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Stáť mimo schémy

Naopak, mnohí ešte za éry socializmu rýchlo zistili, že je výhodné byť na,
pri, vedľa, pod. Príroda takéto organizmy
volá cudzopasníky či dokonca parazity.
Priživujú sa na silnejšom organizme a ich
jedinou starosťou a životným „ideálom“
je dostatočne sa nakŕmiť a zabezpečiť si
tak prežitie. Nepotrebujú oponovať, nepotrebujú prezentovať vlastné názory,
stačí im blahobyt biologického prežitia.
Stačí im stáť pri kecpultíku niekoho s postavením, niekoho s funkciou, mocou a
tváriť sa, že sú súčasťou systému. Súčasťou moci. Súčasťou vplyvu.
Je jasné, že akýkoľvek nesystémový
prvok tohto systému, ktorý sa zaviedol
ešte za čias socializmu a pestujeme si ho
tu dodnes, je nepriateľom. Ohrozuje samotnú existenciu systému „byť pri tom“.
Je verejným nepriateľom politikov, ktorí
si privlastnili pravdu, je verejným nepria-

teľom médií, ktoré si privlastnili právo
hlásať jedinú dogmu.
Každé štyri roky si volíme tento
systém. Každé štyri roky si volíme tých,
ktorých obklopia cudzopasníci a vytvoria okolo nich nepreniknuteľnú zábranu
pred prienikom do sveta bežného voliča.
Sú na kandidátkach, vidíme kým a čím
boli (vlastne neboli) až do volieb. Väčšinou nikým. A nikým sú aj po nich. Akurát dostali do rúk hlasovacie kartičky a
hlasujú, ako nariadi ich boss. Veľká česť
veľmi vzácnym svojstojným a samostatného rozhodovania schopným jedincom.
Tým, ktorí sa vyčlenili zo schémy. Tým,
ktorí sa vystavili ohrozeniu, či už pracovnému, alebo inému. Metódy likvidácie
mimosystémových sú v našej spoločnosti vypracované do absolútnej dokonalosti. A aplikované priebežne, bez ohľadu na
nejaký November 89. Paradox, súčasťou
toho systému, sú žiaľ, aj tí,
ktorí sú presvedčení, že
nad ním zvíťazili.
Čím viac nás bude
mimo takéhoto systému,
tým bližšie bude náš spoločný sen – demokracia na Slovensku.
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KAMENÁRSTVO 0910 444 002

AKCIA -35 %
na kompletné žulové pomníky

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO
Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO
22 119 0011

0948 308 448
HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA
do objektu
v Novom Meste nad Váhom

Mzdové ohodnotenie : 3,90 € netto
Pracovná doba : ranná /poobedná + víkendy
NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

0919 295 135
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na tel. č.

52-0137

V prípade záujmu volajte

1

LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA
pri objednaní kompletného pomníka

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,
konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova
písma. BEZ ZÁLOHY.

10-01

„Spoločnosť“ nenávidí tých, ktorí
„stoja mimo“. Nenávidí, lebo nimi
nemôže manipulovať, nemôže ich
ovládať, nemá na nich dosah, nedajú
sa pacifikovať, umlčať. Stáť a hrdo stáť
mimo znamená byť nezávislý. Neovládateľný. Ale aj byť nepriateľom číslo
jeden. Práve pre tú nemanipulovateľnosť.

SLUŽBY
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Srdce a zdravý rozum
Žijeme vo svete zákonov a predpisov.
Niekedy ich vymýšľajú a kontrolujú ľudia, ktorí nerozumejú tomu, ako v skutočnosti veci fungujú. Je mi niekedy
ľúto, keď vidím ako preháňajú a šikanujú ľudí, ktorí skončili bez peňazí na
ulici alebo kontrolujú chlapa bez nôh,
či mu náhodou nenarástli.
Mnohé systémy sú navrhnuté tak, aby
slúžili silným - majiteľom firiem, profesorom, zdravotným poisťovniam, lekárom
alebo štátnym úradníkom. Pomoc však
potrebujú slabí – ľudia bez strechy nad
hlavou, chorí, chudobní, osamelé matky
s deťmi, pacienti alebo študenti.
Viem, že máme dodržiavať zákony
a štandardy, ale potrebujeme aj cit, ľudskosť a individuálny prístup. Detské domovy, väznice, osobitné školy, polepšovne,
tresty, pokuty, exekúcie, lieky utlmujúce
človeka často nepomáhajú. Individuálny
prístup je neefektívny, ale ľudský. Systémy, kde izolujeme „neštandardných“ ľudí
od ostatných a paralyzujeme ich, je efektívny – pre tých „štandardných.“
Lenže každý človek je jedinečná bytosť a potrebuje individuálny prístup. Na to
však spoločnosť, kde sa všetci ponáhľajú,
nemá čas. A tak tých pomalších, nepotrebných, chorých a starých a odsúvame na

okraj spoločnosti.
Áno, máme štandardy na to, koľko
potrebujú metrov štvorcových, teplej vody
a jedla. Lenže oni chcú byť prijatí, vypočutí a užitoční. Dostanú svoje kódy diagnóz
a systém sa o nich postará – ako o položky s číslami. Sú filmy o nemocniciach
kde ukážu lekára, ktorý má rád svojich
pacientov a naplno sa im venuje. Niekedy
sa na neho pozerajú ako na čudáka typu
Filip Neri, Abbé Pierre alebo Guy Gilbert.
Aký zázrak – lekár, ktorí slúži pacientovi
alebo učiteľ žiakovi. Systémy nám majú
pomáhať, ale niekedy nás ovládajú a strácame v nich srdce a zdravý rozum. Za formulármi a číslami už nevidíme človeka,
jeho talenty, zranenia, túžby. Systém nás
vedie k produktivite a produktivita k bezcitnosti.
Celá spoločnosť potom pripomína naprogramované linky
s automatmi. Gerd Leonhard hovorí: „Problém nie je, že sa stroje
preberajú
ľudskú
prácu a presahujú ich
schopnosti, ale že
sa ľudia stále
viac podobajú na stroje.“

» Ján Košturiak

Nové
Mesto
n/Váhom

Piešany

09-50

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

Západné Slovensko
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

TOPSTAV-Erik Topor
Tel.: 0902 152 310 mail: eriktopor89@gmail.com
- rekonštrukcia bytov, rodinných domov
- výstavba rodinných domov
- rekonštrukcie striech
- zatepľovanie fasád
- prenájom stavebného lešenia

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

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
48.090
32.750

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
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75-63

86.750
87.350
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

47-089

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

09-50

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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NÁBYTOK a DOPLNKY Stará Turá
Krásne pohodlné

POSTELE
aj na mieru

SEDACIE SÚPRAVY
DREVENÝ NÁBYTOK

U nás vždy UŠETRÍTE

od slovenských a českých výrobcov

Platba možná aj kartou.
Doprava až k Vám domov.

tel. 0905 487 353

fb: OBCZUPLTUBSBUVSBtemail: nabytokstaratura@gmail.com

22 121 0003

NÁKUP
NA SPLÁTKY BEZ PREPLATENIA

63-10

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

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
CIA

AK PTEMBER
SE
AUGUST – 1
202

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

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

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

NEJDE VÁM
BIZNIS?
KON
TAKTUJTE N
Á

S

KVALITNÉ
VIZITKY

Inzercia

0905 746 988

0905 746 988

WWW.REGIONPRESS.SK

piestansko@regionpress.sk

LETÁKY

0905 746 988

0905 746 988
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Sme pripravení na školskú inklúziu?

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Kúpim starý Pionier Jawa
05, Jawa 20, Jawa 21,
Mustang, Moped, Stadion
, Jawa 90 Radster, Cross
Simson Enduro Elektronic
aj pokazené. Nekompletné.
Platím ihneď. Ponúknite.
Tel.: 0915 215 406
»Predám Babeta Korádo,
nejazdenú. Tel.: 0915 764
160
07 REALITY7 / iné
reality/iné
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
»Predám
mahagónovú
obývačku, aj spálňu. Lacno.
Tel.: 0915 764 160
»Predám velkokuchynské
pracovné stoly. Tel.: 0915
764 160
Predám liatinovú panvicu
na lokše, vyprážanie a pod.
Tel.: 0915 764 160
»Predám elektrický gril na
12 kurčiat. Tel.: 0915 764
160
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kúpim staré hodinky PRIM.
Tel.: 0905 767 777
»Predám starý sedliacky
voz na chalupu. Tel.: 0915
764 160
13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»Hľadám diskr. ženu. Tel.:
0911 348 694
»Sympatická 55 r. hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel.: 0944 724 181
»Hľadám priateľku na zoznámenie do 60 rokov. Tel.:
0910 687 081

pribúdajú. Pritom sú stále školy, ktoré
nemajú špeciálneho pedagóga či školského psychológa, ktorí by s asistentmi
mali byť povinnou „výbavou“ škôl. Ak
teda štát berie myšlienku inklúzie zodpovedne.
Na Slovensku to bolo zase naopak:
Isto, je to vznešená a humanistic- najprv sa stanovila požiadavka inklúká myšlienka, ktorá učí žiakov vnímať zie a až potom sa vytvárali zo strany
inakosť. Aj mnohí rodičia preferujú štátu podmienky na ňu. Stále však nie
umiestnenie svojho zdravotne znevý- sú. Problém je aj na stredných školách
hodneného (ZZ) dieťaťa do bežnej trie- (SŠ), na ktorých sa žiaci považujú za
dy. Navštevovanie špeciálnej školy sa samostatnejších. Ale tak to nie je. Keď
niekedy považuje za hanbu a vzniká mali nejaké zdravotné znevýhodnenie,
obava, že sa dieťa tohto príznaku ne- to predsa nezmizlo po príchode na SŠ.
zbaví.
Prideľovanie asistentov stredným škoTreba myslieť na to, že nie každá lám je skôr symbolické ako funkčné.
bežná škola má možnosti zaradiť dieťa
Treba zvážiť umiestnenie dieťaťa
so ZZ. Môže jej chýbať vybavenie ale- na hocijakú bežnú školu. Rovnako trebo odborný personál. Vtedy sa môže ba zvážiť tlak na školy, aby zavádzali
stať, že dieťa síce bude v bežnej triede, inklúziu, kým štát nevie garantovať
no nebude napredovať, keďže učiteľ vhodné podmienky. Špeciálne školy
sa musí venovať aj zvyšným žiakom, a triedy majú dovtedy nezastupiteľnú
ktorých býva veľa. Vtedy môže takéto úlohu, najmä v súvislosti s mentálnydieťa prežívať sklamanie, zlyhanie, ba mi diagnózami, a netreba ich pokútne
dokonca stres, keďže učiteľ v bežnej likvidovať. Sú v nich odborníci, ktorí
triede nemá šancu riešiť konfliktové dokážu s malou skupinou žiakov so ZZ
situácie vždy s pokojom a individuálne. postupne dosiahnuť úspechy. To vie
Isto, dávnejšie vznikli pozície pe- máloktorá bežná škola garantovať.
dagogických asistentov. Aj keď minisA čo s krivým pohľadom na tieto
terstvo školstva neustále omieľa inklú- deti? Ignorovať ho. Pomoc deťom je vyziu a to, ako pomáha školám, stále sú soko nad klebetami prázdnych ľudí.
školy, ktoré nezískajú toľko asistentov,
koľko potrebujú, nech majú aj odborné
posudky, že ich žiaci objektívne potre» PhDr. Ján Papuga, PhD.
bujú. Treba myslieť na to, že deti so ZZ
pedagóg
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Príklad: RP PN 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 vrátane medzier.
Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

POLIENKA BUK, HRAB
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Chcete si podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RPmedzera PN medzera Číslo rubrikymedzera
Text inzerátu

PALIVOVÉ
DREVO

S

5

1 6

4

8

U1

7
3

D
O6
K 7 1
U

7
3

2
1

5
8

2 5
7

2 6

5
4

PN21-32_strana-

4

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-01

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

V súčasnosti sa v odborných i politických kruhoch presadzuje tzv.
inklúzia. Znamená to, že v rámci
bežnej školskej triedy sa majú vyučovať žiaci bez porúch a diagnóz so
žiakmi s nimi.

75-49

Občianska
riadková
inzercia

13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

Najčítanejšie regionálne noviny
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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

49-0025

Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

16-01

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

31.
8. 2

splátky od 99 €

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom

Výročia a udalosti
na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon bolo nájdené zlato,
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku

16. augusta 1896

splátky od 149 €

Výročia a udalosti
puč v Sovietskom zväze: prezident Michail Gorbačov bol počas dovolenky na Kryme zadržaný v domácom väzení

19. augusta 1991
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splátky od 98 €
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ZDRaVie + ReLaX
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INZERCIA
0905 746 988

Realizácie záhrad

a bazénov na kľúč,

ploty, dlažby.

Garden Guys s.r.o
tel: 0917640541
info@gardenguys.sk
www.gardenguys.sk
75-74

K
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Hľadajú sa dobrovoľníci pre pápeža Operácia Dunaj

„Pomáhať budú s rozličnými činnosťami, podľa potreby. Väčšina sa zapojí do
služby ešte pred samotnými podujatiami.
Zaregistrovať sa je možné on-line len vopred, na mieste táto možnosť už nebude,“
spresnili z TK KBS.
Podmienkou je splnenie určenej vekovej hranice a plná zaočkovanosť proti
ochoreniu COVID-19. Dobrovoľníkov bude
možné spoznať podľa bieleho oblečenia. Je
symbolicky prepojené s pápežom, ktorý má
biely odev.
V Bratislave hľadajú približne 1200 až
1300 dobrovoľníkov. Aktuálne sa ich prihlásilo približne 500. Pomáhať budú pri
príprave záverečnej časti programu, ktorá
bude 15. septembra v Šaštíne. Ide o svätú
omšu, ktorú bude pápež František sláviť na
otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni - Bazilike Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne.
V Košiciach potrebujú približne 600 až
700 dobrovoľníkov, aktuálne sa ich prihlá-

silo približne jedna tretina z tohto počtu
(295). „Budú prítomní na záchytných parkoviskách, železničnej a autobusovej stanici,
príjazdových cestách k miestam stretnutia
- na Luníku IX, Štadióne TJ Lokomotíva i
priamo na miestach stretnutia v sektoroch.
Pomáhať budú vo všetkých sektoroch, kde
bude väčšia koncentrácia ľudí,“ uviedla TK
KBS.
V Prešove hľadajú približne 1000 dobrovoľníkov, aktuálne majú zhruba 120.
Dobrovoľníci budú pomáhať na záchytných
parkoviskách, niektorí budú mať informačno-technické úlohy v jednotlivých sektoroch, veľa dobrovoľníkov je potrebných ako
asistencia pri rozdávaní svätého prijímania,
iní budú zabezpečovať úlohy v presscentre
či pri usádzaní pozvaných hostí.
Pápež František navštívi Slovensko 12.
až 15 septembra.

» red

O vpáde vojsk Varšavskej zmluvy toho
už bolo popísaného toľko, že naozaj nemám žiadnu ambíciu pridať ešte „niečo navrch“. Možno iba nejaké paralely.
Poučenia z nepoučenia sa. No, ani nie
tak poučenia, ako skôr trpké poznania.

mocní tohto nášho slovenského sveta
politiky nájdu nejaké demokratizačné
pozlátko, do ktorého zabalia svoj politický egoizmus a tvária sa, že tu hráme partiu hry na demokraciu. V ktorej občan
nikdy nevyhrá. Nemôže, lebo nesmie.
A tak nás arogancia mocných sprePrvé poznanie je smútok z toho, že ľu- vádza od augusta 1968 už celých šesťdedia sa nevedia poučiť. Neviem či nechcú, siat rokov. Biľakovci novej doby síce už
alebo nevedia, ale stále tu máme moc, nenosia vyšúchané tesilové obleky, ale
ktorá je prilepená k svojim pozíciám ne- obtiahnuté modré neoprény podľa najjakým superkléberom a nie a nie pocho- novšej módy, nejazdia vo Volgách, ale
piť, že väčšine spoločnosti je odporná, v oveľa zvučnejších značkách a neneje pre ňu neprijateľná. Z najrôznejších, chávajú nás stáť v rade na banány. Vyno najmä z morálno-etických hľadísk. Z tvorili si svoj svet vlastného blahobytu
dôvodu „vyššieho princípu mravného“.
a najmä pokoja, parazitujúci na tom naMafia sa tu hrá na očistnú vojnu pro- šom, plnom driny, zúfalstiev, trápení a
ti mafii. Používam iba tie výrazy, ktoré beznádeje. Niektorí v tej bubline zvládli
používa moc sama. A napokon, je veľký zotrvať celých tridsať rokov. Niektorí zarozdiel medzi aplikovaním moci a vlád- tiaľ iba rok a pol. Zatiaľ. Ale správajú sa,
nutím. Kým si to neuvedomia mocní, akoby nám to mali „hodiť na doživotie“.
dovtedy budem spomínať na okupáciu v
V auguste 1968 im moc zabezpečili
roku 1968 ako na akt nenávisti, akt svoj- tanky. Dnes im na to stačia predvolebné
vôle a zlomoci, akt boľševizmu, ktorý lži. A v tom sme si na vine my sami. Na
prežíva dodnes v mnohých inovovaných každom štyri roky opakujúcom sa previpodobách.
není. Vlastne – oni konajú a správajú sa
To, čo sme tu mali 30 rokov po oku- iba tak, ako im dovolíme. Sú našim obpácii „spriatelenými armádami“ bol razom. Smutné. Od operácie Dunaj uplyvýsledok vnímania moci boľševikom. A nulo už 53 rokov. A boľševická okupácia
to, čo tu máme tridsať rokov po prevrate, pokračuje.
je takmer to isté. Akurát, vždy si (malo)
» Ivan Brožík

UFM FNBJMQSFEBK!BVUPMJPOTLtXFCXXXBVUPMJPOTL
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Počas septembrovej návštevy pápeža
Františka na Slovensku bude potrebná pomoc takmer 3000 dobrovoľníkov.
Hľadajú ich do Šaštína, Prešova a0 Košíc. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom oficiálnej webovej stránky
navstevapapeza.sk.
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od pondelka 16. 8.
U nás si nemusíte
vybera� medzi

�erstvos�ou,
kvalitou a cenou.

Supercena
cena za 1 kg

cena za 1 kg

Biele
hrozno
stolové

-41%
7.99

Brav�ová panenka

4

1

59

69
Supercena
350 g balenie

Chery paradajky
C
dat�ové
d
• exta sladké

1

79
(1 kg = 5,11)

cena za 1 kg

-34%

Med
kvetový

5.29

Brav�ové karé
• v celku

3

49

950 g

3

33

Pepsi/
Pepsi
Cola
Black/
7UP/
Mirnda

2,5 l

0

79
(1 l = 0,32)

Rybí šalát
v majonéze

(1 kg = 3,51)

Smotanový jogurt
podložený
• rôzne druhy

400 g

1

89
(1 kg = 4,73)

200 g

0

29
(100 g= 0,15)

920 g
Brav�ové
párky

3

39
(1 kg = 3,68)
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33-0024

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 3. 8. 2021.

Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

poLiTiCkÁ inZeRCia / Spomíname, SLUŽBY

piešťanSko

od pondelka

9

16. augusta

250 g

2

49

Schwarzwaldská
šunka

Pistácie

• rôzne druhy

(1 kg = 9,96)

500 g

6

99
(1 kg = 13,98)

80 praní

-36%
10.99*

6

99

Bonux

Lovecká saláma

900 g

6

99
(1 kg = 7,77)

• perlivá/jemne perlivá

2l

-22%
0.22

0

17
(1 l = 0,09)

Corgo�

• svetlé vý�apné pivo

1,5 l

13 kg

-36%
1.55*

0

(1 l = 0,66)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 3. 8. 2021.

6

99

99
Krivo pre psy

(1 kg = 0,54)

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Pramenitá
P
itá voda
d

(1 pranie = 0,09)
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POTULKY SLOVENSKOM

Pri Muráni navštívte sysľovisko
Biele Vody
Národný park Muránska planina
nachádzajúca sa v západnej časti
Slovenského rudohoria je jednou
z najzachovalejších krasových oblastí Slovenska. Nájdete tam viac
ako 500 jaskýň a tiež sysľovisko
Biele vody, kde môžete sledovať
jednu z najpočetnejších kolónií
sysľa pasienkového na Slovensku.

tam spozorovať kedykoľvek počas dňa a
prídu až do vašej tesnej blízkosti. Mnohé z nich dokonca nemajú problém prijať potravu priamo z vašej ruky.

Sysle môžete aj kŕmiť

„Sysle sú živočíchy slnka a tak sú
najaktívnejšie počas slnečných dní. Uvidíte ich pravdaže aj počas poloblačných
a mierne zamračených dní, ale pri veľmi
Na sysľovisko sa dostanete z obce zlom počasí z nory zvyčajne nevylieMuráň, kde môžete zaparkovať svoje zajú,“ hovorí Jana Šmídtová zo Štátnej
auto a potom už budete pokračovať ochrany prírody SR. Zároveň upozorňupešo po vyznačenej trase. Počas sezóny, je, že by sme sysle nemali chytať do rúk.
ktorá trvá približne od marca do konca „Jednak sú to chránené živočíchy a maseptembra, môžete v lokalite sysľovisko nipulácia s nimi je zakázaná a jednak
Biele vody pozorovať sysľa pasienkové- sú to divo žijúce zvieratá. V prípade, že
ho a jeho život v prírode. Keďže sú sysle sa budú cítiť ohrozené, môžu sa brániť.
na návštevníkov zvyknuté, môžete ich Keďže ide o hlodavce s veľmi silnými
prednými zubami, môžu človeku spôsobiť pri pohryzení nepríjemné poranenie.
No a ako všetky teplokrvné živočíchy,
môžu tiež prenášať besnotu,“ objasňuje. Ak vás to láka a chceli by ste sysle
kŕmiť, odporúča odborníčka, aby ste použili iba vhodnú potravu, inak by ste im
mohli veľmi ľahko ublížiť. „Potravu nikdy nevkladajte do syslích dier, nasypte
ju alebo uložte do blízkosti dier alebo
ju položte voľne na zem. Sysle si pre ňu
prídu až k vám,“ radí Jana Šmídtová a
autor foto: Ján Šmídt vysvetľuje, že ak potravu vložíte priamo

Školáci majú veľký problém
s držaním tela
Spôsob sedenia, svetlo a vetranie
v triedach, ako aj jedlo či stravovacie návyky. To všetko ovplyvňuje
správny vývoj a zdravie detí, ktoré
trávia značné obdobie svojho najintenzívnejšieho rastu v škole.
K téme sa vyjadruje hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva
SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a
dorast MUDr. Elena Prokopová, ktorá
sa u žiakov veľmi často stretáva najmä
s chybným držaním tela. „Je to naozaj
tým, že veľa času trávia deti sedením,
a to často nesprávnym. Sedia nad počítačmi, nad mobilmi a, pravdaže, podstatnú časť vyučovania v škole,“ vymenúva Elena Prokopová.
Tento trend je možné ovplyvniť
úpravou sedenia a posilnením chrbtového svalstva prirodzeným pohybom.
E. Prokopová upozorňuje, že stačí ísť
cez veľkú prestávku na školský dvor
a dať žiakom možnosť prirodzeného
pohybu. „Vždy, keď sa to dá, možno aj
počas vyučovania, si možno s nimi len
tak urobiť pár cvikov, nádychov, výdychov alebo drepov. Nezaberie to veľa
času a deti sa mnohokrát aj preberú.“
Za dôležitý považuje aj výber stoličiek:
„Dnes sa technológie ďaleko viacej posunuli dopredu a preto vieme deťom
prispôsobiť stoličky aj vzhľadom na ich
vek či postavu,“ dodáva Prokopová.

Klasické sedenie v troch radoch
nepovažuje detská lekárka za ideálne.
Preto navrhuje aspoň cirkuláciu žiakov
v radoch, aby boli aj pri okne, aj pri
stene - a nesedeli trebárs celý rok vzadu pri dverách, kde je najmenej svetla.
Okná by mali byť veľké, nemali by byť
polepené, aby cez nich mohlo prechádzať denné svetlo. „Denné svetlo je
najviac potrebné, keď žiaci čítajú alebo
píšu,“ vysvetľuje. „Zároveň je veľmi dôležité aj správne umelé osvetlenie, aby
bolo rozptýlené po miestnosti. Nemalo
by byť bodové, neónové ani studené.“
Potrebám a veku žiakov je vhodné
prispôsobiť aj zariadenie triedy. „Malé
deti by určite mali mať väčší priestor
aj na oddych a hru priamo v triede.
Vyučovanie by malo byť prerušované
napríklad zmenou činnosti aj v rámci
jedného predmetu,“ vysvetľuje Elena
Prokopová.

» Zdroj: MŠVVaŠ SR

autor foto: Ervín Hapl
do diery, sysle cez ňu prebiehajú a tým
ju znečistia. O takú potravu potom už
zvieratká nemajú záujem, ostáva v diere ležať a môže sa začať kaziť. Dobrou
správou však je, že sysle môžete kŕmiť aj
z ruky. „Nasypte si slnečnicu na ruku a
nechajte sysle v kľude si ju poodnášať.
Nikdy sa so sysľom o potravu nepreťahujte, aby vás v snahe získať potravu
nepohrýzol,“ odporúča odborníčka.

Prineste zvieratkám
vhodnú potravu

Najvhodnejšou potravou pre sysle je
slnečnica, pravdaže chemicky neošetrená, nepražená, nesolená, potom jablká,

pričom ideálne sú jabĺčka z vašej záhrady, lebo nie sú chemicky ošetrené, vôbec nevadí, ak sú padané alebo staršie a
zošúverené, čo vám zostali v pivnici po
zime, ďalej sa hodí mrkva, ale strúhať ju
nemusíte, sysle sú hlodavce, poradia si,
chutí im aj cvikla, jačmeň, ovos, či vlašské orechy. „Piškóty a suchý chlieb sysľom síce chutia a neublížia im, ale pre
sysle to nie je prirodzená potrava a budeme radi, ak dáte pri kŕmení prednosť
vyššie uvedeným semenám, teda najmä
slnečnici alebo jablkám či mrkve,“ uzatvára Jana Šmídtová.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto: ŠOP SR

V súvislosti s AMO
platí mimoriadne opatrenie
Štátna veterinárna a potravinová
správa SR vydala mimoriadne núdzové opatrenie, na základe ktorého
poľovníci v ešte neinfikovaných okresoch Slovenska zvýšia odstrel diviakov.
Premnožená diviačia zver je totiž
hlavnou príčinou šírenia afrického moru
ošípaných (AMO). Aktuálne je ním zasiahnutých 29 okresov. V infikovaných
okresoch už nie je odstrel vhodný, aby
nedochádzalo k plašeniu diviakov do ďalších oblastí, čím sa môže šírenie nákazy
ešte urýchliť.
Na podporu odlovu a všetky opatrenia s tým spojené vláda schválila 5,2 miliónov eur.
Z vyčlenených peňazí sa už obstaráva 450 mraziacich boxov, ktoré budú určená na uchovanie odlovených diviakov.
Vzorky z nich sú spravidla do 24 hodín
laboratórne preskúmané. Ak sa potvrdí, že bol ulovený diviak zdravý, mäso z
neho pôjde na predaj spotrebiteľom. Časť
peňazí je určená na kampaň na podporu
predaja diviačieho mäsa, ktoré je z hľadiska výživy kvalitnou potravinou.
Zároveň odporúčame chovateľom
ošípaných, aby sprísnili hygienické opatrenia vo svojich chovoch. AMO sa prenáša
aj na oblečení, prostredníctvom krmiva,
či dokonca na dopravných prostriedkoch.
Tí chovatelia, korí ešte svoj chov nezare-
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gistrovali, tak môžu naďalej urobiť bez
sankcie. Cieľom je, aby jednotlivé regionálne veterinárne a potravinové správy
mali prehľad o tom, kde sa ošípané chovajú a na základe toho zvýšili dohľad.
Diviak, pozitívny na AMO je poznateľný zmenami na koži, či vnútorných
orgánoch. Aké zmeny je potrebné pozorovať, keďže sa vyskytujú najčastejšie?
Sú nimi krvné podliatiny na koži a
krvácaniny v podpazuší, na bruchu a
medzi nohami, enormne zväčšená slezina, krvné podliatiny na pľúcach, srdci, či
obličkách.
POZOR! Aj zdanlivo zdravý diviak,
ktorý nejaví známky ochorenia, môže byť
pozitívny. Preto je potrebné manipulovať
s každým diviakom ako keby bol pozitívny.

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí
Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

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

v Piešťanoch

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!
0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk
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Radvanský jarmok bude!
Jarmok všetkých jarmokov, ktorý patrí
k najväčším a najobľúbenejším podujatiam v Banskej Bystrici, musel byť
vlani napriek veľkej snahe mesta z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu
zrušený. Oddelenie kultúry aj tento
rok pripravuje niekoľko variantov, aby
sa mohol uskutočniť a potešiť tak stovky návštevníkov.
Hlavnú tému zameranú na včelárstvo,
mágiu a ľudové liečiteľstvo bude v dňoch
10. až 12. septembra 2021 sprevádzať
pestrý program vo viacerých lokalitách
a nádvoriach centra Banskej Bystrice
s prihliadnutím na potrebné epidemické
opatrenia. Na Námestí SNP bude dominovať Trh remesiel s majstrami remeselníkmi, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou tohto
podujatia už desiatky rokov. Podobne ako
v minulom roku, samospráva v rámci 363.
ročníka Radvanského jarmoku nepočíta
so stánkami s občerstvením a zábavnými
atrakciami umiestnenými na mestských
pozemkoch. Chutné jarmočné dobroty
a nápoje by mal v zmysle platných opatrení zastrešiť Cech hostinských i ďalšie prevádzky fungujúce na Námestí SNP a v širšom centre, s ktorými mesto komunikuje.
„Radvanský jarmok bol odjakživa
spojený s tradíciami a remeslami, na čom
chceme stavať aj v súčasnosti. Uvedomujeme si, že návštevníci majú radi atmosféru
podujatia aj vďaka tradičným dobrotám,
preto veríme, že členovia Cechu hostinských budú ústretoví a zaradia do svojej

ponuky všetko, čo k jarmoku patrí. V tejto
chvíli nevieme predpovedať, aké opatrenia budú platiť v septembri. Napriek
tomu verím, že trojdňový 363. Radvanský jarmok sa bude môcť tento rok naozaj
uskutočniť a všetci spolu si užijeme pravú
jarmočnú atmosféru,“ hovorí primátor Ján
Nosko.
V priaznivom prípade bude Trh remesiel s tradičnými vareškami, medovníkmi,
cukrovinkami či šperkami pre návštevníkov k dispozícii v piatok, 10. septembra od
10:00 hod. Do 20:00 hod., v sobotu od 9:00
hod. do 20:00 hod. a v nedeľu od 9:00 hod.
do 16:00 hod. Pestrý program a ponuka remeselníckych výrobkov budú rozptýlené
na Námestí SNP, v Lazovnej ulici, v okolí
Barbakanu na Námestí Štefana Moysesa,
v Dolnej ulici, pričom sprievodné podujatia budú organizované aj na nádvorí
radnice, ÚĽUV-u, v Stredoslovenskom
osvetovom stredisku i 365. labbe. Podrobný program tohtoročného Radvanského
jarmoku predstavíme čoskoro.
Všetky informácie budú postupne
pribúdať na webe mesta www.banskabystrica.sk.

Výročia a udalosti
200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy vtrhlo
do Česko-Slovenska, aby ukončili Pražskú jar

20. augusta 1968
» red

Výročia a udalosti

15. augusta 1914

bol slávnostne otvorený Panamský prieplav

WWW.REGIONPRESS.SK

Výročia a udalosti
víťazstvo Napoleona I. nad ruskou armádou v bitke pri Smolensku

17. augusta 1812

18. augusta 1976

Výročia a udalosti

Luna 24 mäkko pristála na Mesiaci

HELLA Slovakia Lighting s.r.o.
WK^<zdh:EKs<Z/ZEWZ1>/dK^d/DKEK^e^Z>//WZ/hKsE1
EdZ^dZd'/<,KE<hWhWZ^dZEjs|,KEjhZMWhsdZE1E

,űĂĚĄŵĞƓƉĞĐŝĂůŝƐƚŽǀ
ƉƌĞŶĂƐůĞĚŽǀŶĠƉŽǌşĐŝĞ͗
^YaW/>/^dƉƌĞŬŽŵŽĚŝƚǇ͗
ƉůĂƐƚǇ͕ŬŽǀǇ͕ŬĄďůŽǀĠǌǀćǌŬǇĂƉůŽƓŶĠƐƉŽũĞ
DdZ/>'ZKhWaW/>/^d
ƉƌĞŬŽŵŽĚŝƚǇ͗ŽƉƚŝŬĂ͕ƉůĂƐƚǇ͕ƉůŽƓŶĠƐƉŽũĞ
KWZd1sEzE<hW

andrea.sandorova@hella.com
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Výročia a udalosti
sa narodil Miloslav Luther, slovenský filmový a televízny režisér a scenárista

14. augusta 1945

Ponúkame: ĚǇŶĂŵŝĐŬƷĂƌŽǌŵĂŶŝƚƷƉƌĄĐƵ͕ŵŽǎŶŽƐƛĐĞƐƚŽǀĂƛĂǀǇƵǎşǀĂƛũĂǌǇŬŽǀĠǌŶĂůŽƐƚŝ͕
ǌĂƵũşŵĂǀĠĨŝŶĂŶēŶĠŽŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ

ZameSTnanie
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ZDRaVie / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Slovenská agentúra prijme pracovníkov
DO NEMECKA na pozíciu: POMOCNÝ
OPERÁTOR VO VÝROBE VÝROBKOV
Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV.

KVALITNÉ
RÚŠKA
A FFP2
Y
RESPIRÁTOR
RÔZNYCH
VZOROV
PRE DETI
AJ
DOSPELÝCH
V ponuke
uke

ANTIG NOVÉ aj
ANTIGÉNOVÉ
PROTILÁTKOVÉ
PROTILÁT
É TESTY

www.lekarenplus.sk

KONTAKT:
���������������������������������
email: de@personalnyservis.sk

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

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

���TO, RÝCHL���������������

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

85_0595

�������������������������

85_0599

- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku,
ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
������������������������������������������
���������������������
�������������������������������
- Hradíme ubytovanie v plnej výške
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu
- Trojzmenná prevádzka
����������������������
������������������������������������
- Firemné auto na presun do práce k dispozícii
�����������������������������������������
�������������������
- Agentúra registrovaná na UPSVaR

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

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-5
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PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

87-0012

0908 914 180

85_0343

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

PN21-32_strana-

16

