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V kalendári medzinárodných dní a 
sviatkov je 21. september zapísaný 
ako Svetový deň vďačnosti. Mnohí 
mi isto dajú za pravdu, že si nie vždy 
celkom uvedomujeme, za čo všetko 
môžeme byť v živote vďační. Mnoho 
vecí vnímame ako samozrejmé či 
automatické a častokrát sa zameria-
vame viac na to, čo nám chýba, ako 
na to, čo máme.

Niekedy nastane v našich životoch 
situácia, keď hrniec jednoducho pre-
kypí a potom už stačí celkom málo a my 
sa zrazu, ani nevieme ako, vezieme na 
vlne nespokojnosti. Prskáme na všetky 
strany, s ničím nie sme spokojní, vidí-
me všetko len čierne, dostaví sa frustrá-
cia, smútok, nepohoda. Pozná to asi 
každý z nás a je to celkom prirodzené. 
A možno práve v takýchto chvíľach je 
ten správny čas na uvedomenie si toho 
všetkého dobrého, čo nás na našej ži-
votnej púti postretlo, a že máme byť za 
čo vďační, o tom rozhodne niet pochýb.

Naša vďaka sa môže začať už ráno, 
veď sme sa zobudili, možno sme vypili 
svoju obľúbenú šálku kávy či čaju, na-
raňajkovali sa a môžeme vyjsť v ústrety 
novému dňu. Vďační by sme mali byť za 

zdravie, za to, že môžeme ísť do práce a 
naše deti do školy, za to, že deti vôbec 
máme, za partnerov, s ktorými môže-
me zdieľať svoje osudy, za to že máme 
kolegov či priateľov, ktorí sú pri nás v 
lepších i horších dňoch, aj za stretnutia 
s ľuďmi, ktorí nás niečím obohatili. Ďa-
kovať treba aj za to, že sa môžeme veno-
vať svojim blízkym, svojim záľubám či 
pomoci tým, ktorí nemali toľko šťastia 
ako my, ale aj za to, že môžeme sami o 
sebe rozhodovať, že môžeme žiť v mie-
ri, že máme možnosť spoznávať svet a 
rovnako aj za to, že sa máme kam vrátiť 
a máme domov.

Ak na nás niekedy opäť doľahne 
ten deň „frfľoš“, a začneme hundrať na 
preplnené cesty, na dážď, ktorý nám 
zmaril plány, na ťažký deň v práci, ale-
bo na to, že musíme čistiť 
stenu, ktorú si naša ra-
tolesť opäť zamenila s 
maliarskym plátnom, 
buďme za to vďační, 
veď čo by iní za to 
dali.

Máme byť za čo vďační

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Kúpim dychové nástro-
j e , h e l i g o n k u , a ko r d e ó -
n,husle.0915876860

»SYMPATICKA 57 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia

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

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP BB 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 operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Cena 0,30€/kg

pri odbere nad 300kg

Jablko                – najsladšie jablkoFUJI
ideálne na kvas

Prijímame objednávky
038 768 8415, 0908 977 926
bioplant@bioplant.sk

BIOPLANT, s.r.o., Ostratice 333, 956 34

pestujeme pre Vás

pestu e Vá
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OTVORENÉOTVORENÉ

FRUCTOP
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Pri príležitosti 30. výročia prijatia 
Ústavy SR pripravilo Ministerstvo 
vnútra SR v spolupráci s Národnou 
radou SR výstavu Slovensko v štát-
nej symbolike, ktorá dokumentuje 
pôvod a vývoj štátneho znaku od naj-
starších čias do súčasnosti. Výstavu 
môžete zhliadnuť do 2. októbra.

Výstava prináša viac ako 800 vzác-
nych, na Slovensku po prvýkrát vy-
stavovaných obrazových a textových 
exponátov, vyobrazení heraldických 
archívnych dokumentov a muzeálnych 
prameňov, ktoré dokumentujú zložitú, 
1 100 rokov trvajúcu cestu, pokiaľ sa z 
byzantského cirkevného a uhorského 
panovníckeho symbolu stal symbol 
územia dnešného Slovenska. Od roku 
1918 sa tento, vtedy už medzinárodne 
rešpektovaný znak Slovenska, stal sú-
časťou štátneho znaku Československa, 
od roku 1993 je dvojitý kríž na trojvrší 
štátnym znakom samostatnej Sloven-
skej republiky a hlavným znamením na 
jej vlajke.

„Prvého septembra uplynulo 30 
rokov od prijatia Ústavy Slovenskej 
republiky a tým aj uzákonenia štát-
nych symbolov samostatného Sloven-
ska, ktorými sú štátny znak, vlajka, 
pečať a hymna. Toto výročie sa stalo 
excelentnou príležitosťou na pripome-

nutie si pôvodu a vývoja našej štátnej 
symboliky formou rozsiahlej výstavy,“ 
povedal minister vnútra Roman Miku-
lec a pripomenul, že štátne symboly sú 
jedným zo základných pilierov štátnos-
ti, sú oficiálnym, nezameniteľným a 
výsostným označením štátu, výrazom 
jeho suverenity, nezávislosti a integrity. 
Reprezentujú Slovenskú republiku na-
vonok, vyjadrujú jej históriu, tradície 
a hodnoty. „Stretáme sa s nimi na kaž-
dom kroku a pre mnohých sú samozrej-
mosťou. Prostredníctvom tejto výstavy 
máme možnosť presvedčiť sa o tom, že 
pôvod a zložitý vývoj slovenského zna-
ku predstavuje mimoriadne zaujímavý, 
miestami až vzrušujúci príbeh,“ doplnil 
minister vnútra.

Výstavu realizuje odbor archívov 
a registratúr sekcie verejnej správy 
Ministerstva vnútra SR a Štátny archív 
v Bratislave v spolupráci s Národnou ra-
dou SR. Autorom je uznávaný heraldik, 
archivár a spolutvorca štátneho znaku 
Slovenskej republiky Ladislav Vrtel, kto-
rý je zamestnancom ministerstva vnútra 
už 46 rokov.

Výstava bude prístupná verejnosti 
do 2. októbra 2022 v priestoroch výstav-
nej sály na západnej terase Bratislavské-
ho hradu.

Otvorili výstavu Slovensko 
v štátnej symbolike

» ren

INZERCIA
0907 727 204
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17. septembra 1976   
NASA predstavila prvý raketoplán Enter-
prise

Výročia a udalosti

19. septembra 1848   
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej 
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

Výročia a udalosti
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PRÁCA
 v Brandys nad Labem

TEL: 0919 496 491 85
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

0949 444 033

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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