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Potrebujete riešiť poistnú udalosť ?

0918 951 688 , servis@autoextra.sk
Továrenská 33, ZLATÉ MORAVCE

ROVNACÍ RÁM

Náhradné vozidlo ?  My to vyriešime za Vás !

LAKOVACÍ BOX
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prijíma objednávky na pestovateľské pálenie ovocia 
pre páleničiarsku sezónu 2021/2022, ktorá v našej 
Pálenici začína dňom 03.08.2021. Minimálne množ-
stvo kvasu pre začatie pálenia je 180l, maximálne 

množstvo kvasu pre 1 proces pálenia je 350l. 
V prípade záujmu o pálenie sa nahlasujte na tel. čísle 

0908 473 010 alebo prostredníctvom e-mailu 
na stevojozef@gmail.com alebo prostredníctvom 

kontaktného formulára na mojej stránke 
https://pestovatelskapalenicazm.sk/kontakt/. 

Teším sa na stretnutie s vami.
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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120

OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

0940 765 8880940 765 888 80
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PREDAJ DVERÍ
PODLAHY

• Plastové okná • Fólia 
• CPL laminát

• obložky + montáž
(aj do zalievyných zárubní)

• dodanie dverí + obložky do 3 dní
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P PÍL T s.r.o.
Vám ponúka:

0905 244 214
www.popilto.sk

Zabezpečíme odvoz a dovoz 
kontajnerovým vozidlom!

opilovanie 
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou 

technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými 

plošinami
servis a údržba ručných 

motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových 

stromov
kosenie záhrad

mulčovanie a štiepkovanie
frézovanie pňov
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PMMONT s.r.o. 
T O PO I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topo ianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

• PERTLOVAČKU NA EUROTIS  •  ZÁVITNICU  •  ZVÁRAČKU NA PPR  • LISOVAČKU NA PLAST,
HLINÍK, UHLÍKOVÚ OCEĽ, LISOVANÚ MEĎ, LISOVANÝ PLYN • TEPLOVZDUŠNÚ PIŠTOĽ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVA

80l - 110,90€80l - 110,90€

skrinka 55
+ umývadlo

rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

64,90€
72€

AKCIAAKCIA
na kanaliza ný

sortiment

AKCIAAKCIA
na závlahy a

záhradný sortiment

AKCIAAKCIA
na náradie
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Palivové drevo
tvrdé štiepané

• štiepané • krátené na rôzne dĺžky

0919 025 455

6 prm
sypaného dreva

Volať po 16:00 hodine
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 9.8. 2021

NA STRANE č.7

6. augusta 1737  
v Banskej Štiavnici bola založená banská 
škola.

Výročia a udalosti
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Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
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Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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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

Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 40€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 6pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

Cena za 10pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

260€

0911 041 654

420€

275€

460€

DREVO
EXPRESS
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MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
• Bezplatná skartácia archívu • Výkup priamo u Vás
doma od 100kg!!! • Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď • NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA 0944 423 566

BEZPLATNÁ MOBILNÁ 
SKARTÁCIA

0944 423 566
8.00-17.00

PREDAJ A SPÄTNÝ
ZBER AUTOBATÉRIÍPRACUJEME BEZ OBMEDENIA!
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0910 680 183

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

ZÁRUKA NA PRÁCU
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0910 851 307 
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0910 851 307 
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POTREBUJETE DREVO 
  NA KÚRENIE? 
Ponúkame na predaj

0918 938 519

Garancia dodania dreva do týždňa po objednaní 80
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TEKUTÁ
HYDROIZOLÁCIA

STRIEKANÁ
TEPELNÁ IZOLÁCIA

» ploché strechy
» plech » ipa » betón
» drevo » eternit
» bazény terasy
» základy

Striekame len tvrdú penu
z uzavretou bunkovou
štruktúrou

0948 226 007
juraj@pur-protect.sk

PUR-PROTECT s.r.o

Vysokotlakové cistenie striech odtokových kanalizáciíˇ

» ploché strechy
» podkrovia » drevodomy
» akumulacné nádrže
» bazény » základy

ˇ
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Na základe dlhoročného priateľstva a 
túžby pomáhať hudbou vzniklo v Zlatých 
Moravciach v roku 2018 občianske zdru-
ženie mladých profesionálnych umelcov 
rôzneho inštrumentálneho a vokálneho 
zamerania. Hlavnou doménou sú koncer-
ty klasickej hudby, na ktorých zaznievajú 
diela majstrov od baroka až po súčasnosť.

Musica Cordis – Hudba srdca, pravidel-
ne usporadúva aj charitatívne koncerty v 
rôznych mestách Slovenskej republiky. 
V roku 2019 sa o.z. Musica Cordis podari-
lo úspešne odštartovať festival klasickej 
hudby a zrealizovať 1. HUDOBNÚ JAR  v 
Zlatých Moravciach. Festival hostil ume-
lecké telesá ako Komorný orchester ZOE, 
Chrámový spevácky zbor Ad Una Corda, 
sláčikové kvarteto The Ladies Ensemble, 
sólistu Slovenského Národného Divadla a 
Štátnej opery Banská Bystrica Mareka Po-
budu a mladého husľového virtuóza Pavla 
Bogacza ml.. 

V nedávnom období kultúrneho ticha 
v spoločenskom živote sa v občianskom 
združení Musica Cordis nezaháľalo. Mož-
nosť pracovať na sebe a pripravovať sa 
individuálne, spojená so vzájomnými 
konzultáciami online, neskôr v priazni-
vejších podmienkach prostredníctvom 
spoločných skúšok, priniesla svoje ovocie. 
Festival Hudobná jar zažil svoj 2. ročník, 
ktorý sa stretol s vďačným prijatím tak u 
publika, ako aj u pozvaných účinkujúcich 
umelcov.

Tohtoročnou festivalovou tematicky 
jednotiacou myšlienkou boli výročia. A 
tých veru bolo. Viaceré výročia narodení 
skladateľov sme oslávili, ako ináč, hud-
bou – samotnými dielami oslavovaných 
majstrov klasickej hudby.

Festivalový Otvárací koncert Slávnost-
ne s Dvořákom sa konal v Zámku Topoľ-
čianky. Už jeho samotný názov prezrádza, 
že svojim programom bol poctou českému 
skladateľovi Antonínovi Dvořákovi, ktorý 
by v roku 2021 oslavil 180. výročie svojho 
narodenia. Vzácne zloženie účinkujú-
cich – sopranistky: Stanislava Dubanová 
Maggioni, Zuzana Chrenová a Lucia Ko-
márová získalo svoje počiatočné hudobné 
vzdelanie práve v Zlatých Moravciach a na 
koncerte uviedli tri nádherné Dvořákové 
piesňové cykly v klavírnej spolupráci Ľu-
bice Podolskej. Garanciou vysokej umelec-

kej úrovne koncertu bol aj medzinárodne 
pôsobiaci violončelista, člen Orchestra 
Slovenského Národného Divadla, vyhľa-
dávaný pedagóg Jan Pospíšil.

Charitatívny rozmer festivalu sa organi-
zátorom podarilo zachovať. Výťažok Bene-

Mami – Oáza 20 rokov 
s nami je pomocou Materskému centru, 
ktoré je svojou dvadsať ročnou činnosťou 
nenahraditeľnou súčasťou a veľkou opo-
rou mnohých matiek, detí, rodín žijúcich v 
Zlatých Moravciach a okolí. V Kostole Bož-
ského Srdca Ježišovho nás svojim umením 
a oslavou ďalších výročí skladateľov - Mi-
kuláš Schneider Trnavský 140. výročie na-
rodenia, Vojtěch Kuchynka – 150. výročie 
narodenia,  obohatil popredný slovenský 
kontrabasista Filip Jaro so svojou manžel-
kou, klaviristkou Xéniou Jarovou a baryto-
nista Marek Pobuda.

Záverečný koncert 2. ročníka festivalu 
Hudobná jar - Piazzolla 100 - priniesol 
energické rytmy tanga. Vôňu vášne tohto 
tanca do svojej tvorby pretransformoval 
posledný z oslavovaných skladateľov, 
Argentínčan Astor Piazzolla. 11. marca 
2021 uplynulo rovných 100 rokov od jeho 
narodenia. Maestrove diela sme si vďaka 
temperamentnému mladému zoskupeniu 
PiaTango Project vypočuli naživo pod ve-
dením Karola Kompasa v MSKŠ. 

Vízia o.z. Musica Cordis skrze hudbu - 
univerzálny jazyk ľudstva prinášať nie len 
kultúru na profesionálnej úrovni, ale aj 
potešenie, pomoc, obohatenie či pookria-
tie srdciam poslucháčov, sa v jeho činnosti 
uskutočňuje. Bola ocenená slovami pána 
primátora PaedDr. Dušana Husára, ktorý 
nad festivalom prevzal záštitu. Poďako-
vanie mu patrí aj za osobnú prítomnosť 
s pani manželkou a jeho povzbudenie k 
usporiadaniu nasledujúcich ročníkov fes-
tivalu Hudobná jar v Zlatých Moravciach.

MUSICA CORDIS 
A FESTIVAL HUDOBNÁ JAR
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»Predám Fiat punto 0917 
049 831

»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949 371 361

»Predám v ZM 2-izb. byt 
+ loggia. Cena 61 000. Tel. 
0918 142 619
»Predám garsonku No-
vomeského Nitra. Cena 
63000. Tel. 0915 037 726

»Predám RD Jur nad Hro-
nom 0944 523 544

»Kúpim RD v okolí Nitry 
0905 283 550
»Kúpim RD v okolí Nitry, 
Vráblov, Zl. Moraviec, 0907 
147 430
»Kúpim RD v okolí Nitry, 
Vráblov, Zl. Moraviec, 0907 
147 430
»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 0944 
469 960

»Predám plastové 200 l 
sudy s uzáverom. Tel. 0903 
179 691
»Predám moderný stojan 
na víno, 0917 756 786

»Hľadám opatrovateľku 
pre 73r. pána, chodiaci, v 
ZM, celodenne, 0904 191 
750

»Kúpim starú vzduchovku, 
socialistické hračky 0905 
651 837
»Kúpim predmety zo 
striebra 0944 469 960

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918 439 124

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181
»56r hľadá priateľku 0917 
049 831
»Hľadám diskr. ženu 
0911348694

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane 4 
v pravom rohu.

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

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NR medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP NR 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. 
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, NR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

1. augusta  
začiatok Uspenského pôstu v byzantskom 
obrade.

Výročia a udalosti

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307
0910 455 919

VIZITKY
0910 851 307 
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ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL

Tehelná 4, 953 01 Zlaté Moravce
(areál BenátCentrum)

pondelok - piatok 7.00 – 16.00 hod.
E-mail: zmelektro@kfte.sk 

Web: www.kfte.sk        mob: +421 948 913 357

VEĽKOSKLAD A PREDAJŇA

Elektro Kocian s.r.o.

• ZÁSUVKY 
• SVIETIDLÁ
• LED ZDROJE
• BLESKOZVODY

• KÁBLE 
• ISTIČE
• STYKAČE
• VYPÍNAČE

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

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA    PRASKLÍN SKIEL

   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje

( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce

Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:00
Sobota  8:00 - 12:00

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

€ ?
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31. júla  1949  
narodenie Bolek Polívka, český herec, 
mím, dramatik a scenárista

Výročia a udalosti
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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

ZDRAVIE

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

Člnkovanie na Štrbskom plese.                                          autor foto Walkerssk pixabay

Vodopád Skok. 
autor foto renáta kopáčová

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm
• Mulard kačice a káčere
   na výkrm

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
operátorov/ky výroby 

 na TPP - dlhodobo v NR, práca 
v sede na 2-3 zmeny.   

Základná mzda 
623€ /brutto + odmeny 

a príplatky.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!

INZERCIA
0910 455 919 
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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


