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LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH t
CENA
NA TRHU
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ t
už 10 rokov
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

Slovenská firma

BEZ DEMONTÁŽE!

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

INZERCIA

0905 915 039

-25%

ka
del
pon arca
d
O 4. m oty
sob a
do marc
9.

Substrát Primaflora
10 l, výsev a množenie
1,49 € 2,05 €

a PREDAJ KRMÍV

-27%

-30%

Semená Zelseed, Semo

Substrát
Forestina

20 l, výsev a množenie
2,49 € 3,59 €

rôzdne plodiny a odrody

od 0,24 €

Diskont Kvetov, Kriváň 479 (pri kruhovom objazde), tel. 0905 502 240, otvorené od Po - So od 8:00 do 20:00
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VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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Úprimnosť nebýva ľahká
Napísať niekoľko úprimných riad- dedinke Kovarce nachádzajúcej sa nekov nebýva ani po takmer štyroch de- ďaleko Topoľčian.
V obci Kovarce sa koncom júla
siatkach rokov práce s textom pre autora ľahké. Najmä, ak sa viažu k udalosti roku 1868 narodila Audreyina babička
či k výročiu, ktoré si v minulosti a do- Anna Welsová. Na svet prišla v kaštiekonca ešte aj v súčasnosti privlastňujú li, ktorý od Pavla Motešického kúpil jej
politici a ich politiky s jasným záme- otec Anton Wels. Išlo o významného
rom vylepšiť si svoj ambiciózny imi- muža, ktorý spoločne s Pavlom Wehdž. K udalosti, ktorá práve a výlučne lem založili v Kovarciach cukrovar, a
iba preto skôr odpudzuje, akoby mala to presne v roku 1864. Ale to som odzadať príčinu k oslave. Medzinárodný bočil.
deň žien nikdy nebol a dúfajme, že
Krása ženy je v jej dobrote, láske,
ani nikdy nebude sviatkom, sprivati- obetavosti a v húževnatosti. Ženy vyzovaným si boľševikmi Aj keď snahy držia oveľa viac, ako my, muži a pritom
o to vidíme každoročne. Tak, ako by tým nikoho neobťažujú, nereferujú ninemal byť oslavou alkoholom podgu- komu, čo museli zvládnuť, aby... Ony
rážených mužov, v noci sa vracajúcich jednoducho sú a žijú naplno v určitom
z osláv do čistého uprataného domova, druhu pre nich absolútne samozrejmej
kde vonia chutné jedlo, pripravené a úplne prirodzenej obety k životu. V
práve oslávenkyňami. Nie, ôsmy mar- úcte k životu.
Možno ste si, vážení čitatelia, všicový deň nemá byť príležitosťou ako sa
opiť, ako si „užiť“, dokonca, ak aj pri- mli, že sa naozaj snažím o niekoľko
pustíme jeho „sviatočnosť“, tak iba v úprimných vyznaní. Že
tom, že vtedy môžeme aj slovne či inak by som rád k Dňu žien
vyjadriť k ženám to, čo každý slušný zaželal práve im dobrý,
muž k nim cíti stále, bez ohľadu na dá- pokojný a spokojný život.
Že by som im rád poďakotum v kalendári.
„Pravá krása ženy nie je v jej po- val a vyslovil uznanie. A
stave, v spôsobe oblečenia, v šatách, že to naozaj úprimne píšem
ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu všetkým našim čitateľkám,
ženy vidno v jej očiach, pretože sú ok- ale aj kolegyniam vo vydanom do jej duše, miestom, kde prebýva vateľstve.
láska.“ Povedala kedysi pani Audrey
Ďakujem
za
Hepburnová, britská herečka, ktorá sa pochopenie, prenarodila v Belgicku, no...
žite pekné chvíle!
Jej predkovia kedysi dávno žili v
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Luèenec

0,40

Ve¾ký Krtíš

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

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

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

Východné Slovensko

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
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králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

46-0192

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
21.3. , 11.4. , 2.5. , 23.5. ,
13.6. , 4.7. , 15.8. 2019

Podkriváň . . . . . . . . 9,00 hod.
Mýtna . . . . . . . . . . . . 9,25 hod.
Dobroč . . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Kotmanová-CBA. . . 10,05 hod.
Divin . . . . . . . . . . . . 10,20 hod.
Tuhár-host. Eva . . . . 10,50 hod.
Ružina-kostol . . . . . 11,05 hod.
Lovinobaňa . . . . . . 11,20 hod.
Cinobaňa . . . . . . . . 11,40 hod.
Točnica-zvonica . . . . 12,05 hod.
Podrečany-kostol . . 12,20 hod.

Veľká Ves . . . . . . . . 12,40 hod.
Kalinovo. . . . . . . . . 13,00 hod.
Breznička . . . . . . . . 13,15 hod.
Poltár-Zelené-host. 13,40 hod.
Rovňany-pošta . . . . 14,00 hod.
Hrnčiar. Ves-pošta . 14,20 hod.
Hrn. Zalužany-pošta 14,40 hod.
Vidiná-Coop . . . . . . 15,00 hod.
Tomášovce . . . . . . . 15,20 hod.
Halič-CBA. . . . . . . . . 15,40 hod.

Lučenec

>> Auto bude stáť na stanovišti
alebo Obecným úradom 10 minút <<

VOLAJTE 0907 893 351 • 0907 684 441
0915 252 372 • 0905 345 352

LC19-09 strana-

2

Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

68-06

Západné Slovensko

46-0020

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy I
Vláknina predstavuje tú časť rastlinnej potravy, ktorú telo nedokáže vstrebávať a je odolná tráveniu a vstrebávaniu.
Je tak dôležitá, že jej nedostatok v strave priamo súvisí s výskytom mnohých
ochorení od srdcovocievnych, cez metabolické až po nádorové. Hlavným zdrojom sú obiloviny, strukoviny, zelenina,
ovocie a zemiaky a výrobky z nich. Vláknina sa prakticky nezmenená dostáva
tráviacim traktom do hrubého čreva. Nie
je využitá v tenkom čreve, čo je hlavné
miesto na vstrebávanie živín. V hrubom
čreve je úplne alebo čiastočne fermentovaná pôsobením črevných baktérií. Po
chemickej stránke ide hlavne o zložené
cukry, polysacharidy a oligosacharidy.
Rozdelenie vlákniny:
ɧ5R]SXVWQ£SUHFK£G]DSURFHVRPIHUmentácie. Nachádza sa v ovocí, zelenine,
strukovinách, v ovsi a ovsených vločkách.
ɧ 1HUR]SXVWQ£  MH QHIHUPHQWRYDWHĀQ£
Vyskytuje sa v pšeničných a kukuričných otrubách, celozrnných obilovinách
(jačmeň, bulgur, nelúpaná ryža), v celozrnnej múke a výrobkoch z nej, ako je
celozrnný chlieb, celozrnný kuskus, celozrnné cestoviny.
Úlohy vlákniny:
Vláknina podporuje trávenie a správnu činnosť celého tráviaceho traktu a
pravidelné vyprázdňovanie. V procese
fermentácie vznikajú krátke mastné kyseliny, ktoré sú zdrojom energie pre bunky hrubého čreva, vytvorená kyselina

maslová má aj ochrannú úlohu pre ich
povrch. Vzniknuté vnútorné prostredie
má priaznivý vplyv na prirodzené mikroorganizmy, znižuje sa onkogénna aktivita v hrubom čreve a tým pôsobí preventívne proti nádorom hrubého čreva.
Vláknina je schopná viazať aj na niektoré toxíny a chrániť telo pred ich účinkom.
Pri dostatočnej prítomnosti vlákniny v strave sa pomalšie vstrebávajú
jednoduché cukry, menej kolíše hladina
krvného cukru, čo má význam pre diabetikov. Vláknina je účinná v prevencii vzniku srdcovo-cievnych ochorení,
žlčníkových kameňov, znižuje hladinu
cholesterolu v krvi. Tým, že viaže na
seba vodu, má vysoký sýtiaci efekt a
bráni vzniku obezity a je samozrejmou
súčasťou redukčných diét. Podmienkou
je dostatok príjmu tekutín, tak je dosiahnutý pocit sýtosti a regulovaný ďalší príjem stravy.
Západný štýl stravy Vb YHĀN¿P SRdielom priemyselne spracovanej stravy
a významným podielom polotovarov, je
príkladom nedostatatku vlákniny. V súčasnosti jej konzumujeme
približne polovicu, niekedy menej, ako by sme
mali. Preto cielené pridávanie vlákniny do stravy
je nevyhnutné.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

          

Ladislav Fábián z Rožňavy.

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ladislav
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Smútočná spomienka
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zaujalo nás / politická inzercia

PRÁZDNINY

Jarné prázdniny pokračujú, striedajú sa iba slovenské regióny

Dbajte na bezpečnosť svojich detí
Rozptýlená pozornosť
i menšia obratnosť

Hoci šport patrí k najlepším možnostiam ako využiť voľné dni, rodičia
by nemali podceniť riziko úrazov, ktoré
pri ňom môžu vzniknúť. Ak beriete dieťa prvýkrát na lyžovačku, najprv by ste
ho podľa odborníčky mali oboznámiť s
terénom a upozorniť na kritické miesta,
prípadne výcvik zveriť do rúk inštruktorovi, ktorý má odborné skúsenosti. „Pre
predškolákov je typická rozptýlená pozornosť a menšia pohybová obratnosť,
čo zvyšuje riziko poranenia. U starších
detí, respektíve adolescentov sa koordinácia pohybov mení keď rýchlo rastú a
vzniká tak dočasná disproporcia medzi
končatinami a trupom. Zjednodušene
povedané, sú samá ruka, samá noha
a sú neobratnejší,“ dodáva docentka
Hamade, podľa ktorej sa na prevenciu
oplatí myslieť aj pri sánkovaní. „Vhodnejšie sú plytšie svahy, s menším sklonom a sánky musia mať operadlo,“ radí.

Proti úrazom pomáha
pohyb aj výživa

Medzi pravidelným cvičením a menším výskytom úrazov existuje spojitosť.
„Deti, ktoré pravidelne športujú sú obratnejšie, nepadajú tak často, zvládnu
vybalansovať rôzne rizikové situácie.
Súčasne bývajú väčšinou aktívne, takže
aj ich svalovo-kostrový systém je výkonOblečte ho správne
Keď idú vaše ratolesti von, priamo na nejší, silnejší a menej zraniteľný. Skôr
telo im treba podľa odborníčky obliecť dodržiavajú zásady správnej výživy a
jemnú bavlnenú bielizeň, potom odev majú dostatočné zavápnenie kostí, ktoz flísu, najvrchnejšia vrstva má byť vl- ré sú pevnejšie,“ prízvukuje doktorka
Premrznuté do tepla a deky
Informácie poskytol
nená. Na ňu patrí bunda. V studenom Hamade.
Odbor hygieny detí a mládeže
Ak bolo dieťa príliš dlho vonku v mra- a mrazivom počasí netreba zabúdať na
a Referát komunikačný ÚVZ SR
zivom počasí a je uzimené, po príchode čiapku primeranej hrúbky a teplé rukadomov je podľa odborníčky potrebné vice. Jeden pár rukavíc je dobré mať do
Redakčne spracovala:Renáta Kopáčová
ho prezliecť a presunúť do tepla, zaba- zásoby pre prípad, že sa premočia.

Precitol som a vraj som tým
sklamal. Ľudia rozhodnú
Naše hnutie v
minulých voľbách
do
parlamentu
malo v programe
napísané, že USA
sú garant bezpečnosti a záruka medzinárodnej stability. Stačilo, precitol
som z toho klamu a nedokážem viac
mlčať a takto riťolezecky si zakrývať
oči pred pravdou. USA už dávno nie sú
svetovým mierotvorcom, žijú si svojim
vlastným životom a sú dnes skôr chaosom svetovej politiky, ako jej majákom.
Bohužiaľ, dnes celý civilizovaný svet
každé ráno tŕpne, ako sa pán prezident
v Amerike vyspí a ktorú bezpečnostnú
zmluvu vypovie.
Nebláznime! Nespoliehajme sa naďalej ako malé kuriatka na veľkú kvočku z Ameriky, že ak bude problém, tak
nás zachráni. Obávam sa, že sa už na to
spoľahnúť nemôžeme. Prečo by sme sa
nemohli ako Európa postaviť na vlastné
nohy? Veď sme kolískou demokracie,
prečo by sme si z nášho spoločného Európskeho domu nemohli urobiť svetovú
veľmoc? Prečo sa máme donekonečna
spoliehať na veľmoci Rusko či Ameriku?

foto zdroj pexels pixabay

Prilba je dôležitá.
liť ho do deky a postupne mu zahrievať
studené časti tela. Úľavou preňho je, ak
si dá ruky alebo nohy do teplých dlaní
rodiča. Omrzliny najľahšieho stupňa je
možné trieť a prekrviť. Ruky a nohy mu
pomaly namáčať vo vode teplej 35 až 42
stupňov a opatrne osušiť.

Nebláznime! Opravme si náš Európsky
dom a urobme Európu znova veľkou!
Áno, uznávam, že toto je zásadná
zmena názoru voči tomu, s čím som
kandidoval. Preto musia rozhodnúť
ľudia - budem kandidovať do europarlamentu, ale mandát si neprevezmem.
Využime však tieto voľby na to, aby ľudia o mne hlasovali - ak mi 50 tisíc ľudí
svojim krúžkom vysloví dôveru, budem
to považovať za súhlas s mojim zmeneným názorom o USA, ak ich bude menej, budem to považovať za vyslovenie
nedôvery a z nášho parlamentu odídem
- a s týmto názorom budem kandidovať
opäť až v nasledovných voľbách z posledného miesta.
Týmto názorom
som vraj sklamal
niektorých ľudí v
našom hnutí, vraj
tak sa o USA rozprávať nepatrí. Mrzí
ma to, ale nevadí.
Dúfam, že mi dovolia
mať aspoň vlastný názor.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Donivo a.s.

Hľadáme ZODPOVEDNÝCH
zamestnancov
na pozíciu:

VODIČ LINKOVEJ PREPRAVY
ČESKO, RAKÚSKO A NEMECKO

• týždenné turnusy (práca len cez pracovné dni)
• víkendy voľné
Plat: 624 EUR v hrubom + odmeny +stravné
za každý odpracovaný deň 78 EUR v čistom
Požiadavky: Vodičský preukaz C, E
Kvalifikačná karta vodiča
karta vodiča do tachografu
ADR základ (výhodou)
Ostatné: na pohovore
Kontakt:
Peter Telepun:
+ 421917628262, mail: telepun@std.sk
Stanislav Hutman: +421628261, mail: hutman@std.sk
Gustáv Gavalec: +421917628235, mail: gavalec@std.sk

Lucenec.ko
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Pri lyžovaní, snoubordingu, ale aj
na korčuliarskej ploche musia mať deti
do pätnásť rokov na hlave prilbu, ktorá
dokáže zabrániť až 85 percentám poranení hlavy. „Nešetrite ani na kvalitných
chráničoch končatín, malé deti majú
ťažisko tela výrazne nižšie ako dospelí, preto ľahšie strácajú rovnováhu a
častejšie padajú. Zľadovatené plochy
na svahu tomu môžu pomôcť,“ upozorňuje docentka Jana Hamade, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a
špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako hovorí, deti často v zápale hry
a radosti najprv konajú a až potom premýšľajú. „Vždy je dôležité vedieť, akú
aktivitu a kde budú deti vykonávať, aj
kto zodpovedný bude na ne dohliadať.
Ochranné pomôcky pri športe nemajú
deti vnímať ako výmysel rodičov a pri
prvej príležitosti ich odložiť len preto,

že kamarát ich nechce,“ hovorí doktorka Hamade.

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

V týchto dňoch sa pre ďalšie kraje
začínajú jarné prázdniny a veľa rodín sa vyberie na výlet za snehom,
aby deti mohli tráviť čas vonku pri
rozličných športových aktivitách.
Či už to bude lyžovanie, snoubording, korčuľovanie alebo sánkovačka, nezabúdajte na bezpečnosť
svojich ratolestí, aby ste predišli
zbytočným úrazom.

4

5
právnik radí / bývanie
Zmluva o dielo vo všeobecnosti
a jej predmet
Jednou z často vyskytujúcich sa zmlúv
v praxi je aj zmluva o dielo. Túto zmluvu
uzatvára objednávateľ so zhotoviteľom,
pričom podstatou tohto právneho vzťahu
je na jednej strane záväzok zhotoviteľa
vykonať dielo zadané objednávateľom a
na strane druhej záväzok objednávateľa
zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu.
Jej právnu úpravu možno nájsť vo viacerých právnych predpisoch. V tomto
článku však budeme venovať pozornosť
neobchodnej zmluve o dielo, ktorú upravuje Občiansky zákonník.
Pri neobchodnej zmluve o dielo
môže byť zhotoviteľom diela predovšetkým podnikateľ a objednávateľom diela
nepodnikajúca osoba, resp. osoba ktorá
zmluvu uzatvára v postavení nepodnikajúcej osoby. Zmluva o dielo vzniká na
základe konsenzu zmluvných strán o jej
podstatných obsahových náležitostiach,
a to o predmete zmluvy, o odmene zhotoviteľa a o tom, že dielo bude vykonané na
nebezpečenstvo zhotoviteľa. Predmetom
zmluvy o dielo v užšom slova zmysle je
dielo samotné. V súvislosti so zmluvným vymedzením diela je potrebné
povedať, že na platnosť zmluvy o dielo
sa vyžaduje, aby bolo dielo dostatočne
určené, aby bolo jasné, čo má byť výsledkom činnosti zhotoviteľa na základe
uzatvorenej zmluvy o dielo. Občiansky
zákonník bližšie nešpecifikuje, čo sa rozumie pod pojmom dielo. Napriek tomu

si možno pomôcť definíciou obsiahnutou
v Obchodnom zákonníku, podľa ktorej je
dielom „... zhotovenie určitej veci, pokiaľ
nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci
alebo hmotne zachytený výsledok inej
činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo
úprava stavby alebo jej časti.“
Na základe analógie môžeme dospieť
k tomu, že dielom je určitý výsledok pracovnej činnosti zhotoviteľa, a to buď fyzickej alebo duševnej. Dielom tak môže
byť materiálny či imateriálny výsledok
pracovnej činnosti zhotoviteľa. Pod
materiálnym výsledkom si možno predstaviť napríklad zhotovenie stavby, či
úpravu živého plotu a pod imateriálnym
výsledkom napríklad doučovanie hry na
hudobnom nástroji. Výsledok pracovnej
činnosti zhotoviteľa môže byť určený
druhovo alebo individuálne, pričom tento môže byť deliteľný alebo nedeliteľný.
V ďalšom článku si rozoberieme ďalšie
podstatné náležitosti neobchodnej zmluvy o dielo.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

AKCIA

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

NAJ - STRECHA s.r.o.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Inzercia

0905 915 039
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6
škola / politická inzercia

Rebélia riaditeľa

» Ján Papuga

riaditeľ ZŠ

Do prezidentskej kampane som
vstúpil s čistými úmyslami, s ambíciou,
aby Slovensko malo slušného a rozumného prezidenta. Keď som 17. novembra
minulého roka povedal, že nastal čas
spojiť sily, povedal som to z viacerých
dôvodov:
Povedal som to preto, lebo som
bol - a stále som - presvedčený, že už do
prvého kola má ísť jeden demokratický
kandidát s čo najširšou podporou, aby
sme prezidentský úrad neprenechali Ficovmu alebo Mečiarovmu človeku.
Druhý, rovnako podstatný dôvod
bol, že som chcel predísť tomu, aby sa
demokratickí kandidáti medzi sebou
niekoľko mesiacov okopávali, aby do
volieb nezasiahli emócie, ktoré môžu
byť aj úprimné, ale veľmi kontraproduktívne. Tohto som sa po celý čas držal,
na svojich súperov z demokratického
tábora som neútočil a vyzýval som k takémuto prístupu aj mojich priaznivcov.
Od začiatku som hovoril, že sa zachovám zodpovedne a nikdy som toto
vyhlásenie nemusel korigovať. Dal som
svoje slovo - a moje slovo platí. Preto, po
zrelej a nie ľahkej úvahe, ale po zvážení
všetkých dostupných informácií, z prezidentských volieb odstupujem.
Obrovská vďaka patrí všetkým
vám, ľuďom, ktorých oslovila moja
ponuka nezávislého, nadstraníckeho
prezidenta, ktorý háji demokratické
hodnoty, slobodu a spravodlivosť. Ešte

Vykúpime

staré driapané, nedriapané perie.
Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

36-0034

Paplóny, vankúše, duchny z peria.
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raz všetkým úprimne ďakujem.
To spájanie síl, o ktorom som hovoril 17. novembra, chcem pretaviť do
obsahu: preto vyjadrujem nahlas, verejne a jednoznačne podporu pani Zuzane
Čaputovej. Zároveň prosím vás, svojich
priaznivcov, aby ste aj vy zvážili podporu p. Čaputovej. Teraz už nejde len
o nás dvoch, nejde o viac alebo menej
významné rozdiely medzi nami: ide o
Slovensko, ide doslova o budúcnosť nás
všetkých.
Nikdy mi nešlo o osobné ambície.
Vždy som mal na pamäti osud Slovenska a verím, že aj toto moje gesto prispeje k tak potrebnej zásadnej spoločenskej zmene. História ukazuje, že veľké
pozitívne zmeny sa u nás diali vtedy,
keď sa demokratické sily spojili. Bolo to
tak v roku 1989, v roku 1998 a verím, že
tomu bude tak aj v roku 2019. V týchto
voľbách ide o veľa, do prezidentského
úradu nesmieme pustiť predĺženú ruku
Roberta Fica ani Vladimíra Mečiara.
Sme na dobrej ceste - ide sa ďalej.

» Robert Mistrík
slovenský vedec a podnikateľ

33-0001

stoj je ale opodstatnený. Na rebelujúceho riaditeľa sa spustia mechanizmy,
ktoré mu pripravia ťažké chvíle. Môže
prísť kontrola: predloženie tisícov dokumentov, písanie opatrení a ich realizácia, opätovná kontrola. To uberá z
minima času, ktorý riaditeľ má. Aj preto si riaditelia volia cestu konformity,
pasivity - pokoja.
Keďže sa nevzdávam aktivizmu,
pociťujem dôsledky v podobe štvrtej
kontroly za krátky čas riadenia školy.
I keď nemám strach a v prospech školy
som spravil veľa pozitívneho, demotivuje ma to, pretože to odvádza pozornosť od podstaty - od vyučovania.
Jedna z mojich kontrol bola dokonca
z ministerstva školstva, ktoré by malo
kontrolovať hlavne samo seba. Napriek všetkému zostávam nezávislý od
funkcie. Dokážem sa živiť aj inak. No
posúvať školu dopredu ma napĺňalo.
Avšak v takýchto podmienkach prehodnotím, či mám strácať energiu na
niečo, čo si kontroly nikdy nevšimnú
- aby sa škole darilo. Isté však je, že nemienim skončiť s upozorňovaním na
závažné nedostatky. Ak ma to pripraví
o funkciu, nech sa páči. Ak však zostanú riadiť školy mlčiaci, systematické
ničenie vzdelávania a VÝCHOVY sa na
Slovensku nezvráti. Byť riaditeľom je
poslanie!

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Byť riaditeľom je „honor“. Presadzuje svoju koncepciu, vyšší plat, benefity typu služobné auto, dizajnová
kancelária. Stať sa však riaditeľom v
bežnej škole nie je výhrou. Mestská
časť, v ktorej som žil 28 rokov, mi dala
tú dôveru. Považujem to za „systémovú chybu“. Som školským aktivistom,
verejne sa vyjadrujem a vystupujem
v médiách. Je to jediná možnosť ako
primäť zodpovedných ku konaniu.
Takéto „vyčíňanie“ sa riaditeľovi nepatrí, ako mi bolo odkázané. Pre mňa
je však sloboda slova nedotknuteľná a
nesúvisí s tým, akú pozíciu mám. V 21.
storočí sa odmietam riadiť tým, čo sa
patrí a čo nie, ako to bolo v socializme.
O problémoch školstva treba hovoriť a
navrhovať zlepšenia. Keď to robí riaditeľ školy, má to väčší dôraz. Keby tak
konali viacerí, som presvedčený, že
by sa k zmenám dospelo rýchlejšie.
Ale chápem postoj mlčiacich. Riaditeľ školy zodpovedá za všetko, nemá
veľký referát pracovníkov, ktorí by mu
pomáhali. Prípadná kontrola, ktorej
úlohou je nájsť chyby, môže odhaliť
nejaké nedostatky. Nie je v silách riaditeľa viesť dokonalo stále prebujnenejšiu administráciu s minimálnymi
možnosťami v rozpočte.
Ako to súvisí s mlčaním? Medzi
riaditeľmi je rozšírené, aby na seba
neupozorňovali. Práve tí, čo by mali
byť hnacími silami zmien, no boja sa,
akoby sme žili v totalite. Tento ich po-

Verím v lepšie Slovensko

7
Ľubica Laššáková: Folklór
je
dušou
EDITORIÁL / SLUŽBY
Slovenska, zaslúži si podporu
Ministerka kultúry oznámila program na podporu
folklóru za 1,5 milióna eur
Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) od svojho nástupu
do funkcie zdôrazňuje potrebu podpory tradičnej regionálnej kultúry.
Na svojich výjazdoch po celom Slovensku sa stretáva priamo s ľuďmi,
ktorí sa tejto autentickej forme národného dedičstva venujú s nadšením
a zo srdca. Teraz prichádza s projektom, ktorý môže pomôcť množstvu
folklórnych súborov a skupín, ale aj ľudovým umelcom či umeleckým
remeselníkom. Cieľ je jasný – umožniť slovenskému folklóru, aby napĺňal
dlhoročné očakávania starších generácií a pomáhal formovať tie mladé.
dením, že folklór je duša Slovenska.
Ak by však folklór prežil aj sám,
načo ho má potom štát podporovať?
Pretože musí byť naším spoločným
cieľom udržať si túto jedinečnú formu
kultúrneho dedičstva a vytvárať jej
podmienky na to, aby bola ľuďom čo
najprístupnejšia. Koľkokrát som počula od folklórnych súborov po fantastickom predstavení, že bolo to fajn,
ale na cestu na festival či k zahraničným Slovákom sa musia dva mesiace
skladať do kasičky na naft u. Ak raz
máme zapálených ľudí pre folklór,

Aký je teda napokon výsledok?
Ako bude vyzerať podpora folklóru v praxi?
Priamym výsledkom podpory zo
strany ministerstva kultúry i predsedu vlády je výzva, ktorú 25. februára
vyhlásil Fond na podporu umenia.
Projekt s názvom „Folklór – duša Slovenska“ je určený na podporu aktivít
profesionálnych i neprofesionálnych
združení, ale aj jednotlivcov. Svoje
žiadosti môžu súbory aj individuálni
umelci predkladať do 25. marca tohto
roka. Na celý projekt je vyčlenených
1,5 milióna eur.

ak máme mladé talenty, ktoré vedia
tento jedinečný zdroj tradícií obohatiť o súčasné inšpirácie, podajme im
ruku a pomôžme im šíriť toto pozitívne kultúrne posolstvo.
Svoju iniciatívu na väčšiu podporu folklóru ste oznámili po
stretnutí s predsedom vlády Petrom Pellegrinim. Prečo ste využili
práve túto príležitosť?
Musím sa priznať, že v pánovi premiérovi som našla výborného spojenca (smiech). Peter Pellegrini je
autentický folklórista, kto videl jeho
nejeden tanec, zachytený televíznou
kamerou, pochopí, že mu v žilách
prúdi skutočná folklórna krv a že jeho
záujem o túto formu umenia je úprimný. Pán premiér sa stotožnil s mojím
presvedčením, že folklór si zaslúži väčšiu pozornosť zo strany štátu
a vďaka svojej funkcii nám mohol
ponúknuť aj konkrétne riešenie, po
ktorom sme veľmi radi siahli.

O akú veľkú podporu sa môžu
žiadatelia uchádzať?
V prípade profesionálnych, avšak
nekomerčných zoskupení, je minimálna výška podpory 5000 eur,
maximálna 60-tisíc eur. Neprofesionálne súbory sa môžu uchádzať o príspevok vo výške od 2000 do 60-tisíc
eur. V oboch prípadoch sa vyžaduje
spolufinancovanie na úrovni piatich
percent rozpočtu. Individuálni umelci, napríklad aj ľudoví remeselníci,
môžu požiadať o štipendium v maximálnej výške 5000 eur. Pri štipendiu sa nevyžaduje žiadna spoluúčasť
umelca. Všetky projekty musia byť
zrealizované od 1. júna tohto roka do
31. mája 2020.
Na čo všetko môžu v prípade
úspechu poskytnuté fi nancie využiť? Aké podmienky musí splniť?
Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, napríklad
uvedenie a reprízy nového predstave-
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nia, účasť na seminároch a sústredeniach, spoluprácu so zahraničnými
partnermi a podobne. Podporu môžu
žiadatelia využiť aj na nákup krojových kostýmov, rekvizít či hudobných
nástrojov, ale napríklad aj na prezentáciu svojej tvorby prostredníctvom
výroby zvukových alebo multimediálnych nosičov. Takisto môžu využiť
tieto financie na cestovné náklady,
aby mohli svoje dielo primerane prezentovať. Podrobné podmienky nájdu
záujemcovia na špeciálnej webovej
stránke www.folklordusaslovenska.sk
Ako sa bude podieľať na tomto
projekte samotné ministerstvo
kultúry?
Aktuálne sa sústredíme najmä na
informačnú zložku projektu. Chceme, aby sa o tejto výzve dozvedelo
maximum možných žiadateľov, aby
sme naozaj mohli pomôcť folklórnemu súboru či umelcovi takpovediac
v každej dedine. Zároveň sme pripravení urobiť všetko preto, aby pri podávaní žiadostí nedochádzalo k zbytočným chybám a aby sme žiadateľov
náležite usmernili pri správnom postupe. Aj na takéto účely zriadilo
ministerstvo kultúry sieť krajských
kultúrnych koordinátorov.
Čo presne budú títo krajskí koordinátori robiť?
Ich úlohou je byť sprostredkovateľom medzi rezortom a ľuďmi v regiónoch. Chceme priamo vedieť, čo sa
v regiónoch deje, aké nápady a umelecké počiny tam vznikajú a kde môžeme byť ako ministerstvo nápomocní. No bude to fungovať aj naopak
– akonáhle budú potrebovať súbory,
organizátori či vôbec ľudia, ktorí
žijú kultúrou, pomoc a usmernenie,
nájdu ich práve v osobách krajských
koordinátorov. Aj po zverejnení tejto
výzvy vyrážam osobne do všetkých
slovenských krajov, aby som pomohla zblíženiu a vytvoreniu dobrého
kontaktu medzi každým krajským
koordinátorom a zástupcami ľudových umelcov. Priamym dôsledkom
by malo byť čo najviac podrobných
informácií o možnostiach podpory
tým ľuďom, ktorí sa o túto podporu
mb
môžu uchádzať.

33-0008

Pani ministerka, už od svojho
nástupu hovoríte o potrebe podpory tradičnej regionálnej kultúry.
Líšite sa tým od svojich predchodcov, ktorí kládli dôraz najmä na
veľké kultúrne ustanovizne ako
sú Slovenské národné divadlo či
Slovenská národná galéria. Prečo
tento posun?
Nejde o posun, skôr o naplnenie
priority, ktorá podľa môjho názoru
bola doteraz trochu zanedbávaná.
Prístup k autentickej kultúre musia
mať ľudia na celom Slovensku a počas celého roka, nemôže to byť len
téma školských výletov či zamestnaneckých zájazdov do Bratislavy. Tradičná regionálna kultúra pritom plní
presne tú istú úlohu, ktorú zastávala
po stáročia – pomáha ľuďom prežívať
ich skutočné problémy, prináša im
nádej a dáva im pocit, že sa aj pomocou tradícií vedia vyrovnať so svojimi
dnešnými údelmi.
To však zďaleka neznamená, že by
ma nezaujímali ikony slovenskej kultúry ako Slovenské národné divadlo
či Slovenská národná galéria. Naopak, týmto inštitúciám som venovala
množstvo pozornosti, s dôrazom na
to, aby prinášali výnimočné kultúrne zážitky, no udržali sa v prostriedkoch, ktoré im štát na ich činnosť poskytuje.
V regionálnej kultúre vyzdvihujete najmä folklór. Prečo si práve
táto oblasť zasluhuje väčšiu pozornosť?
Asi sa zhodneme na tom, že folklór
má na Slovensku obrovskú a stále živú tradíciu. Je to časť ľudového
umenia, ktorá prežíva odovzdávaním z generácie na generáciu. Šíria
ju skutoční nadšenci, bez nároku na
honorár či spoločenské uznanie. Robia to, lebo im vštepovali ich rodičia
a starí rodičia, v ich dedine funguje
folklórny súbor či spevácka skupina
a oni sa úplne prirodzene od detstva zapájali do ich činnosti. Som
presvedčená, že ak sa folklór udržal medzi ľuďmi po stáročiach a bez
akejkoľvek vonkajšej podpory, prežil
by aj v dnešných a zajtrajších podmienkach. Plne sa stotožňujem s tvr-
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03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Predám zariadenú chalupu dve izby kuchyňa
veľká garáž letná kuchyňa
humno murovaná dreváreň
suché wc studňa kúrenie
plynom alebo na drevo.
Uzavretý dvor záhrada rozlohy 2525m2. Na bývanie
rekonštrukcia nutná 10 km
od Fiľakova aj Lučenca. Cena:13600e. 0903546127

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

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

VIAM

apolitický, nestranný, posledných 30
rokov som bol apolitický, no najmä
bez korupcie a tak ostanem aj ďalších
30 rokov. Všetko o čo mi ide, je poriadok v štáte, s hlavným cieľom, aby sa
občan mal lepšie, aby vymizli z našich slovníkov slová ako sú korupcia,
neprávo, a rodinkárstvo. V tomto budem neoblomný a prísny.
Popri udržiavaní poriadku v našej
krajine, budem robiť všetko pre to,
aby som do spoločnosti vniesol mier
a spájal ľudí všetkých táborov aj netáborov. Myslím si, že politické šarvátky už nikoho nezaujímajú a musíme sa všetci viac sústrediť na to, aby
sa mali naši občania lepšie, aby naši
dôchodci a mamičky na materskej
dovolenke žili dôstojne a pracujúci
mali čas na ich rodiny. Rodina, kresťanské hodnoty a poriadok v štáte sú
moje priority.
Chcel by som týmto poprosiť
všetkých občanov, aby prišli voliť
16.3.2019. Budúcnosť Slovenska je vo
vašich rukách. Pán boh s nami.

JUDr. Šttefan Harabin
občiaanský kandidát
naa prezidenta SR

VIZITKY

dražobná spoločnosť, s.r.o.

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

0905 915 039

Miesto konania dražby: Mestský úrad Fiľakovo,
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Dátum a čas konania dražby: 29. marca 2019 o 10.00 hod.
Predmet dražby: 4 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 47,
na 7. poschodí na ul. Rúbanisko III 2904/26, 984 03 Lučenec
Najnižšie podanie: 24.200 € Minimálne prihodenie: 200€
Výška dražobnej zábezpeky: 1.000€
VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.: 0907 337 779, 0903 435 423
www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

LETÁKY

0905 915 039

INZERCIA

0905 915 039

Nový modelový rad Dacia
už od 6590 €
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02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim staré mopedy,pionier, babeta,stadion, aj
diely. tel.0949154017
»Kúpim CZ 175 skúter. Aj bez
papierov. 0904527918

Milí spoluobčania, milí starí rodičia, mamičky, deti a pracujúci.
Ešte nikdy neboli prezidentské voľby tak dôležité ako teraz.
Naša spoločnosť je rozdelená na
dva tábory, Ficov koaličný tábor a
Kiskov tábor slniečkárov. Z jedného
tábora do druhého padajú obvinenia
z korupcie, daňových a pozemkových podvodov, ba dokonca aj trestné oznámenia. Kiska vyhlasuje, že
Slovensko je mafiánsky štát s Ficom
na čele (čo nám nesmierne škodí v
zahraničí) a Fico vyhlasuje, že Kiska
je pozemkový a daňový podvodník,
ktorý nieje o nič lepší ako Bašternák
(prezident s týmto životopisom rozdeľuje našu spoločnosť zase doma).
V prezidentských voľbách nasadil Ficov tábor za svojho kandidáta
Maroša Šefčoviča a Kiskov tábor nasadil kandidátov Róberta Mistríka
a Zuzanu Čaputovú. Z hore uvedeného súboja dvoch táborov je jasné,
že ktorýkoľvek z týchto kandidátov
prinesie ako prezident do našej spoločnosti viac zla, bude kryť podvody
svojho tábora a ďalej rozdeľovať našu
spoločnosť.
Osobne si myslím, že Slovensko
už potrebuje politický mier a hľadať
pokoj pri nestraníckom prezidentovi,
ktorý nepatrí do žiadneho tábora.
Ja, Štefan Harabin, nefandím ani
jednému a ani druhému táboru. Som

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

01 AUTO-MOTO / predaj
»PREDÁM NOVÉ TLMIČE NA
OPEL ASTRA LAMDA SONDU
CHLADIČ 0940886269

HARABIN: Príďte prosím voliť

87-0036

Občianska
riadková
inzercia
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za život / SLUŽBY

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim kroje aj časti mince bankovky pohľadnice
obrazy hodiny hodinky vyznamenania vojenské veci
parožie a iné 0903868361

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám
detviansky 2 prackový opasok
0905110121
»Predám, blok motora, diferencial, 4-kolesovú vlečku, nápravy,vyberator na
výrobu dlaždíc,2ks sudy
350l, 0944421124

14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Ozvi sa mi príjemná romantická duša na pekne
spolužitie. Som rozvedený
68,167,90 veselej povahy.
T.0905240154

Pamäť a spomienky oživujú
Psychológovia a filozofi tvrdia, že
pamäť a spomienky sú materiálom,
z ktorého ľudský rozum tvorí. Zmyslové vnemy sa zapečaťujú obrazmi do
zásobárne pamäti, z nej sa potom vyťahujú vo forme spomienok, z ktorých sa
analýzou, porovnávaním, prehodnocovaním či spájaním vytvárajú úsudky, názory, postoje. Je to, samozrejme,
veľmi schematické vyjadrenie zložitosti ľudského ducha. No vieme, že spomienky silno ovplyvňujú každé naše
rozhodovanie. Negatívne spomienky
v nás vyvolávajú strach, odpor či hnev,
tie pozitívne zase vidia veci príliš ružovo. Pre reálny životný pohľad sú preto
nevyhnutné oba typy.
Preto je mimoriadne zaujímavé
z psychologického hľadiska, že rokmi
sa zlé spomienky zmazávajú a dobré
vystupujú do popredia. Prečo to tak je?
Je toto milosrdenstvo na niečo potrebné? Vieme, že ľudia, ktorí zomierajú,
majú prirodzenú potrebu svoje vzťahy
usporiadať. Ak by im naskakovali len
tie najhoršie spomienky, nikdy by nenašli odvahu zmieriť sa. A zmierenie
patrí k základným aspektom dobrého
zomierania. Tí, ktorí stoja denne pri
smrti - lekári, duchovní, ale aj príbuzní
zomierajúcich, dosvedčujú, že niekedy

títo ľudia ani nemôžu odísť zo sveta,
kým sa nezmieria. Uvedomujú si teda,
a aj vedome chcú, aby na záver života
prevážili dobré spomienky nad zlými.
Pozoruhodné je aj to, že keď nám
zomrie príbuzný, priateľ, kolega, ba
aj len známy, vynoria sa nám o ňom
viac-menej dobré spomienky. Celá jeho
osobnosť v globále vyznieva pozitívne,
hoci počas života nás neraz vytočil či
nahneval. Opäť sa prejaví táto milosrdná atmosféra rovnako pred smrťou, ako
aj po smrti. Ten známy výrok „o mŕtvych len dobre“ rozhodne platí, hoci sa
značne sprofanizoval.
Aký zmysel by malo toto pozitívne
naladenie, ak by ľudský život končil
smrťou v ničote? Ak sa už nikto s nikým
nestretne, tak na vzťahoch predsa nemôže záležať. Vieme len málo o živote
po živote, ide skôr o osobné skúsenosti ľudí, ktorí sa ocitli v klinickej smrti
a boli svedkami toho, že niečo nasledovalo... Veda o tom mlčí. Pri smrti sa
naše experimentálne poznanie končí.
Ale existuje aj intuitívne poznanie
srdcom. A to nám často kladie otázky
a pýta si odpovede za hranicou prostej
dokázateľnosti.

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
( + ubytovanie, cestovné a diéty) Výkon práce: územie SR.

» Mária Raučinová, Fórum života

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.
prijme do svojho tímu
montéra vodovodov a kanalizácií - 6 € / hod. ( brutto)
pomocného montéra - 5 € / hod. ( brutto)
V prípade záujmu nás kontaktujte na:

M Á Š FILIP A ?
Chcete si
podať
inzerát?

R A DI S A S TEB O U
P O R O Z P R Á V A M E.

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

N A P ÍŠ N Á M N IEČ O
Z A UJÍM A V É O S EB E
V Ž IV O TO P IS E:

Príklad:
RP LC 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
novinách, LC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

A E- LUC EN EC - A IM T@ A DIEN T. C O M
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFűkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
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Za sumu
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Lešenári
a stavbári pozor!

v počte










áut na cestách, plynulejšia premávka,
menej výfukových plynov, menej nehôd a viac zelených plôch. Samé dobré
správy. Akurát jedna zlá pre výrobcov
automobilov. Ľudia budú potrebovať
menej áut. A prichádzajú autá bez vodiča riadené umelou inteligenciou. Je
možné, že zdieľanie vozidiel privedie
výrobcov znovu k rozumu – využiť
modularitu auta na to, aby sme nemuseli platiť za plánované opotrebenie
a opravy, ale predlžovali jeho životnosť. A v prípade inovácii vymieňali
iba potrebné moduly. Ďalšia rana pre
tých, ktorí snívajú o nekonečnom raste.
Automobilový priemysel bude iný,
ako bol doposiaľ. Musí sa vzdať mnohých paradigiem, ale aj pýchy, nenásytnosti a zdierania dodávateľov. Zlaté
časy automobiliek, ktoré riadili politiku aj ekonomiku
končia. Je to dobrá
správa pre všetkých, okrem automobiliek. Ale takto
to bolo v histórii vždy
– starý svet odchádza, aby prišlo na svet
niečo nové.

» Ján Košturiak
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Preventívne opakovanie učiva

O autách
V roku 1886 prihlásil na patentovom úrade motorovú trojkolku Karl
Friedrich Benz. Štvorkolesové vozidlá
začal vyrábať o päť rokov neskôr a tak
sa začala éra automobilov. História automobilov je bohatá – Nemci priniesli
technickú dokonalosť, Američania
hromadnú výrobu, Japonci štíhlu výrobu, Taliani dizajn a Francúzi autá,
ktoré šetria parkovaciu plochu, lebo
sú často v servise. A prichádzajú ďalší
hráči – Kórejci a Číňania.
Do médií prenikajú poplašné správy, že automobilky na Slovensku redukujú výrobu a idú prepúšťať ľudí. Aké
prekvapenie! Už roky sa zatvárajú fabriky tam, kde nezvládli tlak na znižovanie nákladov. Viete, ktorý segment automobilov rastie najviac? ULCC – ultra
low cost car, auto za pár tisíc eúr. Auto
prestáva byť symbolom statusu a mladí ľudia už netúžia vlastniť auto tak,
ako kedysi ich rodičia. Slovo mobil ich
vzrušuje viac ako automobil. Vo väčších mestách je dnes auto nanič. A prichádzajú ľudia, ktorí majú radi prírodu
a neznášajú spaľovacie motory. Čakajú
na alternatívne pohony. A k tomu pripočítajme zdieľanie automobilov. Už
nesedí v kabíne jeden človek, ale viacerí a auto je vyťažené celý deň. Je menej





 
 

+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.facebook.com/alukogroup

    
 


   

1.500.000 ks

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

OPERÁTOR VÝROBY
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www.konstrukter.sk
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info@konstrukter.sk
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Drvivej väčšine z nás na prvé&.
počutie
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nehovorí nič meno Marcus +Vitruvius
Pollio. Bol to – jednoducho povedané
– vojak ženista vojska cisára Augusta.
V civile staviteľ a na dôchodku spisovateľ. Je autorom diela De architectura
(O architektúre), v ktorom sa dochovali
cenné vedomosti o rímskom staviteľstve a technických objavoch. A – okrem
iného, prvý raz v ňom bol publikovaný
Archimedov zákon. „Teleso ponorené
do kvapaliny je nadľahčované hydrostatickou vztlakovou silou, ktorej veľkosť sa rovná tiaži kvapaliny s rovnakým objemom, ako je objem ponorenej
časti telesa.“
Archimedov zákon platí dodnes,
zatiaľ ho žiaden politik ani režim nezrušil a platí dokonca aj v samotnej
politike. Asi takto: „Čím viac špiny
politici natlačia do verejného života
spoločnosti, tým viac sú spoločnosťou
samotnou odmietaní a zatratení.“ No a
treba dodať, tým viac sú na seba – zjavne – hrdí.
Platí však aj ďalší, možno ešte pre
život spoločnosti dôležitejší zákon. Jeho
autorom je sir Isaac Newton, prezident
Kráľovskej spoločnosti, anglický fyzik,
matematik a filozof. Zákon akcie a reakcie alebo tretí pohybový zákon, alebo
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tretí Newtonov zákon. „Dva hmotné
body na seba pôsobia rovnako veľkými
silami opačného smeru, ktoré súčasne
vznikajú a súčasne zanikajú.“
Preložené do jazyka dnešnej slovenskej politiky – politici, vynucujúci
si náš rešpekt nerešpektovateľnými metódami, ho strácajú mierou, rovnajúcou
sa tlaku na jeho dosiahnutie. V Newtonovom zákone sa totiž jedna zo síl nazýva sila akcie a druhá sa nazýva sila
reakcie. Pritom je dôležité pripomenúť
si, že účinky síl akcie a reakcie sa navzájom nerušia, pretože každá z týchto
síl pôsobí na iné teleso. Ale súčasne - ak
pôsobí 1. teleso na druhé teleso, pôsobí
aj 2. teleso na prvé teleso.
Fyziku som nikdy nemal rád. Nerozumel som jej, no rešpektujem, že je
kráľovskou vedeckou disciplínou. A dokonca – ako sa javí, aj novodobou politologickou vedou. Je dobré si ju
zopakovať. Aj vo vyššom
veku a najmä, vo vysokom
postavení. Lebo inak je
človek iba za hlupáka. A
– aj politik je len človek.
Príjemný a dúfajme,
pokojný
týždeň,
milí čitatelia.



Facebook: aiwsk
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Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm
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www.aiw.sk
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AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!



Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

 

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
distribucia.lc@regionpress.sk

85_0156

0908 979 491

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

0918 726 754
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SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-1

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
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