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Týždenne do 29 620 domácností

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

Pretláčanie - krtkovanie

0907 129 169

0902 348 974

87-0008

EXEKÚCIE � ZRUŠÍME

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!
85-0300

0907 924 947

0918 623 064

KRT - VRT

62-0021

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA

www.promontglass.sk

87-0011

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

Plechová strešná krytina

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY

FÓLIE NA TERASY - ALTÁNKY

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

87-0015

Kúpim BYT | Kúpim GARÁŽ
PLATBA
v MI, TV v HOTOVOSTI
09 4 9 85 4 569

34-0010

87-0009

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

62-0005

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

MARCIN

KAMENÁRSTVO
PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

87-0028

tel.: 056/647 14 38
0907 993 558 � 0911 306 467
kamenarstvo.marcin@marstone.sk
k

87-0005

ZALUŽICE 89
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rokov
na trhu

3x5m

Dovoz a montáž
ZDARMA

mobil:

7
0940 973 Kȅ77
ß
7>ßMOFG>QBɊ
@BKR

87-0023

699€

KCIA
0949 765 613 JARNÁ A
85_0275

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

OBNOVA STRIECH

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
záruka
OBHLIADKA ZDARMA Reálnarokov
12

34-0086-2

12

PLECHOVÉ GARÁŽE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 290€
všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

s montážou 439€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie

TIP na výlet

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

www.slovaktual.sk

0918 520 651, 0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk

85_0099

ČEREŠŇA
MATNÁ

66-0007-1

DUB
MATNÝ

Lom Beňatina

25
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MASÁŽE, PEDIKÚRA, KOZMETICKÉ OŠETRENIE PLETI
Partizánska 6079/2A
(oproti Elektrotechnickej škole)

071 01 MICHALOVCE
Tel.: 0907 740 330

62-0024

FB: Mária Sabová
FB: Masáže Harmónia

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

87-0013

NOVÁ
KOLEKCIA POSTELÍ
NÍZKE
UVÁDZACIE CENY

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

ZÁHRADNICTVO

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

62-0002

AKCIA PLATÍ DO 30.06.2021

tel.: 0915 880 808

LETNIČKY

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

MUŠKÁTY SURFÍNIE
BEGÓNIE
TRVALKY A INÉ

NONSTOP

0908 580 291

87-0001

POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

0940 234 800

www.zahradnictvo-uhrin.sk

62-0016

87-0039

ZÁHRADNÍCTVO

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce

www.zasas.sk
0907 990 754

´
POMNIKY

Realizujeme

STROJOVÉ
POTERY

ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

0948 300 988

PIESOK
ŠTRK
KAMENIVO

AKCIOVÉ CENY

61-0056

dovoz
zdrama

0905 308 280

87-0009

62-0001

PREPICHY
POD CESTY

87-0032

OPRAVY A SERVIS

RENOVÁCIA
HROBOV

0919 082 596

87-0044

0907 895 864

87-0038

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
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Teraz

Zosurovenie, zdivočenie mravov

Niekto spomína na minulosť alebo sní- lásky nám prinesie vnútorný pokoj.
va o budúcnosti. Iní sa trápia minulosPrišiel som kedysi do komunity Dobrý
ťou a boja budúcnosti. Žijeme však te- Pastier v Kláštore pod Znievom. Zo sveta,
raz, v prítomnom okamihu.
kde sa ľudia a firmy porovnávajú s najlepšími. Manažéri tam plánujú a riadia zmeny
Lenže aj v prítomnosti nami často a každý chce byť prvý. Stretol som kňaza
lomcuje agresivita alebo hnev, lebo veci s ľuďmi odsunutými na okraj spoločnosti.
neprebiehajú tak, ako by sme chceli. Keď Keď prichádzajú z ulice, vyzerajú čudne
sa odpútame od našich myšlienok, plánov, a majú aj svoje zlozvyky. Ale majú v sebe
posudzovania a hodnotenia druhých, náj- aj talenty a dobré vlastnosti. A pán farár
deme vnútorný pokoj. Epiktétos hovorí, Maslák ich trpezlivo objavuje. On nechce
že nás nevyrušujú veci, ale obraz, ktorý zmeniť svet, ani týchto zanedbaných ľudí.
si o nich vytvárame. Niekedy nechceme Iba ich s láskou prijíma.
odpustiť druhému človeku v predstave, že
Neposudzuje ich minulosť. Podobne,
si to nezaslúži. Lenže odpustením pomá- ako Ježiš, hovorí „Poď a už nehreš.“ A pohame sebe.
tom pokojne a trpezlivo čaká. A odpúšťa.
Žijeme vo svete plánovania, súťaženia Jedenkrát, dvakrát aj sedemdesiatsedema dosahovania cieľov. Na nájdenie pokoja krát. Svojim strateným synom a dcéram.
však nemusíme dosiahnuť nič. Stačí nám A potom sa dejú zázraky. Aj mňa tento
iba prestať chcieť zmeniť veci, prestať sa kňaz mení. Učí ma, že prijímať problémy
rozčuľovať a robiť si starosti. Čím viac sa tak ako prichádzajú
oslobodíme od nášho posudzovania sveta, a riešiť ich s pokojom
tým väčší pokoj nájdeme.
a láskou je viac, ako
Nemám na mysli pasivitu a nevšíma- všetky reči o tom,
vosť. Pomáhajme, buďme proaktívni, opra- čo bolo a mohlo byť
vujme svet. Len sa nesnažme páchať dobro a plány o tom, čo bude.
tým, že budeme meniť druhých na svoj ob- Teraz je ten správny
raz. Nepodmieňujme našu lásku k druhým okamih zmepodľa toho, kto to je, ako vyzerá a ako sa niť seba –
správa. Boh nás vyzýva k nepodmienečnej a svet.
láske. Takej, akú nám dáva On. Tento druh
» Ján Košturiak

Je najvyšší čas pripomenúť si slová
literárneho barda slovenského národa, Pavla Országha Hviezdoslava.
Úryvky z jeho diela Krvavé sonety.

Slovensku. Hoci nateraz to tak u nás je.
Zosurovenie a zdivočenie mravov. Pred
voľbami sľubovaná politická „inakosť“. „Zodpovednosť“ a „slušnosť“.
Ak niekto niečo sľúbi a neriadi sa vlastVerše, ktoré vyjadrujú nádej v po- ným sľubom, je luhár. Alebo podvodkojný život. Ide o nádej aj v takej podo- ník. Alebo chrapúň. Možno si vybrať z
be, v akej nám ju vnucujú zo svojho po- mnohých nelichotivých – pre slušných
hľadu každé štyri roky politici a potom a čestných ľudí nelichotivých – slov.
rýchlo zabudnú. „Kto zapríčinil tento Slovenčina ich pozná veľa.
úpadok, zosurovenie, zdivočenie mra„Démon kýs škaredý“ iného
vov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veliča- skvelého básnika, Ivana Kraska, sa k
vou vbŕsť do bahna?... Ech, sebectvo! to! nám priplazil. Privliekol so sebou lži,
- a niet, nad ohavou tou zvíťaziť, vojsk, podvody, nerešpektovanie zákonov,
rekov po dnešok. Hej, ono krivdí, hne- nerešpektovanie parlamentu a tým pátie, zdiera, týra svevoľne, kde len stih- dom aj jeho voličov. Démon moci, prine, slabšieho; Bár zem je pre všetkých vlastnenej, ukradnutej nám všetkým.
dosť šírošíra, chce, aby strela sa len pre
Čomu a komu sa ešte dá veriť v naneho...“ Nevzdelancom alebo tým, pre šom štáte? Divadlu na transparentnosť,
ktorých je získanie vzdelania na papie- zodpovednosť, antikorupčnosť? Divadri iba záležitosťou nákupu tovaru ako lu na slušnosť? Iba ak by sa egoistické
každého iného nákupu, Hviezdoslav hulvátstvo z moci zákona
nič nevraví. Vzdelanie si možno kúpiť, premenovalo na tú slušmúdrosť a slušnosť však nie.
nosť. To im ešte nezišlo
Je naozaj normálne, že ten, kto na um, hoci, v iných, nesi chce od vás požičať, príde do vašej nápadnejších podobách
domácnosti, vynadá vám za to, že ste sa to deje. Dokedy?
Odpoveď je v
boli na dovolenke, nabrýzga na vás lži
a špinu a potom vás požiada o peniaze? každom z nás.
O vaše peniaze? Nikde to nie je normálne a nemalo by to byť normálne ani na
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ZIMNÉ ZÁHRADY * PRÍSTREŠKY * PRESKLIEVANIE TERÁS

9\UiEDPHDPRQWXMHPHPDWHULiO\YìKUDGQH]R6ORYHQVND

NRQåWUXNFLHDVWHQ\U{]Q\FKUR]PHURY

SUHVNOHQpVWUHFK\UiPRYpDEH]UiPRYpV\VWpP\X]DP\NDQLHQDIDENO~ĀHSURÀO\DMYGUHYRGHNRUH

0915 439 240 * 0949 234 445 *

CORTIZOSRVXYQpKOLQtNRYpV\VWpP\EH]370DV370 www.WLPPRQWVN

LQIR#WLPPRQWVN

TIP na výlet

STARINA
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OD PONDELKA 7. 6.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

tĒÏðȔ¨Ù©
Ï À¨
óú¨½Ù

Mleté
ïĊ àĊ©
Øóà

Supercena
cena za 1 kg

Supercena

99

5

1 kg balenie

29

3

Dúǿ¨ïÏ
ė ¨ïóúĊ©½à
syra
• rôzne druhy

3 x 60 g

Supercena

180 g

175 g

39

1

19

=ÀÙ

(100 g = 0,79)

• rôzne druhy

1

(100 g = 0,66)

200 g

-44%
450 g

8.99

-40%

99

4

(100 g = 2,50)

D¨ó³©&àÒ¤
• rôzne druhy

0.99*
À¤Ïà

• rôzne druhy

59

0

(1 kg = 1,31)

0,5 l

1,5 l

-45%

-46%

1.09

59

0
ÿ¤Ċï

(1 l = 1,18)

• svetlý/t�avý ležiak

1.29

69

0

(1 l = 0,46)

tÀÙ¨

• rôzne druhy
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riadková inzercia, vtipy / práca

michalovsko
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OD PONDELKA
7. JÚNA

cena za 1 kg

Supercena

-43%
2.99

500 g balenie

69

¨ïĊ¨ÙììïǿÏ

1

½¨ïȝĒìï¤ÌÏĒ
¤úÔàĊ©

99

1

(1 kg = 3,98)

ƏƋƋ¸

Supercena
ĊÀĊę

49

ÿ àïǿ¨¤ÏĒ

Supercena

2

(1 kg = 6,23)

ìÒúȁà¤ƞıơı

400 g balenie

• v ponuke aj
Aromatherapy
aviváž 108 praní
za 3,99 €

111 praní

59

3

]ìï½àĊÂ
gél

ƌƜìïÙÀ¨Žƛİƛƞƍ

• rôzne druhy

500 ml

-28%
2.79*

99

1

ƌƋÏ¸

2 kusy

(1 l = 3,98)

uÒàÏ
• color akt�v
• rôzne druhy

Suché
ÏïȔÀĊà

29

2

ƌƜÏÿóŽƜİƜƠƍ

• pre psy

10 kg

-50%
15.99*

100/120 ml

89

7

-43%

(1 kg = 0,79)

1.39

79

0

ƌƜƛƛØÒŽ
0,79/0,66)

C¸ÙÿØ

• rôzne druhy
... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤Ƣıơı¤àƜƞıơıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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POTULKY SLOVENSKOM

Objavte zrúcaninu Uhrovského hradu
Naplánujte si turistiku do pohoria
Strážovských vrchov a nechajte
sa očariť pôsobivou zrúcaninou
Uhrovského hradu. Vypína sa
nad obcou Uhrovské podhradie
a odvážnejším ponúka i možnosť
nocľahu za múrmi, ktoré dýchajú
históriou.
Na hrad Uhrovec môžete vyraziť z
obce Uhrovské Podhradie, pričom si
môžete vybrať z dvoch trás. Ak zvolíte tú
kratšiu, pripravte sa na náročné a strmé
stúpanie vhodné skôr pre skúsených a
zdatných turistov. Bežní výletníci ocenia skôr druhú, síce o čosi dlhšiu, no zároveň pohodlnejšiu trasu, po ktorej cesta k zrúcanine potrvá približne hodinu.
Odmenou vám bude úžasná atmosféra
Uhrovského hradu, ktorého počiatky
siahajú do druhej polovice 13. storočia. Má zachovanú neskororománsku
kaplnku a veže, rozsiahly renesančný
palác s mnohými architektonickými detailami, krbmi, záchodmi, či cisternami,
ktoré sa na iných hradných zrúcaninách
nezachovali. Ak túžite nasať históriu a
pobudnúť dlhšie, môžete po dohode s
tamojším kastelánom na hrade aj prenocovať.

baštami. Jednalo sa o vysokú trojbokú
vežu na čele, menšiu hranolovú vežu na
juhozápade a na najvyššom mieste stála
predpokladaná vežovitá obytná stavba
- donjon. Neskôr bola pristavená neskororománska kaplnka s emporou, ktorá
vďaka úplnej zachovalosti patrí k unikátom svojho druhu u nás. V 15.storočí
pribudol nový palác pozdĺž severnej
hradby a cisterna na nádvorí. Na konci
stredoveku bolo vybudované murované
predbránie a až potom došlo k rozšíreniu hradu o rozsiahle predhradie. Prístup do podhradia zabezpečoval most
cez priekopu a brána bola chránená
oválnou delovou baštou. Obranyschopnosť hradu zvyšovala obranná pavlač.
Hrad bol spoľahlivým útočiskom v časoch tureckého nebezpečenstva, no zničil ho požiar v 18.storočí.

Prebieha postupná
obnova hradu

V roku 1995 sa začalo s čistením hradu, neskôr došlo aj k archeologickému
výskumu, a postupne od začiatku 21.storočia došlo k zabezpečovaniu statiky a
spevňovaniu múrov. Obnovil sa pôvodný vstup do hradu po moste, vyčistila sa
cisterna, dostavala a zrekonštruovala sa
hospodárska budova, zastrešil sa palác,
zrekonštruovala sa zrútená klenba v paHrad zničil požiar
láci, portál bránovej budovy a prebehlo
v 18. storočí
Hrad Uhrovec kedysi vymedzovala mnoho ďalších opráv. Od r.2015 na hrakamenná hradba s troma nárožnými de pôsobí Občianske združenie Hrad

„Prasacia amnestia 2021“
Slovenských chovateľov takmer dva
roky sužuje africký mor ošípaných
(AMO). Pre chovateľov ošípaných je
toto ochorenie doslova nočnou morou.

a biologickú ochranu chovov a využili
možnosť registrácie chovov bez sankcie v najbližších dňoch,“ vyzval štátny
tajomník MPRV SR Martin Fecko.
„Ak sa majitelia chovov zaregistrujú, nebudú sa voči nim uplatňovať
Prvý prípad bol zaznamenaný ešte žiadne sankcie.“ Vysvetlil ústredný
v júli 2019. Ku koncu mája 2021 evi- riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravidujeme už viac ako 2800 prípadov u novej správy SR (ŠVPS SR) Jozef Bíreš.
diviačej zveri a 28 ohnísk u domácich
V prípade výskytu AMO v chove s
ošípaných. Od septembra 2020 sa AMO nedostatočnou biologickou ochranou,
v chove domácich ošípaných nevyskyt- chovateľ stráca nárok na odškodné
lo. Naďalej preto treba zachovať ostra- alebo poistné. Ak chovateľ nie je režitosť a najmä disciplinovanosť. Za gistrovaný, automaticky nedostane
účelom riešenia situácie ešte na jeseň odškodnenie a tiež dostáva pokutu za
minulý rok Ministerstvo pôdohospo- neregistrovaný chov hospodárskych
dárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zvierat. Táto povinnosť platí aj v prípavyhlásilo tzv. „Prasaciu amnestiu“. Po de držby jednej ošípanej.
vyhodnotení účinnosti tohto opatrenia
a na zamedzenie ďalších škôd našich
poľnohospodárov avizuje agrorezort jej
opätovné vyhlásenie. Amnestia potrvá
do 15. júna 2021.
Prasacia amnestia je cesta k informáciám o výskyte chovov na Slovensku a k možnostiam situáciu monitorovať a chovy ošípaných ochrániť. AMO
sa aktuálne nachádza v 18tich okresoch Slovenska. Situácia sa zhoršuje,
tento vývoj sa však predpokladal.
„Vyzývame všetkých neregistrovaných chovateľov, aby svoje chovy
nahlásili a dokázali sme eliminovať
všetky súvisiace riziká, ktoré toto ochorenie prináša. Apelujem na všetkých
» red
chovateľov, aby dodržiavali pravidlá

Uhrovec, ktoré tu výnimočným spôso- ceho sa v potoku a trafila ho veľmi presbom a pôvodnými metódami naďalej ným zásahom. „Číra voda potoka zmútvykonáva rekonštrukčné práce.
nela tureckou krvou. Turci stŕpli nad
účinkom babskej strely a hneď si predstavili, čo sa asi bude diať, keď po nich
Nebojácna hradná pani
Hrady a zámky sú často opradené začnú strieľať muži. Nečakali ani minúrôznymi povesťami či legendami. Inak tu a zutekali tak, že ani na sto koňoch
tomu nie je ani v prípade Uhrovského by ich nedohonili,“ píše sa v povesti.
hradu. Jedna z nich hovorí o tom, ako sa Na mieste, kde turecký veliteľ zahynul,
jedného dňa pod Uhrovcom na brehoch sa vraj od tých čias za mesačných nocí
potoka zjavili Turci, ktorí chceli zaútočiť zjavujú krvavé škvrny.
na hrad. Odvážna hradná pani si však
Zdroj informácií a foto: hrady-zamky.sk
vyhliadla z hradieb ich veliteľa kúpajúSPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Aký bude
Medard po chladnej jari?
Mladšia generácia už pomaly zabúda na staré tradície a pranostiky.
Naši starí otcovia však podľa niektorých významných dní v kalendári odhadovali napríklad aj to, aká
bude úroda.
Mesiac jún vonia dažďom, čo vystihuje aj množstvo predpovedí našich
predkov. Označuje sa za prvý letný mesiac, počas ktorého sa život každého
hospodára presúval z dvora do polí. Je
spojený zo zberom prvej úrody. Teploty sú priaznivé pre rast a vývoj aj tých
najnáročnejších rastlín. Hlavnou starosťou hospodára v tomto období bol
životodarný dostatok vlahy, pretože pri
nepriaznivom veľmi suchom počasí dochádzalo k zníženiu produkcie klasov
obilia a nedostatku organickej kŕmnej
hmoty na lúkach.
8. júna o dni Medarda hovorí stará
legenda príbeh malého chlapca Medarda, ktorého ochránil pred lejakom
svojimi krídlami veľký orol. Ovplyvnila
nejednu pranostiku a Medard vošiel do
kalendára ako svätec, ochraňujúci polia pred suchom. Pranostiky hovoria:
„Keď na Medarda prší, zrno sa zle suší“.
„Kto na deň Medarda sadí, a rozsieva,
mnoho kapusty a ľanu máva“.
„Na akú nôtu Medard zahrá, na takú sa
tancuje celý mesiac.“
Sv. Medard sa narodil v Salency v
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kraji St. Quentin blízko mesta Noyon
v severnom Francúzsku pred rokom
500 v šľachtickej rodine. Jeho otec bol
potomkom franských dobyvateľov a
matka z galsko-románskeho rodu. Keď
mal tridsaťtri rokov, bol vysvätený za
kňaza. Okolo roku 545 sa stal biskupom
v meste Noyon. Zomrel 8. júna asi roku
560. Uctieva sa ako patrón lúk, vinohradov a poľnej úrody. Je to azda aj na
základe udalosti, ktorá sa údajne stala,
ešte keď bol kňazom.
Okrem iného mal vo vlastníctve aj
včelín, do ktorého sa vkradol zlodej.
Chcel ukradnúť med. Včely sa však na
neho vyrojili a prenasledovali ho. Nešťastník nevedel, čo robiť. Utekal, no
napokon pribehol k Medardovi a prosil
ho o odpustenie. Medard nad ním spravil kríž a vtedy včely od neho odleteli.

» red

zdravie, kultúra, služby
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Ako vybrať základnú školu?
(pokračovanie)

rodičovi. Alebo vnucovať žiakom frázy
namiesto myslenia, chápania a uvažoNedávno som ponúkol niekoľko vania bez strachu z vyslovenia názoru.
spôsobov na to, ako vybrať dobrú O to je situácia uvedomelého rodiča
školu. Každý vníma prívlastok dob- ťažšia: Doma svoje dieťa vedie k životu
rý inak, teda je veľmi ťažké, aby sa v 21. storočí, no musí ho dať do inštitúškoly vedeli prispôsobiť všetkým cie, ktorá je v protipóle k jeho výchove.
názorom.
Obávam sa, že zmena bez dôraznej
reformy v rukách odborníkov z regiPotom sa buď neprispôsobujú, onálneho školstva, ktorá nemusí byť
alebo sa snažia vychádzať v ústrety zdĺhavá, sa nedostaví. Ale, nie vždy
rodičom a žiakom. Pravdou však je, všetko stojí na ministerskej reforme.
že veľká časť škôl má zabezpečený Empatia, asertivita, humanizmus,
dostatočný počet žiakov podľa spá- komunikácia, medziľudské vzťahy by
du a nemusia bojovať o iné deti. Preto mali byť v DNA pedagógov, ktorí majú
môže dôjsť k rôznym problémom a v rukách budúcich občanov, voličov.
konfliktom, ktoré sú rodičia nútení ig- Ako sa môže stať, že uvedené vlastnosti
norovať, keďže nemajú kam inam dieťa roky vyučujeme, máme ich v učebniprehlásiť. Pravda, stále je viac rodičov, ciach pedagogiky, rozprávame o nich
čo si platia za súkromné školy alebo deťom, prezentujeme ich na stenách
si ponechajú deti v domácom vzdelá- škôl, no keď sa vyskytne čo len najmenvaní. Poznám takých a plne chápem ší problém so žiakom či rodičom, uzavich motivácie. Sám sa po komunikácii rieme sa a súdime. A hlavne zabúdame
s kolegami z rôznych kútov Slovenska na to, akými sme boli my, resp. akými
čudujem, ako veľká časť škôl, riadite- niektorí stále sme. Aj postoj v krízových
ľov a učiteľov pôsobí. Akoby sa zasekli situáciách je dôležitým kritériom na
v dávnej dobe a nepochopili, že dnešná výber školy. A ak je tento postoj školy
generácia (doba) je iná a vyžaduje si škodlivý, opakujem to, čo spomínam
odlišný prístup. Ak sa toto nepochopí, stále: Škola nie je iba riaditeľ a učitelia,
môžu sa prehlbovať škody na žiakoch, ale celá komunita. Tá nech ju mení.
ktorých vychovávame a vzdelávame Dôsledky z ľahostajnosti k fungovaniu
pre našu budúcnosť. Stane sa to však škôl zo strany komunít škôl už dnes poťažko, keď budeme z hľadiska štátu i z ciťujeme. A budú sa prehlbovať.
vnútra škôl budovať priamo či nepriamo nenávisť k vzdelávaniu, jeho degra» PhDr. Ján Papuga, PhD.
dáciu, antagonistický vzťah k žiakovi a
pedagóg ZŠ a VŠ
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6. jún 1944

Výročia a udalosti

vylodenie v Normandii
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Vatikán sa stal suverénnym štátom
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operátori výroby
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OBRÁBAČ
KOVOV

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
OP
VO ŠVAJČIARSKU
- Hľadám skupinu elektrikárov,
alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

brúska na plocho, na guľato sústruh, fréza aj iné pozície

PONÚKAME:

Práca

- nástup ihneď
v ČR
- dobré pracovné podmienky
- ﬁrma zabezpečí dopravu a ubytovanie

TEL.: 0950 301 301

POŽADUJEME:
- samostatnosť a zodpovednosť

Michalovce

054 788 02 74
0911 618 499
0903 618 498

e-mail:
saludosro@gmail.com

Trebišov

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

- nástupná mzda: 15€ brutto/hod.

(po zaučení do 18€ brutto/hod.) – prax potrebná

Práca v Nemecku

Ponúkame:

• Prácu v stabilnom kolektíve, v jednosmennej prevádzke
• Vhodné i pre páry
• Vybavenie všetkých úradných formalít v SRN
• Ubytovanie a strava zabezbečené (hradené zamestnancom)

na nemeckú zmluvu

-/1&ßǩÞ)Þ7&/,3

3000€ netto / mesiac

Požadujeme:

801210086

• Manuálnu zručnosť, fyzickú zdatnosť
• Ochotu a chuť pracovať - učiť sa

V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky: 0911 242 389
alebo mailom: fleischmanufaktur.de@gmail.com
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3000€ - 3500€ netto - mesiac
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4000€ netto - mesiac
ÍÍÍS@WRMT?LGC Í?SRM ÍACJMPMĢLĉÍNPĉA? Í
ÍÍÍRSPLSQWÍ Í ÍÍ@CLC˒RW

0950 773 053
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Pracovná ponuka

9 2
výroba Trebišov

D6

PRIJME

8

9

do TPP (živnosť), do dvojzmennej prevádzky,

O

pracovníkov pre obsluhu

K 7

stojanovej vŕtačky,
sústruhu, horizontky;
zváračov MIG (CO2) a zámočníkov

U

85_03478

0800 500 091

VYKOSŤOVAČ

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
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

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

- nástupná mzda: 12€ brutto/hod.

(po zaučení od 12€ do 14€ brutto/hod.) – nie je nutná prax

61_0120

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

PODMIENKA: UKONČENÉ I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

PRACOVNÍK/-ČKA NA ROZRÁBKE MÄSA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

- OPERÁTOR VÝROBY

zamestná

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

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

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

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

4
9
8 6
3 6
9

5
7 8
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Hod. sadzba 4,247€ / 4,914€ + výkon. odmena
Kontakt: 056-668 23 70 • 0917 497 301
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66-0077

Sobrance

Mzda od 1 100,-€

61_0041

nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
Zalužice, Závadka, Sobrance,
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský
Chlmec

0917 839 697
0917 465 632
0915 663 240
0948 002 048

www.pracahned.eu

KONTAKT

DISTRIBÚCIA (29.620 domácností)
párny týždeň:
Michalovce, Močarany, Topoľany,
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce,
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír,
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce,
Rakovec nad Ondavou, Sliepkovce, Strážske, Trhovište, Trnava pri
Laborci, Zemplínska Široká, Sobrance, Trebišov, Cejkov, Hriadky,
Zemplínske Hradište

VIAC info:

Miesto práce
Bratislava, Lozorno, Nitra, Hlohovec, Trnava...
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BRATISLAVA -TRNAVA - NITRA -ZVOLEN LUČENEC -RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA
- KOŠICE - MICHALOVCE – HUMENNÉ

94-0041

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y !
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

12

87-0026

farba
ANTRACIT
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