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O dvoch júlových štvorkách
Štvrtý a štrnásty júl v histórii ľudstva. Dva mimoriadne významné
dni, z ktorých si dne pamätáme
ledva ak ich skreslenú a myšlienkovo vyšedivenú symboliku.

šľachty – väzenie Bastila v Paríži. To
bol začiatok nielen ich ľudovej revolúcie. Ale iba začiatok. Pretože skutočným dôvodom k najvýznamnejšiemu
štátnemu sviatku Francúzska sa stali
až udalosti, ktoré sa odohrali o rok neTak si pripomeňme - 4. júla 1775 skôr, na deň presne. Každoročne tak
je štátnym sviatkom USA a je to Deň vlastne oslavujeme 14. júl 1790. Tento
nezávislosti. To možno ešte tušíme. dátum bol za štátny sviatok stanoveA viac iba ak zopár aktuálnych kaž- ný v roku 1880 za Tretej Francúzskej
doročných púťových atrakcií. Lenže republiky. Pripomína sa ním sviatok
– tento dátum vstúpil do histórie ako Federácie, ktorý založili Lafayette a
deň, keď 56 vysoko postavených osob- Parížska komúna, revolučná vláda
ností z 13 pôvodných amerických štá- v Paríži, s cieľom posilniť jednotu
tov podpísalo Deklaráciu nezávislos- v krajine zmietanej krízou. Pri tejto
ti. A to nielen na kolóniách, cudzích príležitosti sa usporiadali vojenské
mocnostiach a iných uzurpátoroch. prehliadky a kráľ Ľudovít XVI. uznal
Deklarácia nezávislosti v USA 4. júla zvrchovanosť ústavy vypracovanej
1775 inštitucionalizovala ústavné za- Národným zhromaždením. Zopakotvenie princípu suverenity národa kujme si – posilniť jednotu v krajine,
s právom zvrhnúť vládu, ktorá koná zmietanej krízou.
proti vôli ľudu. Toto je primárny odkaz
Dve júlové štvorky. Stoštvrtého júla. Toto je to, čo by si malo jí za to, vysvetliť si, prečo
ľudstvo, aj to naše, v deň výročia tejto ich máme v kalendári,
veľkej udalosti pripomínať. Vrátane prečo vlastne máme kanašich ústavných právnikov a mocou lendáre a na čo slúži hisopojených politikov. A hlavy štátu sa- torická pamäť.
motnej.
Tá druhá júlová štvorka je súčasVšetko dobré,
ťou štrnástky. Deň Bastily. 14. júla 1789
francúzsky ľud dobil symbol svojvôle
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
»PREDÁM PEKNÝ ŠPORT. KOČÍK 0944462983

»Hľadám diskr.
0911348694

ženu

Chcete si
podať
inzerát?

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

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TO 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TO zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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

03 BYTY / predaj

16 ZOZNAMKA

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»KÚPIM STARÝ PIONIER
MUSTANG STADION SIMSON
BABETA AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 0915215406
»Kúpim motocykle Jawa/
ČZ/ Babetta/ Stadion/ Simson aj iné 0949371361
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor aj v
zlom stave alebo nepojazdný. 0949350195

»KÚPIM VETERINÁRNY TLAKOMER ZA PRIJATEĽNÚ CENU
Tel. 0950523515

Západné Slovensko

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

02 AUTO-MOTO / iné

14 RÔZNE / iné

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

01 AUTO-MOTO / predaj

12 DEŤOM

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

Občianska
riadková
inzercia

Výročia a udalosti
kapitán James Cook začal svoju tretiu výpravu.

11. júla 1776
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od pondelka 12. 7.
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U nás si nemusíte
vyberať medzi
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Supercena
350 g balenie

1

49

½¨ïȝĒìï¤ÌÏĒ
óúȝìàĊ©

NOVÝ
OBAL,

Supercena

(1 kg = 4,26)

ROVNAKÁ
KVALITA

100 g balenie

3

49

Mleté mäso mix

40 g

270 - 300 g

-26%

-50%

ƋıƌƔ

ƎıƔƔ

CÀÒÏàÏàÒ¤
• rôzne druhy

1

99

]àÿúĒĮ
ì¨ÙÀÙÏĒ

(1 kg = 7,37 - 6,63)

• rôzne druhy

0

14
(100 g = 0,35)

0,5 l

ƋıƔƔ

0

69
(1 l = 1,38)

]ĊÀÌÙóÏēCė
• svetlý ležiak

Supercena
0,55 l

0

44
(1 l = 0,80)

ÒúēęÙú

• svetlé výčapné pivo

-30%
ƎıƔƔ

2

79
(100 g = 1,40)

.ÙóúÙúȕÏĊ
• 100% Robusta

Supercena
1 kg

8

99

9àó;ïäÙÿÙ¸
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• zr�ková káva
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-30%

200 g

politiCkÁ inZeRCia / spoMÍnaMe, služby
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od pondelka
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ƜƝıÌĀÒ

C¸ÙÿØ

• rôzne druhy

120 g

-41%
ƌıƎƐľ

Supercena

0

79

95/100 g

1

19

ƌƜƛƛØÒŽƛİơơƍ

(100 g =
1,25/1,19)

+ïĊ©
ìï¨ÙÀ ÏĒ

100 g

• rôzne druhy

-22%
ƋıƓƔ

Detský
ìï¨ÙēóĒï
• rôzne druhy

0

69

ƒƗÔåÿĆ¡ÅÔåĐ

3

99

Maslo
250 g

-48%

dàÒ¨úȕēììÀ¨ï
• 3-vrstvový

ƍıƒƔľ

1

ƌƜÏàúĀ ÀÏ
= 0,25)

45
(1 kg = 5,80)

dïĊÙÒÀĊ©
mlieko
• 1,5 % tuku

125 kapsúl

1,5 l

ƋıƍƔ

0

19
(1 l = 0,13)

-60%

Supercena

ƎƔıƔƔľ

1l

0

15

40

99

CÀÙ¨ï

ƌƜÏìóÿÒŽƛİƜƞƍ
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• jemne sýtená/sýtená

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƝƤıơıƝƛƝƜı

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

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

TO 21-27 strana_

5

33-0024

-34%

školoveda / služby

Koho majú školy „vytvoriť“?
Od stredoškolákov sa zase očakáva, že budú stopercentne pripravení na
každé povolanie. Aj keď SŠ nabehli na
duálne vzdelávanie, je nemožné, aby
žiaka pripravili na detaily rýchlo sa
No i tak sa očakáva od škôl všetko: meniacich povolaní. Aj tu je vždy poaby bol žiak polyglot, projektant, aby trebné doškolenie od zamestnávateľov.
bol pripravený na každé povolanie, Tí poznajú okrem materiálno-technicaby ovládal financie, administratívu, kých možností aj mnoho modelových
aby bol líder, aby v celej šírke ovládal situácií, na ktoré absolventov sami
informačné technológie, financie či pripravia. V SŠ by sa mali upevňovať
právo. Zároveň sa má v škole hrať, cítiť schopnosti, aby žiaci mohli plynulo
sa v nej bezpečne, nebyť traumatizova- nadviazať na požiadavky firiem, aby
ný známkami, nepísať písomky, mať poznali základné postupy, aplikáciu,
miernych učiteľov, nememorovať sa a teoretické východiská. Ak by školy
pod. Nadľudské požiadavky.
mali komplexne pripravovať na budúce
Základná škola má okrem vzde- povolanie, museli by sme rezignovať
lávacích cieľov aj výchovné, ktoré sú na všeobecnovzdelávacie predmety,
neraz dôležitejšie práve na ZŠ. Tento ktorých poznatky majú tiež význam.
stupeň učí základy rôznych vied tak,
Isté je to, že obsah vyučovania je viaby si deti vedeli zvoliť budúce štú- nou zbabraných reforiem mimo potrieb
dium, prácu a mali všeobecný prehľad. doby. Preto sa otázky zlej prípravy žiaNie je úlohou ZŠ, aby vtĺkala učivo kov majú klásť riadiacim inštitúciám,
rôznych stredoškolských odborov. Nie ktoré nás kritizujú, no samy menia veci
je to ani možné, lebo počet hodín je zdĺhavo a ťažkopádne. Obsahová reforobmedzený, a keďže ide o základné ma je nevyhnutná. Ale očakávať to, že
vzdelanie, nedá sa nejaký predmet len iba školy „vytvoria“ hotového človeka
tak zrušiť. Neočakávajme, že sa žiaci na úkor svojho iného poslania a v podnaučia plynulo po anglicky či dokona- mienkach, ktoré politika roky ignorolo programovať. Vieme zo života, že na vala, je utópiou. Škola poskytuje iba
to treba dodatočné kurzy. ZŠ sa nemôže návod na život, inštitúcie ho formulujú
profilovať tak, že v nej bude iba cudzí a zamestnávatelia v procese vzdelávajazyk, informatika či technika. Ani ten nia pokračujú.
najlepší učiteľ nemá šancu na malom
časovom priestore ZŠ vytvoriť zo žiaka
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
experta. Popri iných poslaniach školy.
pedagóg ZŠ a VŠ
Často sa vedú debaty o tom, čo má
škola naučiť. Samozrejme s kritikou
škôl. Za stav v školstve sú zodpovedné vlády.
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany
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Už ma majú

Sžahovanie a preprava
tovaru!
Aj zahraniÿie

» Ján Košturiak

www.stahovanieblesk.sk

Pracovná pozícia majster

oblasť pôsobenia: Dopravné stavby Prievidza požiadavky:
- ukončené odborné vzdelanie (SOU s maturitou, SPŠ stavebná)
- vodičský preukaz skupiny B
- prax v odbore stavebníctva
- komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ﬂexibilita
nástup: od 1.8.2021
ponúkame: silné zázemie úspešnej spoločnosti s medzinárodnou

účasťou - 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG
Societas Europaea
platové ohodnotenie: od 5,83€/hod. + základné prémie 40%
Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so životopisom osobne doniesť
alebo poslať na: STRABAG s.r.o., ul. Pod banskou, 971 01 Prievidza.

13 121 0371

Najskôr na mňa poslali vírus a potom ma očipovali. Sprisahanci, ktorí
chcú ovládnuť svet. Zatiaľ ma iba monitorujú a čakám kedy aktivujú čipy
a začnú riadiť môj život. Myslíte si, že
mi preskočilo? Nie, iba žartujem. Nakazil som sa, prekonal som to a som rád,
že som zaočkovaný. Tak, ako som začal
tento článok, premýšľajú mnohí ľudia.
Vlastne nepremýšľajú, ale uverili manipulátorom a bláznom. Niektorí neveria,
že vírus existuje, iní si myslia, že ho na
nás rozprašujú z lietadiel. Veď čo iné by
mohli byť tie biele čiary, ktoré vidíme za
lietadlami na oblohe? Odkiaľ berú ľudia
tieto hlúposti? Niektorí si ich možno vymýšľajú sami, iní čítajú podivné stránky
na internete alebo sledujú konšpiračné
médiá. Ľudia, ktorí nerozumejú danej
problematike sa orientujú podľa toho, čo
im povedia rôzni šamani, Putinovi trolovia, blázni a samozvaní „odborníci.“ Nie
som odborník na vírusy a pandémie, ale
osobne poznám Vladimíra Krčméryho. Je
to výborný odborník a človek. Preto mu
verím. Tak ako ďalším ľuďom, ktorí majú
múdrosť v danom odbore – vyštudovali

prijmeme do zamestnania

ho, majú dlhoročné praktické skúsenosti
a využívajú vo svoje práci princípy, systémový prístup a kritické myslenie.
Ľudia, ktorí nikdy nestretli migranta, cítia k nemu nenávisť a strach. Boja
sa iluminátov, mimozemšťanov, sorošovcov, gatesovcov, dúhových spolkov
a iných nebezpečných zoskupení. Kde to
skončí? Nemali by sme vychádzať von,
lebo na nás lietadlá rozprášia ďalšie chemikálie. Dýchať vzduch a piť vodu môže
byť tiež nebezpečné, veď nikto nevie, čím
ich nejakí zloduchovia z Ameriky infikovali. A čo tak odpojiť sa aj od elektriny?
Možno aj cez ňu dnes prúdia do našich
domácnosti nebezpečné vírusy. Nikto
nebude veriť ničomu, len svojej vlastnej
rozprávke. A budeme brániť vede a pokroku tak, ako nevzdelaní ľudia pred stovkami rokov. Múdrosť a hlúposť nie sú absolútne. Človek môže
byť múdry v nejakej
disciplíne a hlúpy
v inej. Múdri ľudia
kriticky analyzujú a
študujú, lebo vedia čo
nevedia. U hlupákov je to naopak.

Sžahovanie BLESK
0903 432 588

OV
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A
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, TE

STOLÁROV

- vyplácanie pravidelne a naÐas
- hradené ubytovanie
- zákazky po celom svete
- k dispozícií firemné auto

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

IÍ.

, USA A ÁZ

U
PO CELEJ E

801210017

V januári som prekonal Covid 19 a potom mi dvakrát pichli vakcínu Astra
Zeneca. Už ma majú.

NÁSTUP IHNEÑ
MAROKO | DUBAJ
TURECKO | KANADA
RAKÚSKO | NEMECKO
TALIANSKO

praca@kaufmann.sk | +421 915 643 047 | www.kaufmann-bau.eu

v Bánovciach nad Bebravou

85_0489

topoľčiansko

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

SBS GUARDING s. r. o.

87-0052

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

príjme strážnikov na prevádzky

v Topoľčanoch

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

0918 284 743

dmitriyev@masterreal.sk

• predaj bytov, domov,
Zuzana Dmitriyev
pozemkov, chaty, záhrady
• výkup nehnuteľností
www.masterreal.sk
TO 21-27 strana_
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3,80 € / ks

13 120 0474
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
801210005

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

59-205

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

ETERNITOVÝCH STRIECH

ZdRavie / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-001-4

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

87-0012

0908 914 180

85_0342

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:
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