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LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Č. 31 / 6. AUGUST 2021 / 25. ROČNÍK

00
-0
00
0

STUDNIARSKE
PRÁCE

JÁN FUNGÁČ – ZEMNÉ PRÁCE s.r.o.

• VÝKOP STUDNÍ
• PREHLBOVANIE STUDNÍ
• ČISTENIE STUDNÍ
0915 822 009
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169 €
OD

0905 48 48 48
DOVOZ ZABEZPEČÍME

s DPH / 1 tona

AKCIA
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Obývacie zostavy, kuchyne,
sedačky, spálne, ...

Nábytok
VAMARK

Haličská cesta 71, Lučenec
(býv. Hypernova) • 0918 948 190
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> oleje (aj do záhradnej techniky)

> klinové remene
> spojovací materiál
> ložiská > guferá
> silon (bronz) atď.
        – delíme na mieru

PREDAJ

> náprav > spojok
> rozvodov > bŕzd

> tlmičov

SERVIS

VÝMENA
motorových olejov, filtrov
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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Peter Kucej  •  Nejedlého 17, Lučenec  •  www.slovexpres.sk

AUTOSERVIS
0911 870 299

PNEUSERVIS
0918 892 002

AUTOSÚČIASTKY
0907 870 299

OBJEDNÁVKY     0918 892 002

UMYVÁRKA
TEPOVANIE,

LEŠTENIE 20€
0915 834 386

ČISTENIE
KLÍMY OZÓNOM

OD 10 €
SERVIS

KLIMATIZÁCIE

OD 25 €

www.vianor.sk

sme tu pre vás

4
6
-0
0
0
2

 PREDAJ 
MLÁDOK

od 9.8. 2021

NA STRANE č.9

0905 915 039

INZERCIA
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VSKO

párny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Divín, Dobroč, Fiľako-
vo, Lovinobaňa, Mýtna, Panické 
Dravce, Ružiná, Tomášovce, Vi-
diná, Poltár, Málinec, Veľký Krtíš, 
Bušince, Dolná Strehová, Malý 
Krtíš, Modrý Kameň, Pôtor, Skla-
biná, Želovce 
nepárny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Fiľakovo, Halič, Panic-
ké Dravce, Rapovce, Veľká nad 
Ipľom, Vidiná, Poltár, Cinobaňa, 
Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Za-
lužany, Kalinovo, Kokava nad 
Rimavicou, Málinec, Veľký Krtíš, 
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou 

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INZERCIA

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Miriam Hašková   0905 915 039

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
www.facebook.com/lucenec.ko

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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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

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

7. augusta 2002  
v Česku sa začala najničivejšia povodeň v novodobých českých dejinách

Výročia a udalosti

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Darujem elektrický spo-
rák FIKO 2E-21 štvorplatnič-
kový na 380 V pripojenie, 
0907648982

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
» Sympatický 32ročný, Hľa-
dám PRIATEĽKU na ZOZNÁ-
MENIE, 0951299216

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane

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

Príklad:
RP LC 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 vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, LC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

14 RÔZNE / iné    
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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
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STAVBY A PRESTAVBY
KACHLOVÝCH KERAMICKÝCH PECÍ

tel.: 0907 531 332
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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 €

8. augusta 1938  
vznik mesta Partizánske (Baťovany)

Výročia a udalosti 10. augusta 2009  
ráno nastal výbuch v Bani Handlová, pri 
ktorom zahynulo 20 baníkov

Výročia a udalosti
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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
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ponuka platí od 1. 6. do 30. 6. 2021. ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 5,40 % p. a. na 5 rokov a pri financovanej hodnote 12 265 € zaplatíte 
59 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 188,96 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 6 740,63 €. poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € 
a RPMN = 12,24 %. celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 60 splátkami zaplatíte, je vo výške 17 950,47 €. údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností – (1) poslednú splátku 
zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne) alebo (4) vrátiť vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing 
Slovakia, a.s., v súlade so Sprievodcom vrátením vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne). Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. nový 
Renault Arkana: spotreba 4,9 – 5,9 l/100 km, emisie co2 111 – 133 g/km. uvedené spotreby paliva a emisie co2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla. vyobrazenie vozidiel je iba ilustratívne.

RENAULT
ARKANA

NOVÝ

hybrid by nature

už od 

189 € mesačne

so servisnou zmluvou v cene 

batožinový priestor až 513 l
testovacie jazdy v rámci Dní Arkana
hybridný pohon E-Tech hybrid
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Tempus - Car, s.r.o., Šafáriková 91, 048 01 Rožňava, tel.: +421 918 957 263, e-mail: alorinczova@tempus.sk

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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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

(Dokončenie z minulého čísla)
Pri častejšom ponorení sa do seba zrazu 
zistíme, že sa lepšie poznáme a máme sa 
radšej. 

V sebe nájdeme všetko čo potrebujeme. 
Život v  harmónii so sebou samým začne 
dostávať výraznejšie farby, chute a vône. To 
neznamená žiť osamotený, cez lásku k sebe 
začneme vnímať aj lásku k ostatným, kon-
flikty a hádky stratia význam, ľahšie si ur-
číme zdravé hranice, poteší nás a aj okolie, 
že začneme vedome rešpektovať slobodnú 
vôľu a naše jedinečné rozhodnutia nás 
začnú spájať a nie rozdeľovať. Spájať a nie 
rozdeľovať. To je dôležitý moment. Dôležitý 
je pevný a kompaktný základ, nie podpera 
tu a tam. Byť spolu v láske, slobode, pocho-
pení, radosti, spolupatričnosti, harmónii, 
spravodlivosti, podpore, rovnosti,  mieri. 
Spolu máme najväčšiu silu.

Ako mám teda začať od seba? Každý 
sme jedinečný. Pre niekoho bude veľkou 
zmenou pozrieť sa na seba s  láskou v  zr-
kadle, niekto sa dokáže usmiať na mrzuté-
ho suseda, pohladiť dieťa po vláskoch, nie-
kto si konečne nájde chvíľku byť so sebou 
v kľude. Pre niekoho bude veľkou zmenou 
precítiť lásku k  sebe, pre iného nezištnú 
lásku k  blížnemu. Niekto pochopí, že už 
nepotrebuje anonymne nadávať iným na 
Facebooku za to, že majú iný a teda určite 
„nesprávny“ názor. Niekto začne s porozu-
mením miesto hádok hľadať konštruktívne 
riešenia. Niekto má možnosť osloviť viacero 
ľudí a odovzdá im svoje pochopenie, iný na-

píše knihu ,ktorou osloví, učiteľ naučí deti 
okrem učiva i takýmto základným ľudským 
hodnotám. Pamätajme, že nástrojov je 
mnoho a my sme jedinečným prostriedkom 
(s)tvorenia.

Všetkými týmito láskavými maličkos-
ťami napĺňame kolektívne vedomie a ener-
getické pole bude stále viac naplnené vibrá-
ciami lásky (slobody, pochopenia, radosti, 
spolupatričnosti, harmónie, spravodlivosti, 
podpory, rovnosti, mieru...). Teraz sme vo 
fáze napĺňania. Keď bude energetické pole 
plné vibrácií lásky tak, že sa miska váh 
začne preklápať na stranu vyššej vibrácie, 
prebudí sa i masa nerozhodných ľudí a pri-
dá sa na stranu, ktorá má väčšiu perspek-
tívu zvíťaziť. Potom už všetko pôjde ľahšie. 
A vyjdeme zo zabehnutých koľají. Nebojme 
sa, tešme sa, napĺňajme a zotrvajme.

To je cesta. Od seba, cez seba komuni-
te. Je to to najjednoduchšie a najkrajšie, čo 
môžeme pre seba a  svet spraviť. Prebudiť 
sa, zostať bdelý a s láskou tvoriť krajší svet. 
Ponorme sa do seba a Duša nás povedie. 
Stačí sa rozhodnúť a  urobiť prvú láskavú 
maličkosť. Máme na výber. Nakoniec všet-
ko dobre dopadne.

„Nakoniec všetko dobre dopadne II“

» Autorka úvahy:  Dana Hübschová 
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5Vzorková predajňa Fiľakovo, Biskupická cesta (pri Lidl), tel. 0903 740 682
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047/433 4777, 0905 198 723 • Po-So: 7-18, Ne: 9-18

Karmána 20, Lučenec

Milí zákazníci, sme tu pre Vás

každý deň, naše zákusky
si môžete vychutnať na terase aj v interiéri
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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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www.novogranit .sk

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 000 domácností a firiem 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO
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Zabúdame a to je niekedy zlé. Na Hi-
rošimu a Nagasaki by však civilizá-
cia zabudnúť nemala.

Deviateho augusta 1945 – americ-
ký bombardér Bockscar zvrhol atómo-
vú bombu Fat Man na japonské mesto 
Nagasaki. Bockscar je prezývka ame-
rického bombardéra B-29 Superfortress 
(z angl. Superpevnosť). Bomba dostala 
prezývku Fat Man. Stroj Bockscar bol 
použitý na 13 cvičných letov a 3 bojové 
misie, pri ktorých bombardoval prie-
myselné ciele v Japonsku. Počas mi-
sie 9. augusta 1945, ktorej cieľom bolo 
zhodenie druhej americkej atómovej 
bomby stroj pilotoval major Charles W. 
Sweeney z 393. bombardovacej perute. 

Little Boy (v preklade Malý chlapec) 
bol krycí názov pre atómovú bombu, 
ktorá bola zhodená už predtým, 6. 
augusta 1945, na japonské mesto Hi-
rošima (Hiroshima) Išlo o druhú nuk-
leárnu explóziu v histórii ľudstva (prvá 
bola testovacia „Trinity test“) a o prvú 
explóziu uránovej bomby. Bomba bola 
zvrhnutá z bombardéra B-29 Superfor-
tress (s prezývkou „Enola Gay“).

O 3 dni neskôr bola zhodená ďalšia 
bomba s názvom Fat Man na mesto Na-
gasaki; Japonsko na to kapitulovalo.

Pre posádku lietadla nesúceho 
atómovú bombu boli stanovené nasle-
dovné ciele podľa poradia dôležitosti: 
Hirošima, Kokura a Nagasaki. Konkrét-
ny cieľ mal byť zvolený podľa momen-

tálnych podmienok nad jednotlivými 
cieľmi.

Bomby na Hirošimu a Nagasaki 
odsúdili ako barbarské a zbytočné takí 
slávni vysokí vojenskí dôstojníci, ako 
boli Eisenhower a MacArthur. Admirál 
William D. Leahy, šéf Trumanových 
osobných poradcov, povedal: „Použitie 
tejto barbarskej zbrane neznamenalo 
pre nás nijakú materiálovú pomoc vo 
vojne proti Japonsku. Správali sme sa 
podľa etického štandardu barbarov v 
rokoch temna. Vojny sa nedajú vyhrať 
zabíjaním žien a detí.“

Leo Szilard, svetoznámy vedec, 
ktorý štylizoval list prezidentovi Roo-
seweltovi, navrhujúc mu projekt Man-
hattan na výrobu atómovej bomby, 
ktorý podpísal aj Einstein, konštatoval 
krátko pred smrťou (1960) inú prav-
du: „Keby boli Nemci zhodili atómové 
bomby na mestá miesto nás, boli by 
sme to kvalifikovali ako vojnové zloči-
ny, boli by sme ich v Norimbergu odsú-
dili na smrť a povešali.“

Keď sa povie Nagasaki

» red 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

0
9
-0
1Bližšie informácie na 0905 449 843

Prijmeme vodiča/mechanizátora 

na traktor na práce 

v okolí Kriváň - Mýtna

8
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9. augusta 1173  
začala sa stavba veže v Pise, dokončená bola o celé dve storočia neskôr

Výročia a udalosti

11. augusta 1934  
na ostrove Alcatraz neďaleko San Francisca boli uväznení prví 
trestanci

Výročia a udalosti
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 • RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné 
   ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto 
 Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 0911 / 721 409, recepcia@aii.sk
Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave

• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 1,85 €/hod. brutto

78
12
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Prijmeme 

brigádnikov do pekárne
v Lučenci. 

Práca je na rôzne zmeny. 

Mzda 3,58€/hodina/brutto 
+ príplatky. 

Platný ZP podmienkou.
Pre viac info volať 

0948 867 761
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Príjmeme  
operátorov/ky výroby 

do drevospracujúcej 
spoločnosti - Kriváň. 

Práca na dve zmeny.   

Základná mzda 
od 4,75€/hod. Stravné 
lístky 4,20€/kus/deň.

3
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na fyzickú
ochranu obchodnej prevádzky

vo Fiľakove

0948 356 675

800 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!
POS nutný!



LC21-31 strana - 11

SPOMÍNAME / ZAMESTNANIELUČENECKO
11

Správa o obrovskej tragédii v Liba-
none pred rokom ochromila celý 
svet. Šokujúce zábery zaplnili te-
levízne obrazovky, stránky novín, 
sociálne siete... 

V  podvečer 4. augusta 2020 vy-
buchlo v bejrútskom prístave 2 750 ton 
zle uskladnených chemikálií a násled-
ky boli fatálne: 200 ľudí zomrelo, 6 a 
pol tisíc bolo zranených a 300 tisíc prí-
bytkov bolo takmer úplne zničených. 
Odborníci dnes o tejto udalosti hovoria 
ako o  jednej z  najmasívnejších neató-
mových explózií, ktorá bola kedy za-
znamenaná. Pocítili ju dokonca až na 
Cypre, ktorý je od Libanonu vzdialený 
asi 240 kilometrov.

Okamžite sa zdvihla vlna pomoci, 
vďaka ktorej mnohí Libanončania pre-
žili kritické obdobie bezprostredne po 
výbuchu. Len slovenskí dobrodinci pá-
pežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej 
Cirkvi dokázali za dva týždne vyzbierať 
takmer 180 tisíc eur, vďaka čomu do-
stalo 5 tisíc postihnutých rodín veľmi 
potrebnú potravinovú pomoc.

Dá sa však s odstupom roka pove-
dať, že kríza v Libanone je definitívne 
zažehnaná?

Žiaľ, situácia vyzerá presne na-
opak. Krajina je na pokraji kolapsu, 
inflácia stúpa raketovou rýchlosťou 
a politické napätie sa neustále stupňu-
je. Svetová banka vo svojej správe z jari 
2021 označila krajinu za potápajúci sa 

vrak a  skonštatovala, že jej kolaps sa 
podobá následkom vojny.

Sestra Micheline Lattouf z Kongre-
gácie sestier Dobrého pastiera situáciu 
približuje takto: „Žijeme v  katastro-
fických časoch. Jedna kríza nasleduje 
druhú. Ponorení v  realite tohto regió-
nu, kresťania na Blízkom východe čelia 
zásadným otázkam: Prečo sme tu? Aký 
je dôvod našej prítomnosti v tejto časti 
sveta? Je naša prítomnosť už len farbou 
na politických a  demografických ma-
pách, alebo tu máme nejaké poslanie? 
Pápež Ján Pavol II. nám však pripomí-
na: ,Libanon je viac, ako len krajinou. 
Je odkazom.̒ “

Projekty môžete podporiť pria-
mo prostredníctvom webovej stránky 
www.acnslovensko.sk. Ďakujeme.

Libanon – o rok neskôr...

» Zdroj: ACN
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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
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Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 

Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasádypresklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a halysendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izoláciamontáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce zámočnícke práce 
kovovýrobukovovýrobu

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 - NITRA -ZVOLEN - 

LUČENEC -RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA 

- KOŠICE - MICHALOVCE – HUMENNÉ

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 

kúpite na

bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už1,- €


