová

Všetkých nás mimoriadne zasiahla 
správa o úmrtí veľkej postavy sloven-
skej kultúry a jedného z najvýznam-
nejších zvolenských rodákov Milana 
Lasicu. Skolaboval priamo na javisku 
na konci jedného z koncertov. Oživiť 
sa ho, žiaľ, nepodarilo. Podľa media-
lizovaných informácií boli príčinou 
smrti problémy so srdcom.

Slovensko ihneď zaplavila vlna 
kondolencií i spomienok na zosnulé-
ho velikána. Verejnoprávna televízia 
zaradila do programu cyklus relácií, 
v ktorých vystupoval. Keďže Zvolen-
čania dobre poznajú svojich známych 
rodákov, sama som dostávala mnoho 
otázok, v ktorom sa ma pýtali, ako 
si uctíme jeho pamiatku. Trpezlivo 
som všetkým odpovedala, že pre nás 
a naše mesto bol a vždy bude osob-
nosťou, ktorú si budeme pamätať. 
Mnohí boli príjemne prekvapení, keď 
som im povedala, že Milan Lasica už 
má svoju pamätnú tabuľu. Je umiest-
nená na novovznikajúcom Chodníku 
slávy pred naším divadlom. 

Samozrejme sa nebránime ani inej 
forme vyjadrenia úcty. Na rokovaní 
mestského zastupiteľstva padol na-
príklad návrh pomenovať po zosnu-
lom Milanovi Lasicovi ulicu. Nebolo 
by však dobré riešiť túto vec v emócii, 
ktorá ešte ani nestihla poriadne pre-
bolieť. Všetky návrhy dôsledne zvá-
žime, budeme sa nimi zaoberať, no 
chce to chvíľku času. 

Som rada, že Zvolenčania to chá-
pu. A som vďačná aj za všetky pre-
javy úcty. Samotnú pamätnú tabuľu 
na chodníku veľmi rýchlo obkolesilo 
množstvo kvetov či horiacich svie-
čok. Aj týmto spôsobom naši obyva-
telia vyjadrili, ako si vážia známeho 
zvolenského rodáka.  

A tak je to správne. Lebo nech by 
už pamätných tabúľ bolo koľkokoľ-
vek, tú najosobnejšiu spomienku si 
ponesie každý jeden z nás vo svojom 
vnútri.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

4. augusta 1863  
v Turčianskom Svätom Martine sa uskutočnilo prvé valné zhromaž-
denie Matice slovenskej.

Výročia a udalosti
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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

 8
5_

05
11

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


