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Požiera nás Ničota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Bez porozumenia, bez ľudských citov 
a predstavivosti nemôže existovať nič, 
ani ríša Fantázie, ktorá je súčasťou kaž-
dého z nás. Keby zanikla, priestor bez 
snov v našom živote okamžite zaplní 
prázdna a temná Ničota...

Hovorí vám to niečo? Je to príbeh ma-
lého Bastiena, ktorý je obdarený veľkou 
fantáziou. Jedného dňa ukradne v starom 
kníhkupectve záhadnú knihu, ktorá ho 
mimoriadne fascinuje. Schová sa na povale 
školy a začne čítať. Kniha rozpráva o nebez-
pečenstve, ktoré hrozí krajine Fantázia a 
jej neobyčajným obyvateľom. Čoraz väčšiu 
časť krajiny pohlcuje nebezpečná Ničota. 
Katastrofu zavinili ľudia, ktorí stratili svoje 
sny, a práve tie tvoria piliere niekdajšej Fan-
tázie. Jediný, kto môže Fantázii ešte pomôcť, 
je mladý Atrej, bojovník z kmeňa lovcov a 
Bastienov dvojník žijúci v ríši Fantázie.

Strácame zmysel pre porozumenie, 
vedome pod vplyvom propagandy takej 
či onakej zabíjame posledné jeho zvyšky. 
Chápať sa? Snažiť sa pochopiť navzájom? 
Načo? Prečo? Všetko je tak, ako to vidím 
ja a ostatní sú idioti.... (a neviem ešte aké 
nadávky by som mohol pridať.) A to platí 
aj v rodinách, ktoré sa kedysi navštevovali. 
Vzťahy v nich zabila Ničota.

Naša existencia prestáva byť ľudská, 

tvorivá, zmysluplná a stáva sa iba nenávist-
ným bytím. Fantázia víťazí nad zúfalstvom 
a beznádejou, stráca sa z nás a vyprázdňuje 
náš vnútorný priestor. A ten úspešne obja-
vuje a napĺňa Ničota.

Nie, to už nie je úžasný Bastienov či 
Atreiov príbeh, to je slovenský dnešok.

„Fantáziu dostal človek za to, čím sa 
nestal a zmysel pre humor, aby sa mohol 
utešiť nad tým, čim sa stal.“ Napísal kedysi 
dávno  Oscar Wilde írsky spisovateľ a bás-
nik. A napísal aj túto myšlienku: „Kto má 
tak málo fantázie, že svoje lži musí opie-
rať o dôkazy, mal by radšej rovno hovoriť 
pravdu.“

Poznáte ten pseudoargument či 
priam lož dneška? „Veď predsa píšu o tom 
zahraničné médiá“. Žiadna fantázia, sta-
čí, že o niečom niekto niečo píše. Žiadna 
vlastná úvaha, žiadne vlastné poznanie, 
iba nenávistná obrana niečoho, čo tvrdí 
niekto iný. Teda, plné odo-
vzdanie sa propagande. 
Rezignácia na uvažovanie. 
Žiadna Fantázia. Tú sme už 
takmer zabili. Dorazíme ju? 
Raz navždy?

Veľa fantázie vám 
želá aj v tomto ma-
razme
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fb: email: nabytokstaratura@gmail.com

tel. 0905 487 353

NÁBYTOK a DOPLNKY Stará Turá

Platba možná aj kartou.
Doprava až k Vám domov.

SEDACIE SÚPRAVY
DREVENÝ NÁBYTOK
od slovenských a českých výrobcov

NÁKUP
NA SPLÁTKY BEZ PREPLATENIA

Krásne pohodlné
POSTELE
Krásne pohodlné
POSTELE
aj na mieru

U nás vždy UŠETRÍTE
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a bazénov na kľúč, 
ploty, dlažby.

Realizácie záhrad 

Garden Guys s.r.o
tel: 0917640541
info@gardenguys.sk
www.gardenguys.sk
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 9.8. 2021

NA STRANE č.8
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DS   33.080 Dunajskostredsko
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SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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Keď ukazuješ prstom na druhého člo-
veka s nejakou výčitkou, pozri sa na 
svoju ruku. Tri prsty ukazujú na teba. 

Čo to znamená? Ak tvoje deti a spo-
lupracovníci nie sú takí, ako by si chcel, 
tak je to tvoja vina. Možno si k nim nemal 
správny prístup alebo si na nich nemal 
čas. Ak ich vyzývaš k  práci na veľkom 
projekte, tak by si si mal vysúkať rukávy 
ty sám a ísť príkladom. Ak im niečo vy-
čítaš a kritizuješ ich, pozri sa do zrkadla 
a nehádž kameňom. Ak chceš súdiť a od-
súdiť druhého človeka, pozri sa na svo-
ju ruku ešte raz. Ukazovák ukazuje na 
druhého človeka, tri prsty na teba a palec 
je obrátený hore – k Bohu. Len On má prá-
vo súdiť nás. A bude nás súdiť tak, že nás 
zahrnie Láskou. A my vtedy uvidíme na 
sebe praskliny a škvrny. 

Tri prsty ukazujú na nás. Jeden nám 
hovorí, že zodpovednosť za náš život 
a dôležité rozhodnutia sú len v našich ru-
kách. Neobviňujme preto nikoho druhé-
ho za to, čo nám život priniesol. Druhý 
prst ukazuje na nás preto, aby sme si 
uvedomili, že nemôžeme dávať druhým 
to, čo sami nemáme. Poznám ľudí, ktorí 
chcú pomáhať druhým a  zachraňovať 
svet. Pomoc však často potrebujú oni – 
chýbajú im energia, sila, znalosti, empa-

tia alebo odvaha. Tretí prst nám ukazuje, 
že sa máme naučiť ďakovať za to, že sme 
dostali dar života a množstvo iných da-
rov. Často si ich vôbec nevšímame a iba 
poukazujeme na druhých, porovnávame 
sa s nimi, závidíme im a ľutujeme sa. 

Stretávam ľudí, ktorí stratili veľa – 
strechu nad hlavou, peniaze, zdravie, 
slobodu a  vzťahy s  blízkymi. Mnohí 
z nich dokážu vstať zo dna, kam spadli 
a  vrátiť sa do života. Zbavia sa svojich 
zlozvykov, splácajú dlhy, nájdu si prácu 
a bývanie. A stretávam aj ľudí, ktorým nič 
nechýba a neustále ukazujú na druhých 
a majú pocit krivdy, nespravodlivosti ale-
bo nedocenenia. Väčšinou dostali oveľa 
väčšie dary ako tí, na ktorých poukazujú. 
Tri prsty ukazujú na nich, aby prestali 
nad sebou lamentovať a začali využívať 
svoje talenty. Ukazovák ukazuje smero-
vanie našej cesty a pa-
lec otočený do neba 
na nášho navigátora 
a  ochrancu. Pred-
tým ako ukážeme 
prstom na druhých, 
zamyslime sa nad 
piatimi prsta-
mi na ruke.

Tri prsty

» Ján Košturiak
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- rekonštrukcia bytov, rodinných domov
- výstavba rodinných domov
- rekonštrukcie striech
- zatepľovanie fasád
- prenájom stavebného lešenia

TOPSTAV-Erik Topor
Tel.: 0902 152 310 mail: eriktopor89@gmail.com

6
3
-1
0

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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KAMENÁRSTVO     0910 444 002

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova

písma. BEZ ZÁLOHY.

na kompletné žulové pomníky 

pri objednaní kompletného pomníka
LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA

AKCIA -35 %
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8. augusta 1938  
vznik mesta Partizánske (Baťovany)

Výročia a udalosti
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
AUGUST – SEPTEMBER

2021

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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Ministerstvo financií SR spustilo 
v nedeľu ostránku www.bytzdra-
vyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu 
zaregistrovať všetci záujemcovia o 
očkovaciu prémiu alebo sprostred-
kovateľský bonus v súvislosti s oč-
kovaním proti ochoreniu COVID-19. 

„Takýmto spôsobom chceme moti-
vovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli oč-
kovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí 
sú zodpovední,“ uviedol rezort. 

Do očkovacej prémie sa budú 
môcť zapojiť všetci bez ohľadu na to, 
kedy a akou vakcínou proti ochoreniu 
COVID-19 sa dali zaočkovať. „Ak majú 
za sebou jednu dávku, do žrebovania 
budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už 
absolvoval očkovanie oboma dávkami, 
je do žrebovania automaticky zaradený 
dvakrát,“ priblížilo ministerstvo.

Sprostredkovateľský bonus je 
finančná odmena pre ľudí, ktorí mo-
tivovali iných vo svojom okolí, aby sa 
dali zaočkovať. Zaočkovaná osoba sa 
zaregistruje na stránke www.bytzdra-
vyjevyhra.sk, získa špeciálny kód a ten 
následne odovzdá tomu, kto ho na oč-
kovanie motivoval. Sprostredkovateľ si 
tento kód na stránke uplatní a získa tak 
finančnú odmenu.

Kto sa môže prihlásiť?
• Hlásiť sa môže každý zaočkovaný, 
ktorý dosiahol vek aspoň 18 rokov
• Nie je rozhodujúce kedy a akú vakcí-

nu dostal. Hlásiť sa môžu aj zaočkovaní 
Sputnikom V
• Prihlásení musí mať trvalý pobyt na 
Slovensku a rovnako sa aj na Sloven-
sku zaočkoval a zaregistroval sa v da-
tabáze Národného centra pre zdravot-
nícke informácie (NCZI)
• Mal by mať účet v banke so sídlom na 
Slovensku alebo v zahraničnej poboč-
ke banky, ktorá tu pôsobí.
• Prihlásiť sa môže do 31. októbra 2021. 
V tento deň bude posledné žrebovanie 
lotérie

Motivačná schéma Matoviča 
okrem lotérie ponúka privyrobiť si aj 
pomocou bonusu za odporúčanie. 
Najviac tak môže jeden človek odpo-
ručiť na očkovanie 50 ľudí. Takzvaný 
sprostredkovateľský bonus bude fun-
govať nasledovne: Zaočkovaná osoba 
sa zaregistruje na stránke www.by-
tzdravyjevyhra.sk, získa špeciálny kód 
a ten následne odovzdá tomu, kto ho 
na očkovanie motivoval. Sprostredko-
vateľ si tento kód na stránke uplatní a 
získa tak finančnú odmenu.

Očkovacia lotéria už je tu

» Zdroj: MF SR

auto-moto/iné 2
»Kúpim starý Pionier Jawa 
05, Jawa 20, Jawa 21, 
Mustang Moped Stadion 
Jawa 90 Roadster, Cross 
Simson Enduro Electronic 
aj pokazené, nekompletné. 
Platím ihneď. Ponúknite. 
Tel.: 0915 215 406 
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel.: 0949 350 195 
»Kúpim staré auto z pred 
roku 1980. Tel.: 0944 212 
081 
»Kúpim starý Traktor Ze-
tor 15, 25, Super 50 , 3011, 
Skoda 30, Slavia, Svoboda, 
staré auto, Jawa - Pionier - 
Babeta- Bolgar, Ostrowek. 
Náhradné diely. Tel.: 0908 
146 946 
»Kúpim staré auto Skoda 
Enbečka, moped, Babeta, 
Pionier, Jawa. Tel.: 0918 383 
828 
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel/diely- SERIÓZNA DO-
HODA. Tel.:  0908 205 521 

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
»Kúpim stavebný pozemok 
aj starý dom na zbúranie - 
Kúpim aj starú chalupu na 
kopaniciach. Tel.:0908 146 
946 

stavba 8
»Kúpim haky lešenie.  Tel.: 
0908 532 682 

domácnosť 9

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

zoznamka 16
Sympatická 55 r. hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel.: 0944 724 181
46 ročný, ženatý hľadá 
kamarátku aj staršiu. Tel.: 
0907 328 041 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera PN me-
dzera Číslo rubrikymedzera 
Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné          

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

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

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988
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Ministerstvo školstva oprášilo nápad, 
aby sa riaditeľom školy mohol stať 
manažér bez pedagogických kompe-
tencií. Reaguje tak na zistenia, že na 
riaditeľov sa hlási málo uchádzačov. 

Ide im o to, aby kandidátov pribudlo. 
Niekedy sa spomína, že manažér, hoci 
bez pedagogického vzdelania, lepšie 
hospodári. Príčin, prečo je málo uchá-
dzačov, je oveľa viac a nedajú sa riešiť 
takto. 

Školy majú obmedzený rozpočet, 
možnosti jeho šetrenia sú minimál-
ne, mimorozpočtové zdroje ponúkajú 
možnosti na „prilepšenie“. Manažér by 
možno vedel vyťažiť viac. Avšak škola 
je najmä centrom pedagogiky, kde ne-
postačujú iba ekonomické zručnosti. 
Riaditeľ musí mať oveľa viac schopností: 
pedagogiku, personalistiku, psycholó-
giu a pod. Toto získava aj niekoľkoroč-
nou pedagogickou praxou. A popritom 
spoznáva zákonitosti ekonomiky, legis-
latívy, správcovstva budov, ak ich nena-
dobudol predtým. Manažér dokáže škole 
dať dobré čísla, ale zase bude potrebovať 
človeka na výchovno-vzdelávací proces, 
o ktorom rozhoduje práve riaditeľ. Takže 
sa nič nevyrieši. Nezabúdajme aj na to, 
že ak máme manažérov, ktorí by túžili 
riadiť školu, treba ich adekvátne zaplatiť, 
aby ich túžba neochabla. Ak manažérovi 
stačí priemerný plat, tak sa treba pozrieť 
na jeho kvalitu. 

Riadil som školu v zložitom per-

sonálnom i materiálno-ekonomickom 
stave bez manažérskeho vzdelania. 
Napriek tomu som ju po počiatočných 
problémoch dostal do vynikajúceho sta-
vu s rozpočtovým prebytkom. Keby som 
však neovládal pedagogiku, nedokázal 
by som nastaviť to najdôležitejšie: vý-
chovno-vzdelávací proces. Vtedy by som 
bol privítal nie manažéra, ale možnosť 
finančne motivovať personál z hospo-
dárskeho úseku, ktorý je jadrom ekono-
miky školy so smiešnym platom. Školy 
potrebujú dobre zaplatenú ekonómku, 
personalistku, mzdárku, vedúcu jedál-
ne! Myslieť si, že manažér nahradí všetky 
tieto oblasti, je hlúpa utópia. Ak by aj nie-
kto taký bol, zanedbával by pedagogické 
kompetencie. Namiesto navýšenia fi-
nancií na zamestnancov sa ministerstvo 
domnieva, že to vyrieši tým, že priláka 
manažérov, mysliac si, že riaditeľ školy 
má priestor denne sa venovať účtom, 
rozpočtu, faktúram, zmluvám, mzdám 
a zároveň realizovať zložitý výchovno-
-vzdelávací proces. Keby sa investovalo 
do nepedagogického personálu školy, 
isto by sa tým ušetrili aj prostriedky z 
rozpočtu v prospech školy.

Hospodárenie školy je zložitá prob-
lematika, ktorú bežný pedagogický kan-
didát nemá šancu vcelku obsiahnuť. Dá 
sa to však naučiť. Rozhodne je to lepšia 
cesta ako pustiť do  škôl manažéra bez 
pedagogickej skúsenosti. 

Riaditeľ školy - manažér či pedagóg?    

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 8. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 9. 8.

499

60 kusov

(1 kus = 0,08)
Vajcia 
“M”

129
-35%
cena za 100 g

Losos
• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

399

805 g

(1 kg = 4,96)

599

Supercena
cena za 1 kg

• z bravčového pliecka/stehna

• krájaný

159

200 g

(100 g = 0,80)239

440 g

(1 kg = 5,43)

• v ponuke aj Treska 
v majonéze 
440 g za 1,79 €

149

Supercena

(1 kg = 4,26)

350 g balenie

319

-33%
cena za 1 kg

• bez kost�, 
vcelku
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• 47 % tuku

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

0

-41%
cena za 1 kg

299

4 x 120 g

(1 kg = 6,23)

480 g

Camembert

149
-31%

(1 kg = 5,96)

250 g

• v dyhe

089

250 g

(1 kg = 3,56)

390

10 x 0,5 l
5 l

Smíchov
• svetlé výčapné pivo
• + záloha za fľaše 1,30 €

• sýtená/jemne sýtená

029

2 l

(1 l = 0,15)

289

8 x 120 ml

(1 l = 3,01)

960 ml

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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V posledných mesiacoch  nie je núdza 
o mimoriadne meteorologické javy. 
Všetci vieme, že už ani tornádo v našich 
končinách nemusí byť zjavením, ale 
bežnou skutočnosťou. Veda však po-
kročila a mohli by sme vopred dostávať 
varovania.

Vedieť tak vopred, že sa blíži pohroma 
a pokúsiť sa tak zachrániť, čo sa dá. Scho-
vať auto do garáže je najmenej. Ale mať tak 
čas do bezpečia ukryť rodinu, psíka, zbaliť 
si doklady, vodu...

Pripravovaný systém SMS varovania 
na Slovensku sa k takejto predstave začína 
blížiť. S názvom Reverse 112 doplní systém 
hlásnej služby. Ako vyplynulo z rokovaní 
rezortu vnútra s mobilnými operátormi, 
účinný a včasný bude najmä pri použití vo 
vymedzenom území, napríklad v mestskej 
časti či susediacich obciach. Pre TASR to 
uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra 
(MV) SR. Zavedenie systému vychádza z 
európskej smernice, fungovať by mal naj-
neskôr v júni roka 2022.

„Použitie SMS varovania na celé úze-
mie SR, respektíve odoslanie varovnej SMS 
všetkým obyvateľom Slovenskej republiky 
by podľa vyjadrení mobilných operátorov 
bolo neefektívne a trvalo by pravdepodob-
ne niekoľko dní. V takýchto prípadoch je 
na varovanie vhodnejšie využiť sieť sirén 
ako aj rozhlasové a televízne vysielanie a 
miestne rozhlasy,“ priblížilo ministerstvo.

Prihliadať treba tiež na skutočnosť, že 
doručenie SMS nie je možné garantovať. 
„Preto tento systém bude vždy len dopln-
kovým spôsobom varovania,“ upozornilo 
ministerstvo. Predpokladané finančné ná-
klady zatiaľ podľa MV SR nie je možné pres-
ne stanoviť, potrebné sú ďalšie rokovania s 
mobilnými operátormi týkajúce sa aj tech-
nického a procesného riešenia Reverse 112.

Realizáciou systému Slovenská repub-
lika naplní záväzky novelizovanej smer-
nice, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií. Cez SMS by 
občania mohli dostávať meteorologické 
výstrahy, ale aj upozornenia na mimoriad-
ne udalosti, ako sú povodne či teroristické 
útoky.

V každom prípade, v dňoch, keď je 
búrlivé počasie, je dobré pozrieť si známe 
meteorologické stránky, na ktorých sa do-
staneme aj k záberom z radarov. Podľa nich 
tiež dokážeme odhadnúť či sa niečo zlé blí-
ži, koľko máme ešte času a akú intenzitu to 
asi bude mať.

Varovanie 
pred pohromou môže prísť

» red

Možno ste si už všimli chladnejšie 
noci, hmlisté rána. Nastal čas po-
maly sa začať s letom lúčiť. Aj keď, 
kalendárne ho tu budeme mať ešte 
mesiac. Bude ale in é, možno pre 
mnohých aj príjemnejšie.

Zuzana Rímska
Vzdelaná Zuzana žila koncom 3. sto-

ročia a bola dcérou kňaza Gabina a ne-
terou Gaia, ktorý bol pápežom. Rímsky 
cisár Dioklecián patril k ich príbuzným 
a práve on je známy krutým prena-
sledovaním kresťanov. Chcel však do 
rodiny získať mladého generála Maxi-
miána a preto mu ponúkol svadbu so 
Zuzanou. Ona ale ponuku na sobáš s 
pohanom rázne odmietla a neskôr od-
mietla aj uctievanie sošiek rímskych 
bohov. Krutý Dioklecián za to nariadil 
Zuzanu popraviť. Spomínaná mučeni-
ca bola Rimankou, no meno Zuzana 
má hebrejský pôvod a znamená ľalia.

Vavrinec – učený a zbožný diakon
Vavrinec je slovanská podoba latin-

ského mena Laurentius, čo sa dá pre-
ložiť ako nositeľ víťazného venca alebo 
muž pochádzajúci z mesta Laurentum. 
Svätý Vavrinec však pochádzal zo Špa-
nielska a do Ríma prišiel ako mladík. 
Stal sa známym a obľúbeným pre svoju 
zbožnosť a iné čnosti. Dňa 30. augusta 
257 sa stal pápežom Sixtus II. (257-258), 
ktorý bol predtým diakonom rímskej 
Cirkvi. Za svojho nástupcu určil mla-

dého Vavrinca. Diakoni rímskej Cirkvi 
boli vtedy priamymi spolupracovníkmi 
pápeža. A tak aj sv. Vavrinec sa spolu s 
pápežom staral o asi štyridsaťtisíc kres-
ťanov. Vavrinca pochovali na Tiburtine 
neďaleko Campa Verana. Nad jeho hro-
bom postavili baziliku S. Lorenzo fuori 
le mura, ktorá podnes patrí k siedmim 
hlavným kostolom v Ríme. Ako relikvia 
sa v kostole uchováva i rošt, na ktorom 
ho umučili. A mnoho ďalších častí kostí 
uložených v relikviaroch po celom Ta-
liansku.

Svätý Vavrinec je patrón knihov-
níkov a archivárov. Počasím naznačí, 
aká nás čaká jeseň. Zo slnečného de-
siateho augustového dňa sa vždy tešia 
vinohradníci, posilňuje totiž nádej na 
dobrú kvalitu a úrodu hrozna, keď sa 
hovorí: Na svätého Vavrinca slnečno - 
bude hojnosť vína. 

Zuzana a Vavrinec, leto sa poberá

» red

12. augusta 2009  
slovenský štátny smútok, ktorý oficiálne začal o 8:00 h. a skončil 
o 20:00 h., kvôli výbuchu v Bani Handlová 10. augusta

Výročia a udalosti

13. augusta 1912  
bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo 
Starého Smokovca na Štrbské Pleso

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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10. augusta 2009  
ráno nastal výbuch v Bani Handlová, pri 
ktorom zahynulo 20 baníkov

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

HELLA Slovakia Lighting s.r.o.  

Ponúkame: 

andrea.sandorova@hella.com  silvia.minichovatrstanova@hella.com
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INZERCIA
0905 746 988
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
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 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

5
9

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 
Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce 
kovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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STD DONIVO S.R.O.- DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ 
V ČESKEJ REPUBLIKE S DLHOROČNÝMI
SKÚSENOSŤAMI V DOPRAVE  HĽADÁ:

Vodič MKD na pravidelnú 
prepravu s voľnými víkendami

Peter Telepun, mobil: +421 917 628 262, 
mail: telepun@std.sk Možnosť reagovať aj bez životopisu

MZDOVÉ PODMIENKY:  
� v prípade jazdy na turnusy 8+2: 739- 2 500€/ mesiac,    
   pričom nástupný plat je od 739€ (možnosť zárobku     
   2100€ v čistom s víkendami na ubytovni+ výkonnostné  
   príplatky) 
� v prípade voľných víkendov doma nástupný platom   
   od  739€, pričom mesačne je možná výška zárobku   
  1700€ v čistom+ výkonnostné príplatky. VÍKENDY DOMA  
  + ZABEZPEČENÝ ODVOZ NA SLOVENSKO ( Senec)

� Miesto výkonu práce: Slovensko, Nemecko, Rakúsko   
   (práca vyžaduje cestovanie)
� Druh pracovného pomeru: plný úväzok
� Termín nástupu: dohodou
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Lístok 
kúpite na 
bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ 
BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 
kúpite na
bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€


