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STRECHYna kľúč

Nádej zvykne trvať iba krátko
A to najmä a hlavne vtedy, ak sa spoľahneme iba na nádej. Ak si myslíme,
že stačí, že už to „asi máme“. Už sme
sa toho „asi dožili“. Nie, iba to nestačí.
Nechcem hodnotiť prezidenta Beneša, ktorý bol opätovne zvolený do úradu
prezidenta Československa 19. júna 1946.
Teda, pred 75 rokmi. Iba pripomínam, že
aj vtedy sa naši predkovia tešili, že už je
„po“, že všetko zlo sa skončilo, máme
prezidenta, pamätáme sa, ako bolo počas prvej republiky a teda, „bude fajn“.
Fajn bolo veľmi krátko. Iba do komunistického prevratu v roku 1948. Pražský
Václavák bol do posledného miesta plný
nadšených budovateľov povojnovej republiky. Bez výčitiek nadšených. Túžili
po zmene, túžili po spravodlivosti, pokoji, práci a slušnom živote. Spomienky
na prvú republiku boli ešte celkom živé.
Až prišiel jeden rečník a plamenným prejavom davu oznámil: „Práve sa vraciam
z Hradu od prezidenta republiky. Dnes
ráno som pánovi prezidentovi republiky
podal návrh na prijatie demisie ministrov, ktorí odstúpili 20. februára tohto
roku. A súčasne som pánovi prezidentovi navrhol zoznam osôb, ktorými má byť
vláda doplnená a rekonštruovaná. Môžem vám povedať, že pán prezident všet-

ky moje návrhy, presne tak ako boli podané, prijal.“ Citácia z prejavu Klementa
Gottwalda na Václavskom námestí 25.
februára 1948. Z prejavu hlupáka so silným sklonom k alkoholizmu. Z prejavu,
po ktorom sfanatizovaný dav takmer na
pleciach vyniesol hlupáka so sklonom k
alkoholizmu, notorického klamára a zakladateľa „našizmu“ v našich končinách
až na Hradčany.
Povojnová polodemokracia v Československu sa skončila. Komunisti ,
ich pohrobkovia a plagiátori ich mocenských metód (a čohokoľvek, čo sa oplatí
plagiovať) dokonale využívajú chyby
svojich politických rivalov a konečný
zápas presúvajú na ulicu. Nájde sa sila,
ktorá by dokázala čeliť nastupujúcej totalite? Koľko rokov sa hľadala a či sa vôbec našla, na to odpoveď poznáme.
Stojí za to si pripomenúť nástup a
pád Beneša. Nádej na demokraciu a pád demokracie.
Pretože všetko je tak veľmi
nápadne podobné!
Pekný týždeň, už fakt
letný, vážení čitatelia.
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S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

*

FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
07-0006

hľadá do svojho tímu:

Sústružník / frézár
- obsluha strojov – brúsenie, zváranie, sústruženie, frézovanie
- výroba súčiastok, šablón, prípravkov podľa výkresovej dokumentácie
- oprava poškodených dielov strojov
- zámočnícke práce
950 – 1092 EUR
- práca na dve zmeny
-zabezpečená pracovná obuv a odev
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-mesačný bonus do 142 EUR

Prijem plošnej
inzercie

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických ukazovateľov
-každoročné prehodnocovanie platu

e-mail: cv.fpsk@ferplast.com, tel. č. 035/7902622

76-0075

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

do ktorého koľvek okresu

SBS GUARDING s. r. o.

tel.: 0915 781 227

príjme strážnikov na prevádzky

e-mail: spisakova@regionpress.sk

v Štúrove

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
36-0002

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Výročia a udalosti
Edvard Beneš bol jednomyseľne zvolený
za prezidenta ČSR

19. júna 1946
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Kolárovo

Komárno

Bola raz jedna nemocnica. Prežila ťažké časy, ale lekári, sestričky aj ostatní
ľudia v nej sa vždy snažili pomáhať
svojim pacientom.
V areáli bolo ticho a nesmeli tam
vstupovať žiadne autá. Každý pondelok
sa stretávali primári oddelení s patológom a riaditeľom a vyhodnocovali pochybenia, ktoré sa prihodili, aby sa z nich
poučili a už sa neopakovali. Podobné
stretnutia mali aj na svojich oddeleniach,
kde sa snažili dodržiavať dohodnutý
systém práce a pravidlá. V časoch socializmu si nemohli kúpiť všetky prístroje
a medikamenty zo západu, ale snažili
sa študovať najnovšie metódy a postupy.
Pacientov, ktorí nemohli prísť k lekárovi,
navštevovali lekári doma.
Prišla revolúcia a padol komunistický režim. Ľudia si vydýchli a tešili sa, že
v nemocnici budú najmodernejšie prístroje a lieky. Začala sa transformácia. Veľkú
časť nemocnice rozkradli. Lekári s politikmi privatizovali všetko, kde sa dalo
zarobiť. Rozkrádalo sa aj na dodávkach
predražených prístrojov, informačných
systémov a iných službách pre nemocnicu. Areál sa zmenil na veľké parkovisko
medzi ošarpanými budovami a pripomína čínske trhovisko. Niektorí lekári praco-

vali na súkromnom aj na štátnom. Na tom
prvom pacientom zinkasovali a na tom
druhom si to nechali preplatiť od štátu.
Peniaze ovládli nemocnicu. Chýbali na
liečbu pacientov a hromadili sa u bezcitných špekulantov. Pacienti čakali v nekonečných radoch na vyšetrenia a drahé
prístroje boli už popoludní vypnuté.
Zdravotné poisťovne si stavali honosné budovy a nemocnica chátrala. Mnohí
lekári a sestričky stratili úctu a cit k pacientom. Niektorým zaslepili oči peniaze,
iní podľahli zúfalstvu z tohto neutešeného stavu. Mnohí odišli radšej pracovať do
zahraničia. Pacienti sa často pýtali, prečo
si za tento neuveriteľný organizačný neporiadok, kde sú ohrozované ľudské životy, musia platiť povinné zdravotné poistenie. Niekedy si museli ešte priplácať – aj
za to, že budú obslúžení v plánovanom
čase. A dávali úplatky.
Môj otec kedysi riadil
takúto nemocnicu.
cnicu.
ál do
A neskôr sa bál
nej ísť ako pacient.
acient.
o smutBolo mu z toho
astie.
no. Mal šťastie.
Zomrel doma.

» Ján Košturiak

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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
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

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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FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
hľadá do svojho tímu:

-mesačný a výkonnostný bonus

-preplácanie všetkých nadčasov v danom mesiaci
- bonus 100 eur po odpracovaní 6 mesiacov
-navýšenie mzdy po plnom zapracovaní
-koncoročné odmeny závislé od ekonomických

Technik – nastavovač strojov

Technik kovoobrábacích strojov

- príprava a nastavovanie strojov na spustenie
procesu výroby
- monitorovanie a operatívne odstraňovanie
porúch a nedostatkov
- vykonávanie požadovaných zmien
- obsluha a kontrola funkcií strojov
- práca na 3 zmeny

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

-každoročné prehodnocovanie platu

- manuálne práce pri výrobe komponentov
a finálnych výrobkov
- nastavenie, obsluha, oprava a údržba strojov
a zariadení na úseku kovových mriežok
- monitorovanie prevádzky strojov
- práca na 3 zmeny

-zabezpečená pracovná obuv a odev

739€ - 1000€*

739€ - 1200€*

* Základná mzda + Variabilná zložka mzdy + Výkonnostný bonus + Príplatky + Stravovacie poukážky
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76-0075

Životopisy posielajte na e-mail: cv.fpsk@ferplast.com alebo na adresu Novozámocká 58 Nesvady. Tel. kontakt.: 035/7902622
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Výročia a udalosti

24. júna 1942
vyhladenie obce Ležáky nacistami

tel.: 0915 781 227

25. júna 1947

1

7

prvé vydanie denníka Anny Frankovej
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career@kssk.kroschu.com
Tel: 035/78 46 711
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

Chceš naštartovať svoju kariéru?
Rád cestuješ a spoznávaš nové krajiny?
Ovládaš angličtinu na komunikatívnej úrovni?

Je tu jedinečná šanca pre teba!
Hľadáme kolegov do tímu MLADÝCH TECHNIKOV,
ktorí pracujú pre naše závody po celom svete.
Čo budeš robiť?
x

Čo ponúkame?

Kalkulovať a pripravovať pracovné
postupy pre výrobu káblových
zväzkov

x

Pripravovať plány pre výrobu

x

Zavádzať technické zmeny

x

Pracovať na projektoch

x

Viesť dokumentáciu

x

Nástupný plat od 800,- €

x

Polročné prémie

x

Stravné lístky v hodnote 4,40 €

x

Príspevok na cestovné

x

Flexibilný pracovný čas

x

Prácu v medzinárodných moch

x

Kariérny rast

Čo potrebuješ?
SŠ elektro / strojárstvo

x

Anglič nu na komunika vnej úrovni

x

Cestovný pas

x

Vysokú mieru flexibility
00-0000

x
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Navštívte hrad Beckov a spoznajte jeho
bohatú históriu

objektoch sa nachádza Expozícia archeológie a stavebného vývoja opráv na hrade, v ktorej nájdete zbierkové predmety
od Trenčianskeho múzea v Trenčíne,
ako aj fotodokumentáciu prebiehajúcich
stavebných prác. Tešiť sa môžete aj na
drevenú sochu draka menom Blundus,
ktorý stráži hradnú studňu, a v kaplnke
K hradu Beckov vedie asfaltová ces- môžete obdivovať kópiu zázračnej sochy
ta s bezbariérovým prístupom priamo známej ako Beckovská madona. V horz obce Beckov. Začína na východnom nom hrade sa môžete tešiť na výstavu
konci námestia so súsoším Najsvätejšej stredovekej hygieny a kúpeľníctva a obTrojice, vedie popri kostole sv. Štefana javíte tu aj obrazy Ladislava Mednyánszkráľa a dovedie vás až ku križovatke. keho, beckovského rodáka a najznámejOdbočením vľavo sa po vydláždenej šieho uhorského maliara.
ceste dostanete k hradu. Od obecného
Pre záujemcov majú na hrade Beckov
námestia tam prídete pešo za približne 5 nachystané aj špeciálne prehliadky so
minút a cesta je vhodná pre všetky veko- sprievodcom a počas celej sezóny privé kategórie a zvládnu ju aj cyklisti. Svo- pravujú pre návštevníkov množstvo púje bicykle môžu odložiť pri pokladni, ich tavých podujatí.
vjazd do areálu hradu nie je povolený.

V malebnom prostredí stredného
Považia, severovýchodne od Nového Mesta nad Váhom sa na vápencovom brale vypína hrad Beckov.
Jeho studňu stráži drak menom
Blundus a v hradnej kaplnke prebýva zázračná Beckovská madona.

Hrad Beckov ponúka v rámci svojho
areálu jeden turistický okruh. Na dolnom nádvorí isto zaujme obliehací stroj
– katapult aj jedinečné kováčske rekordy. Objavíte tu dobovú kováčsku vyhňu,
kde uvidíte ukážky tradičných techník,
no môžete si tu vyraziť aj pamätnú mincu s beckovským motívom. V priľahlých

ské vákuum uhorský veľmož Matúš Čák
Trenčiansky. „Pána Tatier a Váhu“ zaujal
aj hrad Beckov, ktorý sa dočkal rozsiahlej prestavby. V roku 1388 sa majiteľom
hradu stal veľmož poľského pôvodu Stibor zo Stiboríc a hrad si vyvolil za svoje
rodové sídlo. Svoje rozprávkové bohatHrad Beckov sa môže pýšiť stvo zároveň investoval do majestátnej
bohatou históriou
prestavby. Až do 19. storočia boli ešte
Hrad Beckov je národnou kultúrnou zreteľné pôvodné fresky. Figurálne mopamiatkou a prvé písomné zmienky o tívy vyobrazovali sv. Juraja, archanjela
ňom pochádzajú z čias vlády uhorského Michaela a Jána Krstiteľa. Medzi skvostkráľa Bela III. Na prelome 11. a 12. sto- ný inventár kaplnky patrila predovšetročia boli vybudované najmä priestory kým socha Madony, vyrobená zo vzáchorného hradu a severný palác a na neho limbového dreva. Rod Stiborovcov
sklonku 13. storočia bola v juhovýchod- však spravoval hrad iba do roku 1434,
nej časti horného hradu postavená úto- keď zomrel Stiborov syn Stibor mladší.
čisková veža. V 14. storočí využil mocen- Jeho smrťou vymrela mužská línia tohto

Nechcete Vašich blízkych počas dňa
nechať samých? Je opatera o nich
náročnejšia? Sme tu pre Vás!
Zostáva nám ešte pár voľných miest.
Neváhajte nás kontaktovať.
PRE NAŠICH KLIENTOV POSKYTUJEME:
t zaopatrenie od 6.00 hod. do 18.00 hod.
t sprevádzanie na lekárske vyšetrenie
t celodennú stravu
t prepravu klientov do zariadenia i domov

významného rodu. O tri roky neskôr daroval kráľ Žigmund celé panstvo Pavlovi, synovi Bána z Dolnej Lendavy. Tento
rod spravoval hrad viac ako 200 rokov
až kým ich nepostretol rovnaký osud
ako rod Stiborovcov, pretože tiež vymreli
po meči. V roku 1729 sa na hrad preniesol požiar z mestečka a hrad ako obytné
sídlo nadobro zanikol. Prvé amatérske
záchranné práce prebehli už v roku
1935, keď bola na kaplnke vybudovaná
strecha v snahe zachrániť zbytky murovanej výzdoby. Rozsiahla prestavba, no
najmä archeologický výskum, prebehli v
70. rokoch minulého storočia, čo umožnilo hrad sprístupniť širokej verejnosti.
Informácie poskytol hrad Beckov
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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www.hesperus.sk

Hesperus,n.o.

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389 alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com
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Zaujme katapult, kováčska
vyhňa aj Beckovská madona

zdroj foto hrad Beckov, autor foto Ľuboš Balažovič

6

ZAUJALO NÁS
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Sedací vak LOPTA
50, 250 a 500 litrové
CENA od 15,- €

Kombinovaná skriňa PORTO
šírka 203 cm
CENA 319,- €

Posteľ DUBAJ
šírka 160 cm s roštom
Pôvodna cena 199,- € AKCIA 139,- €

Skriňa ELENA - dvojdverová / trojdverová
s možnosťou nadstavcov nad skrine, rôzne
farby CENA od 145,- €

Masívna stolička K 29
CENA 50,- €

Sedacia súprava INFERNO
rozkladacia s uložným priestorom, š. 294 cm
x hl. 174 cm x v. 88 cm, spanie 230 x160 cm
Pôvodna cena 765,- € AKCIA 666,-€

sedacia súprava ORLANDO
rozkladacia s uložným priestorom
a polohovateľnými opierkami hlavy
CENA 1817,- €

Jedálensky masívny stôl 12120
priemer stola 120 cm a k tomu ako darček
otočný kruh priemer 60 cm
CENA 263,- €

Obývacia stena RUMBA XL
rôzne farby
CENA 299,- €

Matrace cena od 90,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 % | KOBERCE - 30% až 50 % | LUSTRE - 50%
Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557

KM21-24 strana
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Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

ZDRAVIE / SLUŽBY
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

www.hotbuilding.sk

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.
Realizujeme:

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

SADROKARTONISTOV

Základná znalosť nemeckého,
alebo anglického jazyka
Nemecká pracovná zmluva
Vybavíme všetko
potrebné pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA
A FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO
NA ŽIVNOSŤ

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

www.simon-fleisch.de
85_0268

85_0444

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

KAMIÓNA
3000€ - 3500€ brutto
Garancia od 2000€ netto

PONÚKAME PRÁCU V ČR

HĽADÁME

TEL.: +421 950 301 301

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

61_0125
25

52-0062

0800 162 162

VODIČ

presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku
BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Práca
v Nemecku

job@simon-fleisch.de
+421 944 995 400

85 0437

stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

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
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

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

8

87-0026

farba
ANTRACIT
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