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Nová folklórna tradícia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zvláštne slovo – folklór. Vyvoláva 
predstavu ľudových odevov, tancov, 
letných festivalov, radosti a povznese-
nia sa nad rutinu všedných dní. Folklór 
je definovaný ako súbor kultúrnych 
javov, ktoré sa prakticky prejavujú 
formami ústnej, hernej, tanečnej, dra-
matickej a hudobnospevnej komuniká-
cie. Jeho nositeľom a rozširovateľom je 
kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol 
jeden človek. Folklór podlieha kolek-
tívnym normám. 

Žiaľ, u nás už aj amorálnosti, 
nemravnosti a falši. Stáva sa folklórom 
okrádať – ako inak – vždy tých slabších 
a dobrosrdečnejších. Kultúrnym javom 
našej spoločnosti sa stáva hrdosť na 
nakradnuté. Nepoctivo získané, ne-
čestne nadobudnuté. Ide o kolektívne 
šialenstvo, mnohí sa vzhliadajú v zlo-
dejoch, kriminálnikoch, v podvodní-
koch s bielymi goliermi a v morálne a 
hodnotovo vyprázdnených bytostiach, 
tváriacich sa ako elita národa.

Podnikateľ pokojne okradne sub-
dodávateľa živnostníka, veď je to iba 
živnostník a takých čaká v rade na to, 
aby sa dali ochotne okradnúť. Faktúry 
platiť netreba, exekúcie sa báť netreba, 
veď patrím medzi „našich“ a kto mi do-
káže úmysel? A ak by sa aj nejaký súd 

našiel, ktorý uvalí exekúciu, majetok 
prevediem na biele kone, nič nevlast-
ním, nič nemám, čo mi môžu? A hor sa 
na sezónnu dovolenku do Dubaja.

Priateľ navrhne kamarátom spo-
ločnú dovolenku, nadšene súhlasia, 
on zariadi pobyt, cestovnú kanceláriu, 
letenky. Po dvoch týždňoch sa vrátia a 
zistí, že kamaráti nie sú kamaráti a že z 
investície neuvidí ani euro.

Folklórna bezcharakternosť. Čo-
raz prítomnejší jav našej novodobej 
„kultúry“ žitia i spolužitia. Kto nám ho 
sem zavial, rozosial po Slovensku, me-
dzi kedysi čestných a pracovitých ľudí?

Je načase to rázne odsúdiť a od-
mietnuť. Vás ešte neokradli? V obcho-
de, na faktúrach, o kus zeme v záhra-
de? Na ilúziách o cti a morálke? Či o 
priateľstve a láske? Tak sa pripravte, 
čoskoro ste na rade.

Ak nepoviete rázne nie. 
Ak sa tomu spolu nepo-
stavíme.

Aspoň trošku šťastia 
v tomto, dnes, netradič-
ne, od bežného želania 
– veľa šťastia.
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Každý týždeň: Žiar nad Hronom, 
Lutila, Slaská, Kosorín, Janova 
Lehota, Lovčica - Trubín, Lovča, 
Dolná Trnávka, Horná Ždaňa, 
Prochot, Prestavlky, Horná Trnáv-
ka, Hliník nad Hronom, Lehôtka 
pod Brehmi, Žarnovica, Rudno 
nad Hronom, Brehy, Bzenica, Vy-
hne, Veľká Lehota, Sklené Teplice, 
Tek. Breznica, Župkov, Jastrabá, 
Štiavnické Bane, Nová Baňa, Te-
kovská Breznica, Hronský Beňa-
dik, Psiare, Hrabičov, Ostrý Grúň, 
Stará Kremnička, Bartošova Le-
hôtka, Kremnica, Pitelová, Trnavá 
Hora, Jalná, Slaská, B.Štiavnica, 
Hodruša - Hámre, Banská Belá
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
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Štátni veterinárni inšpektori usmr-
tili všetky štyri ošípané v domácom 
chove v obci Strážne v okrese Tre-
bišov, v ktorom bol potvrdený prvý 
prípad afrického moru ošípaných 
(AMO) na Slovensku. 

Do troch dní veterinári ohnisko iden-
tifikovali a zlikvidovali. Ako sa ukáza-
lo, išlo o nelegálny domáci chov, zatiaľ 
pritom nie je známe, ako došlo k naka-
zeniu chovanej ošípanej. 

Regionálna veterinárna a potravi-
nová správa Trebišov vytýčila ochran-
né pásmo tri kilometre od ohniska 
nákazy, ktoré zahŕňa len obec Strážne 
a pásmo dohľadu desať kilometrov od 
ohniska, v ktorom je zhruba desiat-
ka obcí. V obci Strážne pri hraniciach 
s Maďarskom sa aktuálne nachádza 
približne 30 ošípaných u 13 farmárov 
a drobnochovateľov. V prípade regis-
trovaných chovov dostanú chovatelia 
za usmrtenie zvierat od štátu kompen-
zácie.

Agrorezort upozorňuje na prízna-
ky, ktoré sa objavili na infikovanej oší-
panej. Tie dokážu spozorovať relatívne 
rýchlo aj drobnochovatelia. Je to zvý-
šená teplota zvieraťa, krvou podliate 
štípance po muchách, krvné podlia-

tiny na koži, hnačka a znížený príjem 
krmiva. Ich nahlásenie, či už štátnemu 
alebo súkromnému veterinárnemu le-
károvi, tak ako v tomto prípade, kedy 
došlo k likvidácii ohniska nákazy do 
troch dní, je mimoriadne dôležité na 
zamedzenie šírenia AMO do ďalších 
oblastí Slovenska.

Aj predseda Zväzu chovateľov oší-
paných na Slovensku Andrej Imrich 
považuje za najdôležitejšie, aby sa ná-
kaza nepreniesla do iných regiónov, 
najmä na západné Slovensko, kde je až 
80 percent všetkých chovaných ošípa-
ných. Chovatelia sa podľa neho najviac 
obávajú možných dôsledkov na vývoz 
do zahraničia. 

AMO sa nedá liečiť a neexistuje 
naň vakcína. Konzumácia takéhoto 
mäsa neohrozuje zdravie človeka, lebo 
choroba nie je prenosná, ale na druhej 
strane, ak by sa potvrdilo, že to mäso 
je kontaminované, tak, samozrejme, 
je určené pre kafilerické spracovanie, 
pretože majiteľ, aj keď si ho dá zamra-
ziť, ale bude s ním manipulovať, po-
vedzme, o pol roka, znovu tú nákazu 
môže rozšíriť.

Mor ošípaných už j u nás

» red

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

Príklad:
RP ZH 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Na  Úrady práce na  celom Slovensku 
denne prichádzajú uchádzači o prácu. 
„Podávajú si kľučky“ aj u vás?
Situácia je iná ako v  minulosti. Niet 
sa čo čudovať, veď na trhu práce dnes 
nájdete pracovné činnosti o akých sa 
vám prednedávnom ani nesnívalo. 
Navyše, ľudia majú veľakrát o práci 
v banke alebo pre banku skreslenú 
predstavu. Netušia, že možno práve 
oni budú pre ňu prínosom. Banka 
predsa nie sú len čísla. Pracovník 
tejto fi nančnej inštitúcie využije 
okrem ekonomických znalostí aj 
komunikatívnosť, organizačné 
schopnosti, analytické i  strategic-
ké myslenie a v neposlednom rade 
svoju kreativitu.

Nemyslíte si, že dôvodom je ich viacnásobné 
odmietnutie inými zamestnávateľmi? Viete, 
nie každý má to šťastie, že je zdravý a má spo-
kojnú, zdravú a šťastnú rodinu.  
Iste.  Pri našej práci sa stretávame s rôznymi 
osudmi. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Je pre-
to pre nás veľkým zadosťučinením, keď práve 
ľuďom s  trpkým osudom môžeme pomôcť. 
Stačí im dodať viac odvahy. Rozumiem aj 
tomu, že sa cítia nepotrební a sklamaní. Môžu 
mať však talent, ktorý zatiaľ v sebe neobjavili. 
PSS im dá šancu a nádej na lepší život.

Aký talent máte na  mysli? A  kto sa teda 
môže uchádzať o prácu v Prvej stavebnej spo-
riteľni?
Talent počúvať. Ostatné ich naučíme. Nebude-
me sa pýtať na známky v škole, na sociálne po-
mery ani na pôvod. Šance majú všetci rovnaké. 
Každý, kto rád spoznáva nových ľudí, pozor-
ne počúva, chce rozšíriť svoje vedomos-

ti, je vytr-
valý a  má 
vízie do  bu-
dúcnosti, je 
na  najlepšej 
ceste stať sa 
naším kole-
gom.To,aký
potenciál v  se-
be skrýva a ako 
by ho mohol 
najlepšie využiť, 
zistíme pri osob-
nom rozhovore 
s uchádzačom 
o prácu.

To znie naozaj zaujímavo. Spomenuli ste, že 
banka nie je len o  číslach. Predstavte nám 
teda bližšie prácu, ktorú ponúkate. 
Na  začiatku vám položím niekoľko otázok. 
Plní ľuďom sny, ale nie je Ježiško? Vďaka 
nemu ste doma rýchlejšie,  ale nie je taxikár? 
Mení bývanie na  domov, ale nie je archi-
tekt? Kto je to? Nemusíte si lámať hlavu. Je 
to obchodný zástupca PSS. Jeho poslaním je 
pomáhať ľuďom nájsť cestu k  vysnívanému 
bývaniu. Nepredáva. Ponúka riešenie. 

Prečo by sa mal niekto rozhodnúť pracovať 
ako obchodný zástupca Prvej stavebnej spo-
riteľne?
Poznáte vo svojom okolí rodiny s  malými 
deťmi, ľudí ktorým ich zdravotný stav neu-
možňuje pracovať 8 hodín denne alebo sed-
mospáčov, ktorým robí ranné vstávanie tak 
trochu ťažkosti? Ja ich mám vo svojom okolí 
veľa. Obchodný zástupca PSS je pánom svoj-
ho času. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť 
svojim potrebám i potrebám svojej rodiny.

Rozumiem tomu správne, že v kancelárii ne-
musia sedieť celý čas?
Kancelária, vrátane moderného technického 
vybavenia, je k  dispozícii viacerým obchod-
ným zástupcom a je to len jedno z miest, kde 
môžu svoju prácu vykonávať. Pracovať môžu 
doma, v parku, v kaviarni, vlastne kdekoľvek, 
kde im to bude vyhovovať. Odporúčame 
však, aby bol  v kancelárii vždy aspoň jeden 
pracovník PSS. Kancelária je stále najlepšie 
miesto pre potenciálnych klientov, ktorí sa 
v nej  môže zastaviť aj bez predchádzajúceho 
dohovoru. 

Každého bude zaujímať aj fi nančné ohodno-
tenie. Čo im odpoviete, keď sa vás opýtajú 
na odmenu za prácu?
Presne ako ste povedali. Dostanú odmenu 
za prácu. Takže ten, kto chce a bude praco-
vať, bude podľa toho aj odmenený. O  tom, 
koľko zarobí rozhodne len on sám. Finančné 
ohodnotenie je nepochybne nastavené moti-
vačne. To však zďaleka nie je všetko. Nových 
kolegov podrobne uvedieme do problematiky 
a tí skúsenejší  sa s nimi radi podelia o svoje 
poznatky. Majú možnosť získať výhodné úče-
lové pôžičky na vytváranie vhodného pracov-
ného prostredia, stavebné sporenie a úvery so 
zvýhodnenými podmienkami a iné exkluzív-
ne motivačné aktivity, spoločenské a športové 
akcie celoslovenského i regionálneho charak-
teru.

Fantastické. Tak už len posledná otázka. Ako 
sa môžu uchádzači o prácu obchodného zá-
stupcu PSS na vás nakontaktovať?
Stačí, keď navštívia stránku:
www.pracapss.sk 
alebo www.pss.sk/kariera 
a dozvedia sa viac.

Nezamestnanosť. Slovo, ktoré by malo byť vymazané zo slovníka. 
Jedným zo základných ľudských práv, ukotvených v ústave 

Slovenskej republiky, je právo na prácu. Mnohí si to neuvedomujú, 
no  zamestnanie, ktoré jedni berú ako prirodzenú súčasť ich života, 

môže byť pre iných nedosiahnuteľný cieľ. O tom, ako správne 
využiť svoj potenciál a zabezpečiť pre seba a svoju rodinu životný 

štandard aký si zaslúžite, sa rozprávame  s Ing. Kamilom Timurom 
z Prvej stavebnej sporiteľne.

ŠANCA PRE KAŽDÉHO
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»Predám auto Škoda Fabia 
1,4 r.v. 2002. Platné STK EK. 
Zimné gumy na diskoch + 
ostatné doplnky. Garážova-
né. Cena 950. 0917655847

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely DOHODA ISTÁ 
0908205521

»Ponúkam na prenájom 
3-izbový byt v Novej Bani. 
Cena 450€ vrátane energií. 
Tel. č.: 0917422048

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šach . 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
» Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

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 ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZH 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje 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                    

Na historické udalosti našej krajiny 
máme rôzne pohľady. Jedni sú vy-
znávačmi protifašistického odboja, 
iní bránia opodstatnenosť existencie 
samostatného Slovenského štátu, 
ďalší velebia Masarykovu prvú re-
publiku, niektorí ešte so sentimen-
tom hľadia na socialistický režim. 

Aj na Nežnú revolúciu môžeme mať 
rozdielne názory. Ako na konšpiratív-
ne zosnovanú akciu, alebo ako na im-
provizovanú revoltu voči dlhodobému 
útlaku neslobody. Žiaľ, tieto opačné po-
stoje si odnášajú naše námestia a ulice. 
Sú to nemí svedkovia, ktorých zapája-
me do našej názorovej vojny. 

V Bratislave momentálne vznikol 
návrh premenovať časť Námestia SNP 
na „Námestie Nežnej revolúcie“. 

Z môjho pohľadu atraktívny názov. 
Sama som sa zúčastňovala tohto než-
ného revolučného hnutia. S kľúčmi a s 
dieťaťom na pleciach sme s manželom 
každý podvečer vyrážali na námestie 
s tlčúcim srdcom a veľkou nádejou 
na zmenu. Nikdy nebudem môcť dosť 
ďakovať, že som mohla byť priamym 
účastníkom tohto významného boja za 
slobodu. Keď o tom rozprávame našim 
deťom, počúvajú so zatajeným dychom 
a ticho nám závidia našu „najprv tajnú, 
potom verejnú vzburu“.

Napriek tomu by sme námestia len 
tak nemali premenovávať. Ak sme na 
námestí ponechali sochy „rozhneva-
ných žien“ – dedičstvo socializmu – 

môžeme tolerovať aj pôvodný názov. 
Koniec-koncov na význame SNP pre 
Slovensko a Európu sa naši politickí 
predstavitelia demokraticky dohodli. 
Premenovanie samo osebe ešte ne-
zmení vnútorné postoje. Tie mnoho-
krát vyrastajú z rodinného prostredia, 
z osobných príbehov blízkych, z ich 
víťazstiev a porážok,  zranení, osudov 
a rozhodnutí v konkrétnych životných 
situáciách. 

Ako rodená Bratislavčanka som si 
pomerne dlho zvykala na nové názvy. 
Ešte aj dnes si pomýlim Krížnu so Ste-
inerovou a Malinovského so Šancovou. 
Alebo „Staliňák“ s „Esenpéčkom“.
Nová generácia už nerozumie, o ktorej 
hovorím. Nie, nechcem tým hájiť za-
šlú slávu socializmu a spornú úlohu 
hrdinov. Mám od toho ďaleko. Len to 
premenovanie mi veľmi pripomína 
ešte iný stret – generačný –  potrebu 
mladšej generácie zviditeľniť sa svojou 
kreatívnosťou a všetko predošlé meniť 
a poznačiť svojimi nápadmi. Uznávam 
inovatívnosť, no predsa treba nájsť 
zdravú mieru. Každá zmena a výmena 
nesie svoje dôsledky, otvorí diskusie a 
rozjatrí postoje. Ani rozdelenie jedné-
ho námestia na dve časti nevidím ako 
vhodný kompromis. No možno sa mý-
lim, možno sa názvy námestí a ulíc už 
stanú pravidelným symbolom nášho 
pluralizmu.

Zo Stalinovho „Nežné“...

» Mária Raučinová, Fórum života

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
23.8. , 13.9. , 4.10. , 25.10. , 

15.11. , 6.12. 2019 ••• 17.1. 2020
Dolná Ves-Coop. . . . . 9,00 hod.
Bartošova Lehôtka . 9,10 hod.
Jastrabá . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Ihráč-Coop . . . . . . . . . 9,50 hod.
Nevoľné . . . . . . . . . 10,05 hod.
Trnavá Hora . . . . . . 10,35 hod.
Jalná-pošta . . . . . . . 10,45 hod.
Hr. Dúbrava-Coop . . 11,00 hod.
Pitelová-Coop . . . . . 11,25 hod.
Stará Kremnička . . 11,45 hod.
Lehôtka p/Brehmi 12,05 hod.

Hodruša - Hámre . . 12,45 hod.
Horné Hámre. . . . . 13,05 hod.
Župkov . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Hrabičov. . . . . . . . . 13,35 hod.
Voznica-Coop . . . . . 14,00 hod.
Rudno n/H . . . . . . . 14,15 hod.
Brehy-Coop . . . . . . . 14,30 hod.
Tekovská Breznica 14,50 hod.
Orovnica-Coop . . . . 15,05 hod.
Hr. Beňadik . . . . . . 15,20 hod.
Psiare-has. zbroj. . . . 15,30 hod.
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0,20Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.
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vždy v PIATOK v týchto termínoch:
16.8. , 6.9. , 27.9. , 18.10. , 
8.11. , 29.11. , 20.12. 2019

Veľká Čausa . . . . . . . 9,00 hod.
Malá Čausa. . . . . . . . 9,15 hod.
Lipník . . . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Chrenovec . . . . . . . . 9,45 hod.
Jalovec . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Ráztočno . . . . . . . . 10,15 hod.
Handlová-Lidl . . . . . 10,30 hod.
Jánová Lehota . . . . 10,50 hod.
Kosorín . . . . . . . . . . 11,05 hod.
Slaská . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Lutila . . . . . . . . . . . 11,40 hod.

Lovčica . . . . . . . . . . 11,55 hod.
Prestavlky . . . . . . . 12,20 hod.
Horná Trnávka. . . . 12,35 hod.
Horná Ždaňa . . . . . 12,50 hod.
Dolná Ždaňa . . . . . 13,05 hod.
Dolná Trnávka . . . . 13,20 hod.
Lovča. . . . . . . . . . . . 13,35 hod.
Hliník nad Hronom 13,50 hod.
Vyhne . . . . . . . . . . . 14,10 hod.
Žarnovica-Tesco . . . 14,30 hod.

39 14

 PREDAJ 
MLÁDOK
18-týždňové

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

morky, psy
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Dôležité
telefónne čísla

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

INZERCIA
0907 877 860
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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 dobuVolať len v pracovnú dobu

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

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
DOPRAVADOPRAVA 0944 423 566

- Pravidelní dodávatelia
   CENA DOHODOU

VÝKUP
AUTOBATÉRIÍ

ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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POLitiCKá inzerCia, ŠKOLa

»Predám šijací stroj šlapací 
a rôzne veci 0918104740
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»Predám cirkulár, brúsku 
na nože 0908507327
»Predám malotraktor 
0918344798
»Predám šrotovník 20L an-
tikorový, elektrický mlynček 
na mäso. Cena dohodou. 
Tel.: 0905 810 658

»Kúpim staré Primky, 
iné mechanické hodinky 
a strieborné mince. Tel: 
0905767777

»Hľadám prácu ZTP uprato-
vanie údržbár vodič sklad-
ník. Tel 0944955040

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 ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZH 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Dovoľte, aby sa 
som najprv vrátil 
ku kauze „Námestie 
SNP“. V nej ma ľu-
dia zo Za slušné Slo-
vensko“ obvinili, 
že som im odmietol 
vydať námestie na 

oslavy 30. výročia Novembra 1989. Keďže 
to bola lož, respektíve neslušný výmysel, 
lebo ma nikto od nich a ani nikto iný v tej 
veci nekontaktoval, ohradil som sa voči 
tomu. Čo asi nečakali.

Po týždni útokov od nich a noviná-
rov hlavne z médií, ktoré vlastní Penta, či 
Týždňa, ktorý Penta štedro dotuje, však 
nastal zásadný obrat. Keďže som sa ne-
vzdával, nakoniec Za slušné Slovensko 
kapitulovalo a muselo priznať, že si to na 
mňa vymysleli. Aspoň, že tak.

Tesne predtým ich klamstvo obhajo-
val Michal Truban a zastal si ich. Keď pri-
znali klamstvo, myslel som, že Truban sa 
mi ospravedlní, ale nie, miesto toho vyšiel 
ešte viac do útoku voči mne a nášmu hnu-
tiu OĽANO, že si s nami nedokáže predsta-
viť spoluprácu.

Nuž, história sa opakuje. Presne tak 
isto ako Gazda pravice Procházka pred voľ-
bami v roku 2016 v košeli s vyhrnutými ru-
kávmi, tak isto aj dnes samozvaný „budúci 
premiér“ Michal Truban, vopred kádruje 
ľudí na hodných a nehodných byť v „jeho 
vláde“. Na ľudí slušných a tých ostatných.

Nerozumiem tomu. Pán Trubana sa 
zrejme tiež dotklo, že som sa ohradil voči 
tomu, že neustále prezentuje ľudí z PS/
SPOLU ako nových politikov, hoci jeho 
najbližší kolegovia Štefunko či Beblavý sú 
v skutočnosti v politike 20, respektíve 17 
rokov a prestriedali kopu strán.

Lenže aj pri kauze „Námestie SNP“ 
ako aj pri Beblavom a Štefunkovi som 
hovoril len a len pravdu, ale pán Truban 
tvrdí, že práve takáto politika - hovorenie 
pravdy, je prekážkou našej spolupráce. 
Myslím, že sa mýli. Ak má prísť ku sku-
točnej zmene, musí skončiť systém, kde 
existujú dve pravdy - jedna pre „našich 
ľudí“ a druhá pre ostatných. Kde zákony a 
pravidlá platia podľa sympatii a známostí.

Ak chce pán Truban byť raz lídrom, kto-
rý prinesie skutočnú zmenu na Slovensku k 
lepšiemu, mohol by používať menej slov o 
slušnosti a spolupráci, ale o to viac takých 
činov. A hlavne menej ne-
miestnej pýchy a viac 
pokory. Nabobtnané 
ego a povýšenecký 
prístup k prípadným 
partnerom sú vlast-
nosti, ktoré sú pres-
ným opakom toho, čo 
človek, ktorý sa chce raz 
stať dobrým premié-
rom potrebuje.

Nie boj za pravdu, ale pýcha 
je nepriateľom spolupráce

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

činov. A hlavne menej ne-
miestnej pýchy a viac 
pokory. Nabobtnané 
ego a povýšenecký 
prístup k prípadným 
partnerom sú vlast-
nosti, ktoré sú pres-
ným opakom toho, čo 
človek, ktorý sa chce raz 
stať dobrým premié-
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(1. časť)

V spravodajstve RTVS som si vypo-
čul, že sa nevenujeme kritickému 
mysleniu (ďalej KM). Konštatovalo 
sa to na základe prieskumu. 

Na prieskumy o školstve sa pozerám 
negatívne: nikdy ničomu nepomohli, 
no sú traumatizujúce, keďže na základe 
nich sa robia  necitlivé zásahy do vyu-
čovania, len aby sme neboli na nižších 
stupienkoch mnohých rebríčkov. Médiá 
nekriticky naletia štatistikám a máme 
senzáciu dehonestujúcu školy.  

Už skôr som upozornil na dôležitosť 
KM (nielen u žiakov!). Je to téma, ktorú 
niektorí učitelia spoznávajú na ojedine-
lých kurzoch alebo si ju študujú v lite-
ratúre, ktorej nie je dostatok. Napriek 
tomu, že sa o KM hovorí roky a medzi-
tým vznikli učebnice, ani tie neobsahu-
jú didakticky spracovanú batériu úloh 
na rozvíjanie KM. Opäť to zostáva v ru-
kách (tých kritizovaných) učiteľov. Bez 
centrálnej metodickej pomoci.

Predstavme si, že nejaký nadšený 
učiteľ odsunie svoje povinnosti, málo-
kedy súvisiace s vyučovaním, vyškolí 
sa a chce žiakov vyučovať KM. Narazí 
na dlhodobo neodstrániteľný prob-
lém: štátny vzdelávací program a 
testovania. Učitelia sú povinní napl-
niť obsah vyučovania často zbytočný-
mi a prežitými témami, inak porušia 
osnovy. Učitelia musia dbať o najlepší 

výsledok v testovaniach, aby nemali 
problémy s vedením školy alebo so zria-
ďovateľom. (Testy neobsahujú položky 
o KM!) Nemajú čas na tie iné, často pre 
život dôležitejšie témy. Ak si aj vyhradia 
priestor, nemôžu tak pracovať pravi-
delne. Lebo by museli vynechať štátom 
predpísané témy, nehovoriac o povin-
nosti skúšania, práce s integrovanými 
žiakmi a o tom, koľko dní vyučovania 
odpadáva, aj preto, že sa musia venovať 
činnostiam, ktoré sú neraz nariadené. 

Iba laik neznalý školstva a nekri-
ticky mysliaci môže konštatovať, že uči-
telia ignorujú vyučovanie KM. Pravda, 
nevenujú sa mu v takej miere, ako si 
doba vyžaduje. Nie však z dôvodu ne-
vôle alebo nevedomosti. Napokon ku 
KM netreba ani špeciálny kurz, vysoká  
škola je o vede, študenti sú vycvičení 
kritickými rozbormi prameňov. Prob-
lém je v štátnych vzdelávacích progra-
moch, ktoré dlhodobo vracajú školy k 
diktovaniu poznámok, k presviedčaniu 
žiakov, že všetko budú potrebovať, ku 
klasickému monologickému vyučova-
niu, ku konvergentnému mysleniu vy-
žadovanému testami. 

Ak nepríde v tejto oblasti k rýchlej 
a skúsenostne podloženej zmene, náj-
du sa opäť dôvody zhadzovania viny na 
učiteľský stav, prípadne na „hlúposť“ 
žiakov, ktorí si čoraz viac uvedomujú 
archaickosť učebných tém.

Kriticky o kritickom myslení

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
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  KVALITNÉ OKNÁ A DVERE

ZA ROZUMNÉ CENY

STAVEBNÉ PRÁCE RÔZNEHO DRUHU

až 9 okenných 
profilov od slovenských výrobcov

Držitelia osvedčenia

nad Prima bankou
0903 351 226, zarnovica@herplast.eu

nad Elektrom Sverík, 0915 186 898,
oknabalazmontgmail.com
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Ponúkame prácu 
zváracím technikom

Miesto výkonu
Námestovo

Termín nástupu
Ihneď / dohodou

Druh pracovného pomeru
Živnosť

Odmena
10 € / 1 hodina
UBYTOVANIE HRADENÉ

Kontakt: Lucia Daněk
Tel.: 0948 450 300 
Mail: info@mandmpersonal.sk
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERCIA
0905 915 034
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Internet je nové náboženstvo, ho-
vorí režisér filmu Kto je ďalší? Mys-
líme si, že o internete vieme všet-
ko, ale nie je to pravda. 

Každý deň čítame, ako dokážu so-
ciálne siete zmeniť ľuďom život. Nový 
slovenský film s názvom „Kto je ďalší?“ 
chce rozšíriť skupinu ľudí, ktorí poznajú 
riziká, vymieňajú si skúsenosti či aspoň 
otvorene komunikujú o nebezpečen-
stvách internetu.

Ľudské tiene
Vidíte ľudí, ktorí so sklopenými oča-

mi sedia na zástavke, mlčia a ťukajú do 
svojich mobilov. Nastúpia do autobusu, 
nepríčetne si sadnú a hľadia na disple-
je. Prídu domov, v jednej ruke príbor, v 
druhej internet. „Posledné dva moje ne-

filmové projekty boli www.nezavislost.
sk, www.bezinternetu.sk. Oba projekty 
otvárajú tému príchodu nového nábo-
ženstva – internetu,“ hovorí režisér no-
vého filmu Miro Drobný.

Celebrity ničia životy
V novom filme sú témy ubližovania, 

nenávisti, obťažovania či online narciz-
mu. Novodobé celebrity si zarábajú tým, 
že nakrúcajú alebo fotia niečo mimo-
riadne, aby získali čo najviac divákov. 
Viete, čo všetko sú schopní urobiť pre 
zvýšenie sledovanosti svojich videí? Že 
pre viac „lajkov“ riskujú aj vaše životy? 

Extrémni lezci
Vo filme hrajú známi ruskí „roofto-

pperi“ Vadim Makhorov, Vitalij Raska-
lov a  extrémna modelka Angela Niko-
lau, ktorí lezú po vysokých budovách 
sveta s cieľom získať čo najatraktívnejší 
záber. „Vitalij s Vadimom mali to šťastie 
byť na pyramíde v Egypte, na soche 
Krista v Rio de Janeiro, na vežiach chrá-
mu Sagrada Família v Barcelone, alebo 
vo Viedni na vrchole Dómu svätého Šte-
fana. Dnes je to už nemožné. Všade sú 
prísne bezpečnostné pravidlá. Ja som 
prešla všetky výškové budovy v Číne, 
Hong Kongu, liezla som v Paríži. Ale 
najkrajší západ slnka som zažila na Slo-
vensku,“ vyznáva sa Angela Nikolau, 
ktorá zbiera „selfička“ z  najnebezpeč-
nejších ale aj najkrajších miest na svete. 

Na hranici života
Vo filme lezú na vežu atómovej elek-

trárne. Podpísali notársku zápisnicu, že 

štáb nenesie zodpovednosť za ich ujmu 
na zdraví. „Najnebezpečnejšia bola 
200-metrová konštrukcia veže natretá 
farbou, čo sa veľmi šmýkala a  k  tomu 
ešte aj fúkalo. Režisér povedal, aby sme 
riskovali s rozvahou, že nechce mať na-
filmovanú našu smrť. Kráčala som bosá, 
podo mnou dvesto metrov, fúkal vietor. 
Na tej tyči sa reálne nedalo ani stáť, nie-
to ešte kráčať,“ smeje sa Angela. Ako to 
dopadlo, sa dozviete v kine.

Pre mladých o mladých
Film, aký na Slovensku ešte nebol, 

prináša režisér Miro Drobný očami in-
ternetu. Triler je nakrútený pre mladých 
a o mladých. Film má tiež silnú hudbu. 
Svetoznáma Demi Lovato prepožičala 
skladbu Skyscraper, Celeste Buckin-
gham naspievala pesničku Voiceless, 
reperka Aless skladbu Tisíc dôvodov 
a premiéru mala už aj skladba britské-
ho speváka Liama Adamsa s  názvom 
„Don’t let me fall“. Premiéra filmu Kto je 
ďalší? je 22. augusta 2019. 

Zdroj: Text + foto Oľga Valentová
PR manager filmu Kto je ďalší?

0903 / 65 85 95

Celkom otvorene o internetovom ubližovaní, nenávisti, obťažovaní či online narcizme

Taký film tu ešte nebol

Angela na streche.

KULTÚRA

Z textu skladby:  Don’t let me fall
Štyri steny ma neuväznia
Poletím na koniec sveta a späť
Vyšplhám sa na najvyšší vrchol hory
Lebo keď raz začnem, nemôžem pre-
stať.
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možný mesačný hrubý zárobok:                 

 
 

doprava ZADARMO
možnosť zmluvy na dobu neurčitú

možnosť nástupu priamo do kmeňa
dvojzmenná prevádzka

0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk

www.pracujvnitre.sk

STABILNÁ PRÁCA V LOGISTIKE? Syncreon Slovakia s.r.o. hľadá posily do svojho tímu.

Viac informácií:

možný m

m

PICKER

POZÝVAME VÁS NA INFORMATÍVNE STRETNUTIE
 

805 €*
*základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:

1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

HRONSKÝ BEŇADIK 13.8. 2019 o 09:00
Dom kultúry, Mýtne námestie 26
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Stavebná firma HĽADÁ

ŽELEZIAROV
do panelárne
v Nemecku.

TPP, 2300€/mes. netto
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0907 736 115 45
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 7. augusta 2019

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERCIA
0907 877 860
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069 

Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

Akcia platí od 02. 08. 2019 do 08. 08. 2019 alebo do vypredania zásob.

Samsung RB33J3315WW
Kombinovaná chladnièka

156€
UŠETRI

429 €
585€

W
a
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
63
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové
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MUŽOV AJ ŽENY
� MONTÁŽ PODLOŽIEK, 

PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná 

práca zameraná na zručnosť)

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY 
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU 

+ 1,20€/HOD.,  NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

UBYTOVANIE ZDARMA
 + STRAVNÉ LÍSTKY

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA 
PRIJME:


