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Týždenne do 59 430 domácností

Sklamania sú iskrou života

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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Sklamania medziľudské sú asi najťažšie. Nikto s nimi neráta vopred a už
vôbec nie je pripravený na okamih, keď
prichádzajú. Iba ak ten, kto ich už zažil
veľa. Poznáme sklamania z eufórie nad
novým zamestnaním. Práve tak, ako
sklamania z volieb a z toho, čo po nich
v spoločnosti nasleduje.
Tu sa ukazuje sila človeka, ako dokáže „zamávať“ so sklamaním on a nie
ono s ním. Sklamanie totiž bolí a nateraz ešte naň nikto nevymyslel nejaké
prášky. A ak by ste netušili, tí šťastnejší, o čom píšem, potom ešte na vysvetlenie – sklamanie je pocit duševného
rozladenia, rozčarovania zo zmarenia
nejakých nádejí. Býva trpké, bolestné,
ale aj ľúbostné. Sklamanie často vyúsťuje do dlhodobého trápenia. Slabší z
pocitu sklamania nezriedka prepadávajú depresiám a to už je chorobný stav.
Berme preto sklamania iba ako
emócie, bez ktorých by bol život príliš

všedný. Ako pocity, ktoré nám signalizujú, že sa máme obrátiť viac k sebe
a do seba. Nie egoisticky, to vôbec nie,
ale ide o nachádzanie pozitívnych javov v našich životoch a stavanie ich do
kontrastu so sklamaniami v nich.
Asi poznáte nádherný Benigniho
film, plný pozitívnych emócií – Život
je krásny. Po piatich rokoch šťastného
manželstva je Guido kvôli svojmu židovskému pôvodu odvlečený spolu so
synom do koncentračného tábora. Aby
pred malým chlapcom zatajil šokujúce
okolnosti a uchránil ho pred hrôzami
nacizmu, predstiera, že všetko okolo
je samotná hra, pripravená k synovým
narodeninám. Hra, na konci ktorej na
oboch čaká veľká odmena.
Berme život ako hru, s prehrami,
výhrami, remízami, často aj sklamanými nádejami. A buďme pri jej hraní
spokojní, ak nie už šťastní.
Napokon, každé zlo je na
niečo dobré, nie? Ozaj,
ak pôsobíte sklamane,
všetci vaši blízki sú z toho
smutní. Tak načo im to
robiť?
Pekný týždeň
vám želá

75-49

Každá iskra, ak je v správnom čase
na správnom mieste iniciovaná,
spôsobí oheň. Sklamania sú iskry,
ktoré z nášho života vypaľujú všetko zlé, temné, smutné, všetko, čo by
sme už nechceli, aby sa niekedy ešte
opakovalo.

služby, bývanie
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Výročia a udalosti
18. septembra
Židia v tento deň slávia sviatok Roš ha-šana, príchod nového roka 5781
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»Predám let balónom. Tel.
0910 573 539
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PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU...15
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0944724181
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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

0905 915 036
0907 673 926

počas tzv. pohanského povstania v Uhorsku boli umučení biskupi Gerard a Buldus
a smrteľne zranený bol nitriansky biskup
Bystrík, ktorý zraneniam podľahol 26.
septembra 1046

Východné Slovensko
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

24. septembra 1046

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

06 POZEMKY
/ predaj
POZEMKY
- PREDAJ...6

12 DEŤOM
DEŤOM...12
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05 DOMY
/ predaj
DOMY
- PREDAJ...5

11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT...11
»Kupim ludove kroje
0902708047

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

04 BYTY
/ prenájom
BYTY
- PRENÁJOM...4

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC...10

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ...3

09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ...9

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
INÉ...2/ iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521

08 STAVBA
STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

párny týždeň: Dubnica nad Váhom,
Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava,
Bohunice, Dulov, Kameničany, Košeca, Ladce, Nová Dubnica, Pruské,
Slavnica, Biskupice, Istebník, Kubrá,
Kubrica, Opatová, Orechové, Dolná
Súča, Drietoma, Horná Súča, Horné
Srnie, Chocholná - Velčice, Mníchova Lehota, Nemšová, Neporadza,
Omšenie, Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Trenčianska Turná,
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske
Stankovce, Trenčianske Teplice, Zamarovce
nepárny týždeň: Dubnica nad
Váhom, Ilava, Trenčín, Trenčianska
Teplá, Bohunice, Bolešov, Borčice,
Košeca, Nová Dubnica, Pruské, Adamovské Kochanovce, Dolná Súča,
Drietoma, Horná Súča, Horné Srnie,
Chocholná - Velčice, Kostolná - Záriečie, Melčice - Lieskové, Mníchova
Lehota, Nemšová, Neporadza,
Omšenie, Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Trenčianska Turná,
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske
Stankovce, Trenčianske Teplice, Zamarovce
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INÉ...7/ iné

DISTRIBÚCIA (59.430 domácností)
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Zima bude drahšia, no dá sa ušetriť
ŽELEZO

FAREBNÉ KOVY

SKLO

PAPIER

47-098

vá alternatíva je zakúpiť samolepiace
tesnenie. Po takejto „operácii“ však
nesmieme v zime zabudnúť na častejšie rýchle jednorazové vetranie, aby sa
nám miestnosti príliš „nezaparovali“ a
boli primerane odvetrané. Keď sme pri
vetraní, robte to naozaj rýchlo, s naplno
Najjednoduchšia a pritom nie drahá otvoreným oknom, ale krátko.
Od starých mám poznáme aj ďalcesta je v utesnení únikov. Platí to aj pre
teplo, aj pre teplú vodu. S vodou je prio- šiu pomôcku na zachovanie tepla. Cez
ritou zastaviť jej odkvapkávanie. V prí- moderné okná ani nie, ale cez staré
pade teplej vody tak aj znížite vlhkosť celodrevenné dvere teplo rýchlo univzduchu a tým pádom riziko vytvára- ká. Naši predkovia preto na ne zvnútra
nia pliesní v byte či v dome.
dávali ˇťažké závesy, často z hrubých
Unikajúcim teplom treba bojovať na diek.
všetkých frontoch. Najmä, ak ide o staTeplo uniká aj cez podlahy, najmä
rý byt či dom, ktorý ešte neprešiel ge- v starších bytoch a domoch, možno sa
nerálkou. Na jeho oknách treba najskôr oplatí zvážiť použtie rôznych textílií,
skontrolovať stav tmelového tesnenia ktoré napokon pôsobia aj dekoračne.
skla k rámu. Na jeho opravu stačí bežný
Je iba na nás, či nebudeme platiť
tmel a kuchynský nožík, zvládne to aj viac, ako je nevyhnutné.
amatér. Potom, to už platí tak pre okno,
ako aj dvere, skontrolujme tesnosť poriliehania pohyblivej časti k pevnej
časti. Na detekovanie únikov nám stačí
sviečka. Jej plamienok nám spoľahlivo
ukáže, ako prúdi vzdušná hmota cez
dvere či okná, najmä kadiaľ.
Nápravu môžeme zjednať jednoducho a lacno, prípadne rýchlo a mierne
drahšie. Jednoducho, to znamená, že
z mäkkej plastovej obalovej fólie si nastriháme pásiky, ktoré buď teplom, alebo lepidlom nalepíme na zapadajúce
časti okien či dverí do ich rámov. Mier» red
ne drahšia, ale stále finančne zaujíma-

46-0010

Už dlhší čas nás médiá informujú o
raste cien energií. Nevyhneme sa vyšším platbám ani vo vyúčtovaniach
nákladov na domácnosť. Dajú sa však
pozitívne ovplyvniť, a to už teraz, vopred.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 915 036
0907 673 926

40-0048

47-026

Kontakt: 0910 763 132

75-25

- Búracie a výkopové práce
- izolácie základov,
garáží a pivníc
- nátery striech a rín
- zámkové dlažby, obrubníky
a úprava terénu
- dodávka materiálu
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Žiaci si žiadajú aktivity
podporujúce zdravý životný štýl

Napíšte nám: trenciansko@regionpress.sk

Žiaci by na školách privítali osvetu Len 33 percent z nich uviedlo, že sa poa aktivity, ktoré podporujú zdravý čas dňa stravuje pravidelne.
Prieskum ukázal, že deti vedia
životný štýl. Vyplýva to z prieskumu
občianskeho združenia Skutočne odlíšiť zdravé stravovacie návyky od
zdravá škola od agentúry 2muse.
nezdravých, no mnohé z nich nepovažujú za rizikové. Spomedzi nezdravých
Prieskum ukázal, že zdravšie sa stravovacích návykov im najmenej
stravujú tie deti, ktoré majú o zdravom škodlivé pripadalo dosoľovanie jedla,
a vyváženom stravovaní viac informá- špeciálne diéty a pravidelné užívanie
cií. Na prieskume, ktorého cieľom bolo bielkovinových doplnkov. Nesprávzmapovať vedomosti a návyky sloven- nym stravovacím návykom podľa
ských žiakov súvisiace so zdravým ži- prieskumu skôr podliehajú deti, ktoré
votným štýlom, sa zúčastnilo 1369 detí. v danej oblasti nie sú dostatočne inforIšlo o žiakov základných a stredných mované.
škôl z celého Slovenska vo veku 11 až 18
Väčšina respondentov prejavirokov. Prieskum sa realizoval v online la záujem o ďalšiu osvetu ohľadom
podobe od marca do mája 2021.
zdravého životného štýlu. Mladší žiaci
Deti hodnotili ako najdôležitej- považujú za najdôveryhodnejší zdroj
šie pre udržiavanie zdravia dostatok informácií najmä rodičov. Starší viac
pohybu, kvalitný spánok a zdravé dôverujú odborníkom ako lekárom a
stravovanie. Tieto aktivity deti záro- psychológom. Prieskum tiež ukázal, že
veň aj najčastejšie dodržiavajú. Až 62 mladší žiaci dôverujú pedagógom viac
percent detí spontánne uviedlo, že pre než stredoškoláci.
udržanie zdravia pravidelne športuje.
Prieskum ukázal, že mladí si neuvedomujú vplyv dlhšie stráveného času
pred obrazovkou na zdravie. Menej ako
polovica z respondentov považuje za
dôležité obmedziť ho.
V oblasti zdravého stravovania
považujú školáci za najmenej dôležité
zaujímať sa o potraviny, ktoré jedia,
uvedomovať si súvislosti medzi jedlom
a náladami či pravidelne sa stravovať.
» red
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Výročia a udalosti
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky
zriadená Prešovská eparchia

22. septembra 1818

051200106

Výročia a udalosti
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

19. septembra 1848
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CBD pomáha zbaviť sa úzkostí
Buchot srdca, stuhnuté svaly, tlak na hrudi.
Stav, kedy telo zostáva paralyzované a realita
je skreslená, pretože namiesto celostnej perspektívy vnímame len jej útržky. Konštruktívne myslenie sa mení na unáhlené, mnohokrát
dochádza k úplnému zahmleniu mysle. Aj
takto sa prejavuje úzkosť alebo anxieta, ktorou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie
na svete trpí aspoň jedna osoba z trinástich.
Na Slovensku sa v roku 2017 na úzkostnú poruchu liečilo až 60 000 ľudí.
Hoci spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať sú
rôzne, podľa konkrétneho prípadu, vedci potvrdili, že pomôcť so zmierňovaním anxiety
nám môže aj CBD, ktoré sa najčastejšie užíva
vo forme olejov.
Hranice úzkosti

situáciách a našu myseľ okupujú často iracionálne a nekontrolovateľné obavy, môže ísť
o chronickú neurotickú poruchu, ktorá často
spôsobuje pridružené ochorenia.

rôznym typom úzkosti. Patrí k nim napríklad
generalizovaná úzkosť, sociálna fóbia či panická porucha. Štúdia pre Journal of Psychopharmacology z roku 2011 porovnávala
vplyv placeba a CBD na sociálnu úzkosť a jej
základné mechanizmy v mozgu. Oproti placebu, CBD výrazne znížilo hladinu sociálnej
fóbie vďaka jeho účinku priamo na konkrétnych miestach v mozgu.
Posttraumatická stresová porucha

Foto: freepik / jcomp

Ako CBD pôsobí na úzkosť
Pri liečbe úzkosti je dôležité dostať sa ku
koreňu problému, napríklad cez psychoterapiu či meditáciu. Účinné však môžu byť aj
prírodné liečivá, ktoré organizmus upokoja. V
súčasnosti si čoraz viac ľudí pochvaľuje efekt
látky kanabidiol (CBD), ktorá sa získava z konopy siatej.

Americká psychologická asociácia úzkosť
definuje ako pocit napätia, obáv a fyzických
prejavov. Tie zahŕňajú napríklad sucho v
ústach, potenie, zrýchlený pulz či problémy
s trávením. Ľudstvu je tento neduh známy
už odpradávna. Lekári v starovekom Grécku
ju odlíšili od melanchólie či smútku, navrhli
dokonca techniky na jej zmiernenie. Dnes o
Pomoc pri boji s úzkosťami patrí medzi
úzkosti počuť často najmä v západnej hemi- najbežnejšie spôsoby využitia CBD. Vďaka jej
sfére, kde sa ľudia čoraz viac starajú o men- netoxickým a nenávykovým vlastnostiam je
tálne zdravie.
táto látka mnohokrát efektívnym doplnkom
k farmaceutickým liekom, v prípade menej
Úzkosť je pritom prirodzenou ľudskou emó- závažných porúch ich môže aj nahradiť. Hoci
ciou a do určitej miery ju prežíva každý z nás, efekty CBD na ľudský organizmus vedci stále
telo ju napríklad využíva preventívne, v prí- skúmajú, viacero štúdií túto tézu potvrdzuje.
pade nebezpečia. Spozornieť však treba, keď
úzkosť začne výrazne ovplyvňovať náš život.
Podľa výskumu pre vedecký žurnál NeuAk sa neustále strachujeme aj v bezstresových rotherapeutics z roku 2015 pôsobí CBD proti

CBDexpert

K poruchám úzkosti patrí aj PTSD – posttraumatická stresová porucha. Výskum z roku
2019 pre Journal of Alternative and Complementary Medicine zaznamenal dopad CBD
na jedenásť pacientov s týmto problémom.
Pacienti užívali CBD ústne počas ôsmich týždňov. Až 91% z nich cítilo úľavu od úzkosti.
Skúmaní ľudia tiež cítili, že sa im obmedzili
nočné mory a prehrávanie negatívnych myšlienok v hlave. Magazín Business Insider zas
zverejnil výpoveď užívateľky CBD, ktorá registrovala zlepšený spánok a pokojnejšie reakcie
na okolnosti, ktoré ju bežne sužovali. „Hoci
som počas noci nebola úplne bez stresu, po
týždni užívania CBD oleja – približne šesť až
osem kvapiek dvakrát denne – úzkosť opadla
a cítila som sa uvoľnenejšie.“
Nájsť optimálnu dávku, ktorá uvoľní telo
a myseľ, je individuálne a mnohokrát to vyžaduje experimentovanie. Do určitej miery
si ho možno dovoliť, keďže CBD je prírodná
substancia s malým množstvom vedľajších
účinkov. Pokiaľ máte s CBD olejom málo skúseností, začnite s nižšou dávkou, postupne ju
zvyšujte, kým nenájdete tú správnu. » red.

TN21-37_strana-

10

5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
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Biela pastelka pomáha nevidiacim
a slabozrakým už 20 rokov
Podporiť nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom verejnej zbierky
Biela pastelka 2021 môžete týmito spôsobmi:
-ľubovoľným príspevkom v piatok 24.
septembra do prenosnej pokladničky
dobrovoľníkov Bielej pastelky
-on-line darom na našom webe
24. septembra 2021 budú v uliciach -zaslaním SMS na skrátené číslo 820 s
slovenských miest a obcí dobrovoľníci ľubovoľným textom v hodnote 2 € v sieverejnej zbierky Biela pastelka. Napriek ti všetkých operátorov (je možné už od
tomu, že v mnohých mestách nebu- 15.7.2021)
dú z preventívnych dôvodov tradičné -vytvorením darcovskej výzvy pre svoinformačné stánky s bohatým progra- jich blízkych, priateľov či kolegov
mom, dobrovoľníci budú zbierkovať -vložením ľubovoľného príspevku na
v plnom nasadení.
účet Bielej pastelky číslo: SK23 1111
Ako identifikujete dobrovoľníkov 0000 0014 3025 8006
zbierky Biela pastelka?
-registráciou v systéme prieskumov
Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až verejnej mienky Talk Online Panel a
trojčlenný. Finančné prostriedky zbie- pripisovaním získaných bodov v prorajú do bielo-modrých papierových po- spech Bielej pastelky
kladničiek, ktoré sú zapečatené nálep- -príspevkom do stacionárnych pokladkou s popisom, na ktorej sa nachádza: ničiek umiestnených vo vybraných in• názov organizácie: Únia nevidiacich štitúciách
a slabozrakých Slovenska
-príspevkom cez službu Viamo vo vy• názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA braných bankách
BIELA PASTELKA 2021
-prispieť veľmi jednoducho zo svojho
• logo zbierky a číslo pokladničky
mobilu pomocou aplikácie Viamo (hľa• informácia o registrácii na MV SR dajte výzvu Únie nevidiacich a slabospolu s registračným číslom 000-2020- zrakých Slovenska)
032857 a QR kód
• zbierkový tím sa tiež vie prezentovať
Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS
» Zdroj: ÚNSS
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Z redakcie REGIONPRESS prosíme,
vážení čitatelia, podporte jesenú
zbierkovú akciu. Aj to vaše málo sa
stane veľa, ak sa zapojí veľa ľudí.
Nedávno tu bol pápež – ukážme,
ako vnímame lásku k oldkázanému
blížnemu! Za redakciu veľká vďaka.

11

služby, bývanie

12

Najčítanejšie regionálne noviny

Drahota

Byť vďačný

Ľudia si začínajú všímať zdražovanie. hadzovať toľko vecí, znovu ich vyrábať
Nie o pár percent, ale o desiatky. Vi- a ničiť tak prírodu. Mali by sme predldeli sme to už pred vyše rokom, keď žovať životnosť výrobkov, opravovať,
sa začali spomaľovať a zdražovať do- repasovať a recyklovať ich tak, ako to
dávky z Číny.
robili naši starí otcovia. Vážme si viac
prírodné zdroje a ľudskú prácu a neplytDodacie termíny súčiastok na bicykle vajme nimi. Nemali by sme podporovať
narástli na vyše roka a ich ceny sa zvýšili neustály rast spotreby a produkcie a dať
o desiatky percent. V desiatkach percent svoje projekty do súladu s prírodou. Všarástli aj ceny ocele, plastov, dreva a ďal- de sa rozpráva o digitalizácií. Mladí chcú
ších vecí. Prepravcovia nestačia vracať študovať digitálne technológie, firmy
prázdne kontajnery do Ázie a ich cena je budujú digitálne systémy, politici hovosedemnásobná. Výrobcovia už cenu ani ria a digitálnej krajine. Počas covidu za
neriešia, pretože všetko chýba – mate- zvýšili požiadavky na kapacity počítariál pre výrobu, stavebné komponenty, čových serverov a sietí. Elektromobily
súčiastky, čipy, všetko... O príčinách potrebujú viac čipov a digitálnych systohto stavu diskutujú odborníci. Niektorí témov ako tradičné automobily. A tak sa
hovoria o Číne, ktorá zvýšila svoju pro- dnes mesiace čaká na nové auto alebo
dukciu a spotrebu, skupuje a hromadí stroj – lebo chýbajú čipy, ktorých hlavné
strategické suroviny a materiály. Ďalší výrobné fabriky sú v Ázii. Čina skupuje
spomínajú problémy s covidom, zatvore- suroviny na ich výroné fabriky, požiare a iné dôvody. Hovorí bu. Najbohatšie firmy
sa aj o špekuláciách a dohodách veľkých sveta budujú digitálsvetových hráčov. Výsledok je rovnaký – ne siete na predaj
obrovský rast cien všetkého okolo nás. výrobkov. A nemajú
Nedostatok spôsobuje ďalšie zvyšovanie čo predávať. Ešte nedopytu a cien. Následne sa ľudia domá- vynašli digitálnu
hajú vyšších platov a inflačná špirála sa pšenicu, drevo alebo žeroztáča. Hodnota peňazí klesá.
Tento vývoj nám prináša niekoľko lezo.
poučení. Nemali by sme zbytočne vy» Ján Košturiak

Napriek tomu, že väčšinu dní v roku
neoslavujeme narodeniny, meniny,
ani výročia, aj tak sme každý deň
priam „obsypaní“ celou kopou vzácnych darov. Či už je to dar života,
rodiny, priateľov, alebo dar zdravia,
zamestnania, domova...

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

Všetky tieto veci sú veľkým darom
– a neprestávajú ním byť ani vtedy, keď
ich pokladáme za absolútnu samozrejmosť.
Pôvodca týchto darov je veriacemu
človeku známy. Je ním samotný Boh –
ten, ktorý stvoril celý svet a dal ho človeku ako dar, ktorý nám daroval svojho
jediného Syna, aby nás vykúpil, a ktorý
nám – opäť raz celkom nezištne – chce
darovať večný život a večné šťastie, napĺňajúce celú našu bytosť.
Otázka znie: sme mu za tieto dary
vďační? A dávame mu svoju vďaku najavo?
Spôsobov, ako Bohu prejaviť vďačnosť za jeho dary, je mnoho. Existuje
však jeden, o ktorom možno bežne
takýmto spôsobom ani neuvažujeme,
a pritom sa na tento účel hodí snáď najviac zo všetkých. Je ním svätá omša.
Vedeli ste napríklad, že aj samotné
slovo „Eucharistia“ (z gr. eucharisteo)
znamená „vzdávať vďaku“? Celá svätá
omša je vlastne modlitbou vďakyvzdania. V niektorých momentoch to počujeme celkom zreteľne: „Vzdávajme vďaky
Pánovi, Bohu nášmu,“ a inokedy je táto

skutočnosť skôr naznačená – napr. pri
rôznych hymnoch a zvolaniach, v ktorých Bohu vyjadrujeme chválu a vďaku.
V mnohých krajinách na svete veriaci prirodzene túžia takýmto spôsobom ďakovať Bohu a sláviť Eucharistiu,
no čelia pritom neľahkým problémom,
akými sú náboženská nesloboda, neistota v dôsledku civilných a vojenských
konfliktov, veľké vzdialenosti a chýbajúce možnosti prepravy či chudoba.
Pápežská nadácia ACN – Pomoc
trpiacej Cirkvi ako medzinárodná katolícka organizácia pomoci preto podporuje aj projekty, ktoré umožňujú, aby
Eucharistia mohla byť prítomná medzi
ľuďmi. Veľa z týchto projektov je celkom
praktickej povahy: „Zabezpečíme napríklad motocykel pre kňaza, aby mohol
prísť sláviť svätú omšu do vzdialenej misijnej stanice, prispejeme na výstavbu
kaplnky v odľahlej púštnej oblasti alebo
horách. Naša pomoc má veľa foriem –
od praktických, ako je zakúpenie stroja
na pečenie hostií, po dlhodobé, ako je
vzdelávanie budúcich kňazov,“ vysvetľuje vedúca projektov ACN, Regina Lynchová.
Využime teda aj my dnešný deň
ako príležitosť byť viac vďační za to, čo
máme. Uvedomme si, aké vzácne dary
nezaslúžene dostávame – a poďakujme
za ne. Napríklad aj pri svätej omši.
Viac o projektoch ACN sa dozviete
na webovej stránke: www.acnslovensko.sk.

» Zdroj: ACN

Predaj a rozvoz po celej SR
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KONTAKT: 0907 974 791
Tel: 042/4362391, www.williman.sk
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Bezpečnostné dvere už od 319€

zamestnanie
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Objektivita na vyučovaní

Sám sa vyjadrujem najmä k témam
školstva. Záleží mi na tom, aby sa o škole - základe spoločnosti - verejne a podrobne hovorilo. Aj preto publikujem a
dávam vyjadrenia médiám. I ja verím,
že sa takto môžu veci meniť.
V poslednom čase sa venujem aj
nelogickým opatreniam, ktoré majú
predísť epidémii. Odporcovia týchto
opatrení schytávajú od „názorových teroristov“ nenávistné útoky zasahujúce
až do osobnej integrity. Nie je to síce neobyčajný jav, nenávisť u Slovákov pod
vplyvom politiky bujnie mnohé roky.
Sám niečo podobné zažívam, keďže
mám vlastný a nezávislý názor.
Netreba zabúdať, že učiteľ je aj občan, ktorý má svoje súkromie a má právo na akýkoľvek názor, ak nie je nelegálny. Stačí, že denne myslí na svojich
žiakov, kontroluje svoje správanie, no
uprieť mu právo na svetonázor hraničí s ľudskými právami. Podstatné je,
aby svoje presvedčenia neprezentoval
pred žiakmi, najmä ak ide o politické
preferencie alebo kontroverzné témy.
V rámci vyučovania ma žiaci podnietili
diskutovať o rôznych témach: o men-

šinách, sexualite, protipandemických
opatreniach, o fungovaní politiky, o
školstve, náboženstve a pod. Na všetky tieto okruhy mám jasný, niekedy
nekompromisný názor. Uvedomujem
si však, že stojím pred žiakmi, ktorí potrebujú poznať vyvážený, komplexný a
viaczdrojový postoj. Ani mi nenapadlo
vnucovať im svoje preferencie. Samozrejme, ak chceli počuť môj názor a išlo
o bežnú tému, povedal som im ho. Ale
zotrvávam na diskurze náhľadov a poznania, aby si žiaci v procese dospievania vytvorili svoj postoj. Na tvárach žiakov často vidím, že môj objektivizujúci
postoj oceňujú, dokonca ma pochvália,
že im nič nevnucujem. Takže, moji nepriatelia, nie som taký úbohý, aby som
žiakov ovplyvňoval sebou. Isto, tvrdo
brojím proti drogám, násiliu, rasizmu,
nenávisti, tu som rázny a nekompromisný.
Obávam sa však, že mnoho kolegov
nedokáže zachovať v triede objektivitu. Z rôznych strán počúvame, akými
spôsobmi sa až totalitným spôsobom
uzurpuje v triede jediný správny názor,
ten učiteľský. Takéto konanie je nebezpečné, ba dovolím si povedať, že aj ono
je brzdou reformných úsilí v školstve.
Brzdou je však aj očakávanie, že pedagógovia budú v škole i v súkromí šíriť
jediný „správny“ názor.

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

prijme do pracovného pomeru

ZSHMÐSZ MKD VP skupiny "C+E"

pedagóg

INZERCIA

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

Mzdové podmienky: od 1.800€ brutto/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400
e-mail: dispo@gvslovakia.eu

0905 915 036, 0907 673 926

v Beckove a okolí
Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

20. septembra 1633

13 121 0205

Žijeme dnes obdobie, keď sa dejú
veci, ktoré nás hnevajú. Tento hnev
mnohí odbúravajú tak, že sa vyjadrujú. Pribudlo mnoho blogov,
komentárov, statusov, videoblogov,
pretože ľudia veria, že tak môžu niečo zmeniť.

Výročia a udalosti

Galileo Galilei bol súdený inkvizíciou

KEBABIZÒA - Príprava zeleniny
09-03

hľadáme šikovnú/ého kolegyňu/u
na čistenie a krájanie zeleniny
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príjme strážnikov na prevádzky

v Dubnici nad Váhom

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!

7
5
8

0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
75-91

Práca na dohodu, cca 3-4 hod. 4,13€/brutto hod.
Kontaktná osoba: Adriana Hradilová
tel.: 0948 853 377, hradilova@kebabizna.sk

bývanie
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Do Vysokých Tatier
už len s obmedzeniami

Na svete je druhé vydanie
Turistického atlasu Slovenska
Najvyšší vrchol východnej časti Nízkych Tatier sa stal miestom, kde sa
uviedol do života Turistický atlas
Slovenska. Legendárny vydavateľ
máp ako pokračovateľ vo výrobe a
aktualizácii turistických máp bývalého Vojenského kartografického ústavu Harmanec, vydal po 16
rokoch druhé vydanie turistického
veľdiela.

ta na tejto turistami obľúbenej akcii.“
Vysvetlile vydavateľ máp a pilot Milan
Paprčka.
Prítomní sa dozvedeli, ako prebiehala aktualizácia územia Slovenska,
koľko ľudí sa na samotnom spracovaní
diela podieľalo a aké novinky čakajú
každého turistu po nazretí do Turistického atlasu Slovenska.
„Z najvyššieho vrcholu východnej
časti Nízkych Tatier je možné vidieť až
Slávnostné uvedenie atlasu do šesť štátov. Je to unikátne miesto, ktoré
života bolo spojené so 4. roční- je predurčené na špeciálne príležitosti.
kom VKÚ výstupu na Kráľovu hoľu Výnimkou nie je ani dlhoočakávaný
v druhý septembrový víkend.
atlas, ktorý sme sa rozhodli uviesť do
života práve na turistami obľúbenom
a veľmi navštevovanom mieste, akým
Turistický atlas sa pokrstí
na najkrajšom vrchu v Nízkych Tatrách je Kráľova hoľa,“ hovorí Andrea FarkaJedenásty september patril nielen šová, média manažérka vydavateľstva
kartografickému tímu, ktorý pracoval a kurátorka Slovenského múzea máp.
na aktualizácii Turistického atlasu Slovenska, ale aj leteckým pilotom, fotografom a všetkým tým, ktorí obľubujú
horskú turistiku. Na každého účastníka čakalo prekvapenie v podobe praktického darčeka na turistiku, vynikajúca fazuľovica a osviežujúci nápoj.
„VKÚ výstup na Kráľovu hoľu organizoval v spolupráci s Klubom slovenských turistov už štvrtý rok. Tým, že
rok 2021 bol pre náš vydavateľský tím
jedinečný, rozhodli sme sa kartografic» Zdroj: Andrea Farkašová
ké veľdielo, Turistický atlas Slovenska,
Foto: VKÚ Harmanec, s.r.o.
netradičným spôsobom uviesť do živo-

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604

88-0037

Jeseň je v našich veľhorách najkraj- me kabínkové lanovky nielen dezinfekčším ročným obdobím. Tento rok však nými prostriedkami, ale aj špeciálnymi
zas pandémia mnohým zatvára dve- lampami. Snažíme sa urobiť všetko pre
re od Národného parku Vysoké Tatry. to, aby sme ľuďom zabezpečili maximum možných služieb a zároveň im
Tatry sú v červenom režime, do dopriali možnosť bezpečne si v horách
lanoviek sa dostanú už len zaočkovaní. oddýchnuť,“ poznamenal Slavkovský.
Prevádzkovateľ kabínkových lanoviek
Zmeny sa dotkli aj strediska Jasná v
v Tatranskej Lomnici, spoločnosť Tatry Nízkych Tatrách, v ktorom sú aktuálne v
mountain resorts (TMR), obmedzil od prevádzke lanovky na Chopok z juhu aj
pondelka 13. septembra počet osôb v ka- zo severu. „V praxi ide predovšetkým o
bínke na 50 percent alebo na členov jed- kontrolu režimu OTP na lanovkách aj v
nej domácnosti. Preprava v lanovkách je gastronomických prevádzkach,“ uviev režime kompletne zaočkovaní. Opatre- dol riaditeľ strediska Jiří Trumpeš.
nie sa netýka detí do 12 rokov. InformoV Tatralandii taktiež sprísnili opatval o tom riaditeľ strediska Vysoké Tatry renia z dôvodu vstupu okresu do oranDušan Slavkovský. Dôvodom je prechod žovej fázy ostražitosti. Vstup je umožneokresu Poprad do červenej fázy varova- ný len osobám v režime OTP. Kapacita
nia podľa COVID automatu.
areálu i saunového sveta je obmedzená
„Splnenie tejto podmienky sa bude na polovicu,“ priblížil riaditeľ vodných
kontrolovať pri nákupe lístkov, ako aj parkov Igor Mráz.
pred nástupom do kabínkových lanoviek. Povinnosťou je tiež prekrytie dýchacích ciest počas cesty lanovkou, ako
aj v interiéri respirátorom FFP2,“ zdôraznil Slavkovský.
Ako dodal, v gastronomických prevádzkach ostávajú naďalej v režime
OTP. Na dvoch miestach, na Hrebienku
a Skalnatom Plese, nechávajú dve oddelené terasy s okienkovým predajom bez
stolov k dispozícii pre všetkých, teda v
režime základ. „Od príchodu pandémie
naďalej vo zvýšenej miere dezinfikuje» red

Aplikácia MamDron pre používaObčianske združenie Mám Dron
vytvorilo bezplatnú aplikáciu MamDron. Užívateľom poskytuje informácie pri príprave na bezpečný let
dronom.
Na vývoji aplikácie spolupracovalo
so Štátnou ochranou prírody SR. Informovala o tom hovorkyňa ochranárov
Kristína Bocková.
Informácie aplikácia poskytuje
z viacerých verejných a súkromných
zdrojov, ako aj od orgánov štátnej správy a samospráv. ŠOP sa na vývoji mobilnej aplikácie podieľala poskytnutím
údajov o chránených územiach. „Cieľom je informovať o lokalitách, kde je
z pohľadu zákona o ochrane prírody a
krajiny obmedzený let lietajúcim zariadením, teda vyžaduje sa súhlas alebo
výnimka na let takýmto zariadením,“
uviedla štátna ochrana prírody.
Ochranári poukazujú na to, že
zodpovedný prístup pred letom dronom zaručuje bezpečnosť vzdušného
priestoru a zabezpečí aj zodpovedný
prístup k uplatňovaniu a rešpektovaniu legislatívy. V aplikácii je podľa nich
viditeľné, či je plánovaná trasa v blízkosti chráneného územia.
„Lietajúce zariadenia pôsobia stresujúco na druhy živočíchov vrátane
chránených, ktoré v lietajúcom drone
vidia dravca. Tiež sú evidované kolízie
s dravými druhmi vtákov, ktoré považovali dron za korisť a stret s dronom
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im spôsobil vážne zranenia,“ uvádza
ŠOP. Verí, že aj takýmto spôsobom
sa zníži počet porušení legislatívy na
úseku ochrany prírody a používateľom
dronov sa sprehľadní bezpečný letový
priestor.
Pokiaľ chcete dron využiť na vytvorenie súkromných snímok - seba, rodiny alebo čohokoľvek v rámci voľného
času - ste zaradení medzi hobby užívateľov. Nepotrebujete žiadne povolenie
na narábanie s týmito zariadeniami.
Po kúpe dronu je len potrebné dodržiavať všeobecne platné predpisy, ktoré
upravuje Dopravný úrad v rozhodnutí
č. 2/2019. Jedným z takýchto predpisov
je zákaz lietania v aktivovanom vyčlenenom vzdušnom priestore a v iných
zakázaných priestoroch.

» red

relax
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461210165

09-50

trenčiansko

09-50

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

21. septembra 1937

Výročia a udalosti

bol vydaný román J. R. R. Tolkiena Hobbit
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23. september

Výročia a udalosti

Deň jesennej rovnodennosti

zdravie / služby

16

Stavbári
a lešenári pozor!

OPERÁTOR
VÝROBY

zôüôòúþðÔąĢóĂúþ
òôûþāþĝýĎÿāĎòðýðăĄāýĄĂĈ
òôĂăððñŭąðýøôĉðóðāüþ

- ubytovanie
zabezpečené

BRAVČOVÁ
Č Á A HOVÄDZIA
Ä
PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

ýðíxþóZWWWóþ\\WWüôĂðĝýô
ýð||þóY[WWóþ[YWW5ýôƈþ6

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA

17€ � 20€

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698
www.alukogroup.com/nabor

na 1 hod. podľa kvalifikácie.

94-0100

85_0532

0800 500 091

BRUTTO NA HODINU

PRÁCA VHODNÁ
AJ PRE PÁRY
20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

www.eifelfleisch-mueller.de
karriere@eifel-fleisch.com

+421

944 995 400

85_0707

145 KČ/ NETTO HODINA

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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34-0002-1

HRADEC KRÁLOVE

+420 702 193 121

Najčítanejšie regionálne noviny

