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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!

Aj vy sa niekedy sami seba pýtate, či 
ste dobrým človekom? Je pre vás ťaž-
ké dať si na túto otázku jednoznačnú 
odpoveď? Zamýšľate sa nad tým, čo 
vlastne definuje dobrého človeka, 
podľa čoho ho môžeme rozpoznať?

Hoci všetci nazeráme na túto otáz-
ku inou optikou, väčšina z nás sa asi 
zhodne na tom, že dobrý človek je ten, 
kto je v prípade potreby ochotný podať 
pomocnú ruku, myslí nie len na seba, 
ale aj na ostatných, nie je pomstych-
tivý, neporovnáva sa s inými, neoho-
vára, nezávidí, neubližuje slovom ani 
skutkom, nezraňuje, nehodnotí iných 
a ani ich nesúdi, nepovyšuje sa nad 
ostatných. Naopak, má úctu k ľuďom, 
správa sa k nim slušne, úctivo a s reš-
pektom, je tolerantný, priateľský, vľúd-
ny, láskavý, dobrosrdečný, vždy hrá 
fér, dokáže odpúšťať, vie byť vďačný 
aj za málo, pochváliť iných, je prajný a 
čestný. Vie iným poradiť, zastať sa slab-
šieho, je úprimný, jeho slová a činy sú 
v súlade.

Nik z nás nie je dokonalý, o tom 
niet pochýb, a ani by nebolo dobré o do-
konalosť usilovať, to však neznamená, 
že by sme sa mali prestať snažiť na sebe 
pracovať. Ak sa skutočne túžime stať 
lepšou verziou samých seba, najskôr 
si musíme povedať, kým by sme chceli 
vlastne byť a zadefinovať si, na ktorých 
dôležitých aspektoch svojho ja chceme 
popracovať. Aj uvedomenie si vlast-
ných nedostatkov nám môže pomôcť 
vykročiť na cestu za svojím lepším ja. 
Je k tomu však rozhodne potrebná po-
riadna dávka odhodlania, vytrvalosti, 
sebazaprenia a trpezlivosti.

Lepším človekom sa 
isto nik z nás nestane zo 
dňa na deň a pravdepo-
dobne nás čaká beh na 
dlhú trať, ale ako už 
kedysi povedal LAO-
-C :́ „Aj cesta dlhá ti-
síc míľ sa musí začať 
prvým krokom.“

Byť lepším človekom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

ovekom sa m
nestane zo 
pravdepo-
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ako už ž 

LAO-
há ti-

začať 
“

47
-0
29

11. júla 1776
kapitán James Cook začal svoju tretiu vý-
pravu.

Výročia a udalosti
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0Bližšie informácie na 0905 449 843

Príjmeme vodičov na traktory,
za účelom zametania

a polievania ciest v N. Zámkoch a okolí
Náborový príspevok 400€.
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Extrémne vysoké teploty, s ktorými 
sa počas letných mesiacov stretáva-
me čoraz častejšie, môžu spôsobovať 
záťaž zamestnancov. Môže to viesť 
k poklesu ich výkonnosti, zvýšenej 
únavnosti a spôsobiť až prehriatie 
organizmu so zvýšením telesnej 
teploty, malátnosťou, ospalosťou, 
bolesťami hlavy, závratmi, nevoľ-
nosťou až zvracaním. Úrad verejné-
ho zdravotníctva SR odporúča v tejto 
súvislosti zabezpečiť na pracovis-
kách viaceré preventívne opatrenia.

Pitný režim - Dostupnosť a dostatok 
pitnej vody na mieste výkonu práce 
pre zamestnancov je samozrejmosťou, 
pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu 
zabezpečiť na vlastné náklady. Okrem 
toho odporúčajú odborníci konzumá-
ciu dostatočného množstva vhodných 
nápojov, ktoré majú občerstvujúce 
vlastnosti a slúžia na doplnenie teku-
tín, solí a ďalších látok stratených nad-
merným potením. Majú obsahovať čo 
najmenej cukru (do 6 %), pretože slad-
ké nápoje zvyšujú pocit smädu, nemajú 
obsahovať ani malé množstvo alkoho-
lu a ich teplota by sa mala pohybovať 
v rozmedzí 12 až 15 °C. Za vhodné sa 
považujú napríklad stolové minerálne 
vody s obsahom Na+ do 100 mg/l, by-
linkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy. 
Zamestnávateľ nie je povinný občer-
stvujúce nápoje finančne uhrádzať.

Pracovný odev - Vhodný pracov-
ný odev má byť jednovrstvový, podľa 
možnosti svetlej farby a z prírodných 
materiálov, pretože syntetické materiá-

ly neumožňujú odparovanie potu.
Úprava režimu práce a ďalšie 

opatrenia - V prípade potreby by sa 
mali umožniť zamestnancom pre-
stávky v práci, aby sa mohli ochladiť 
osprchovaním alebo umytím pokožky 
chladnou vodou. Vo všeobecnosti tiež 
platí, že ak na pracovisku, na ktorom 
sa vykonáva dlhodobá práca, nemožno 
zabezpečiť optimálne alebo aspoň prí-
pustné mikroklimatické podmienky, 
zamestnávateľ musí vykonať ochran-
né a preventívne opatrenia akými sú 
napríklad úprava času práce, posun 
začiatku pracovnej zmeny, striedanie 
zamestnancov, zaraďovanie prestávok, 
pitný režim, klimatizácia/nútené vetra-
nie a podobne.

Tienenie, vetranie a klimatizácia 
- Na pracovisku je potrebné zabrániť 
prenikaniu priamych slnečných lúčov 
cez okná alebo svetlíky, tienením, na-
príklad žalúziami alebo roletami. Ak 
nie je na pracovisku klimatizácia, je 
potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu 
vzduchu vetraním. Pri používaní ven-
tilátorov je tieto nutné umiestniť a na-
smerovať tak, aby nedochádzalo k ne-
žiaducemu priamemu ochladzovaniu 
povrchu tela zamestnancov. Klimatizá-
ciu treba nastaviť tak, aby rozdiel teplôt 
medzi vonkajším a vnútorným prostre-
dím nebol vyšší ako 5 maximálne 7°C. 

Informácie poskytol Odbor 
preventívneho pracovného lekárstva 

Úradu verejného zdravotníctva v SR

Ako si poradiť 
s horúčavami na pracovisku

» red

9. júla 1968  
v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu srdca v strednej Európe a v 
poradí 24. na svete (päťdesiatštyriročná pacientka krátko po operácii zomrela)

Výročia a udalosti
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Predstavte si dokonalý večer pri 
krásnej a emotívnej hudbe v oko-
lí prírody a čarovného prostredia. 
Spevák Juraj ,,Ďuri“ Hnilica Vás 
prenesie pomocou svojej hudby do 
magickej krajiny.

 
Slovenský pesničkár a skladateľ            

s prívlastkom „večný optimista“ Juraj 
Hnilica pôsobí na hudobnej scéne už 
cez 20 rokov. Sám o sebe tvrdí: „Mu-
zika je mojím poslaním a najviac si 
cením, keď prostredníctvom nej mô-
žem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie.“

Spoločne s hosťami sa tešia, ako        
si spolu užite bezprostredný zážitok             
a spontánnosť, ktorá je na jeho koncer-
toch viac ako samozrejmosťou.

Hostia ako Mirka Slančíková Miške-
chová a Kaczi, ktorých hudobná tvorba 
je krásnym zážitom sa postarujú a ne-
zabudnuteľnú atmosféru. Spolu s nimi 
sa na pódiu objaví aj autor a poet Ján 
Marton, ktorého tvorba pohne s každou 

emóciou. Krásne a dokonalé stretnutie 
ľudí, ktorý milujú umenie a život. 

Pozývame Vás na magický 
koncert v Martine 22.7.

Prídite si spolu s nami užiť krásny ve-
čer v nezabudnuteľnej atmosére krásnej 
huby v podaní slovenských autorov. 

Jedinečný hudobný a umelecký 
zážitok v podaní hudby a poézie. 
Presunte sa spolu s nami do krásnej 
atmosféry a prídite podporiť Slovenskú 
tvorbu, ktorá si to jednoznačne zaslúži. 
Čaro hudby si Vás jednoznačne zís-
ka.

Tešíme sa na Vás.

Lístky sú v predaji 
na durikes.sk

autor: 
Diana Kotesová

Čarokrásny koncert v Martine 
s Jurajom Hnilicom
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Zvykli ste si už rýchlym pohľadom 
opáčiť, či plastová fľaša alebo ple-
chovka nesie symbol zálohovania? 
Ak máte malé deti, možno sa aj u vás 
z hľadania „zetiek“ stali rodinné 
preteky. Viete však, ako sa účinok 
zálohovania môže zdvojnásobiť? 
Môžete zrecyklovať túto myšlienku:

André Silvestre má 64 rokov a žije 
v meste Caçapava v brazílskom štáte 
São Paulo. Raz stretol pána Antônia, 
ktorý už prekročil osemdesiatku. Na-
priek tomu denne nachodil takmer 10 
kilometrov, zbieral plastové fľaše a ple-
chovky a následne ich predával na úče-
ly recyklácie. Tak si po malých troškách 
zarábal na živobytie. André sa rozhodol 
starému pánovi pomáhať. Prevzal nie-
koľko kilometrov Antôniovej trasy, aby 
mu uľahčil prácu a nazbieral viac vrat-
ných fliaš či plechoviek.

Po Antôniovej smrti André so 
svojimi pochôdzkami neprestal. 
Naopak – myšlienku pomáhať pros-
tredníctvom zálohovaného materiálu 
„zrecykloval“ a svoj pohľad rozšíril po-
nad svoje okolie. V televízii totiž videl 
reportáž o práci nadácie ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi, ktorá pomáha núdz-
nym a trpiacim na celom svete. André 
spomína: „V tej chvíli som si uvedomil, 
že nadácia ACN má dosah na chudob-
ných ‚Antôniov‘ po celom svete a že s 
peniazmi utŕženými za fľaše a plechov-
ky by som cez ACN dokázal viac, ako by 

som kedy mohol urobiť sám.“
André odvtedy posiela peniaze 

za vratný materiál nadácii ACN ako 
dary určené na podporu núdznych. Zá-
roveň pomáha aj našej planéte – čistí 
totiž čoraz väčšiu plochu svojho mes-
ta od povaľujúcich sa plastov a kovov, 
keďže začal chodievať na bicykli aj do 
vzdialenejších štvrtí. Každé ráno už od 
pol šiestej brázdi ulice a zbiera PET fľa-
še a plechovky.

Ďalšie znásobenie nenechalo 
na seba dlho čakať. Keď sa Andrého 
štedrosť stala známou v okolí, mnohé 
domácnosti začali separovať obalo-
vý materiál, aby ho potom predali a 
premenili na finančnú pomoc ľuďom, 
ktorí to potrebujú. Andrého myšlienku 
takto „recykluje“ čoraz viac obyvateľov 
Caçapavy. 

Ponúkame túto inšpiráciu aj vám. 
Zrecyklujete Andrého nápad?

Viac o pomoci ACN núdznym nájdete 
na www.acnslovensko.sk.

Takto zálohovaním pomôžete dvakrát

» ACN
zdroj foto ACN

Región Gemer sa teší z novej cyklotra-
sy, ktorá prepojí významné pamiatky v 
obci Ochtiná a jej okolí, a poskytne cyk-
listom priestor na oddych či servis.

V blízkosti obcí Ochtiná a Slavošovce 
na Gemeri pribudol nový cyklochod-
ník, dlhý 11,2 kilometra, ktorý prepojil tieto 
obce s turisticky významnými lokalitami v 
okolí – s Ochtinskou aragonitovou jasky-
ňou a Tunelom pod Homôlkou, známym 
tiež ako Slavošovský tunel. Trasa návštev-
níkov privedie aj k jednej z gotických perál 
Gemera, k Evanjelickému kostolu v Och-
tinej, a na svojom konci sa napojí na cyk-
lotrasu vedúcu z Banskobystrického kraja. 
Trasa vedie lesnou štrkovou cestou, mimo 
automobilovej premávky, čo prispieva k jej 
bezpečnosti a poskytuje možnosť športové-
ho vyžitia v prírode aj pre celé rodiny.

Cykloturistická trasa má mierny pro-
fil a poskytuje výhľady na Slovenské 
rudohorie a Veľký Radzim. Jej začiatok 
je situovaný v obci Ochtiná, kde sa napá-
ja na cykloturistickú trasu e č 2589. Ďalej 
pokračuje v smere Ochtiná rezervár, Och-
tinský potok, Pod Bradáčom, Trejbová – 
Rejkovský potok a končí v areáli známom 
ako Dobšinského rozprávkareň, kde sa na-
chádza aj vstup do Slavošovského tunela. 
Cyklochodník sa pri tuneli napája na trasu 
vedúcu z Banskobystrického kraja, rovna-
ko sa na trasu zo susedného kraja napája v 
Ochtinej. Tým je poskytnutá možnosť cyk-
listom z banskobystrickej župy navštíviť 
pamiatky v Košickom kraji. Cyklochodník 

tiež dáva alternatívu k automobilovej pre-
prave, pretože v Ochtinej pri cyklotrase je 
miesto aj pre parkovanie áut.

„Okolie Ochtinej je takým „slo-
venským Toskánskom“, a to vďaka 
jedinečným stredovekým maľbám na-
chádzajúcich sa v miestnych gotických 
kostolíkoch,“ hovorí predseda Košického 
kraja Rastislav Trnka. „Aj napriek tomu, 
že Gemer má čo návštevníkom ponúknuť, 
nevnímame ho ako typickú dovolenkovú 
destináciu. Vďaka dotácii sa nám však po-
darilo sprístupniť 11 kilometrov dlhú cyk-
lotrasu, v rámci ktorej boli zrealizované 
terénne úpravy, vyžívanie a odvodnenie 
trasy, na trase sme postavili prístrešok, 
osadili infotabule v Ochtinej a Slavošov-
ciach a pre lepšiu orientáciu sme v Rochov-
ciach osadili rázcestník s informáciami o 
dĺžke zostávajúcej trasy,“ priblížil výsled-
ky projektu, ktorý bol financovaný z kraj-
ského dotačného programu Terra Incogni-
ta pod názvom Bicyklom k pamiatkam, 
starosta obce Ochtiná Július Rusnák.

Informácie a foto poskytla KOCR 
Košice Región Turizmus

Gemer sa približuje cyklistom

» ren
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Višne sú plody ovocného stromu 
čerešne višňovej. Pochádzajú prav-
depodobne z oblastí juhozápadnej 
Ázie, odkiaľ sa toto ovocie postupne 
rozšírilo aj do iných oblastí sveta. 
Hoci višne možno patria kvôli svojej 
kyslej chuti k menej obľúbenému 
ovociu, obsahujú mnoho zdraviu 
prospešných živín a preto by sme na 
ich konzumáciu nemali zabúdať.

Existuje viacero odrôd višní, ktoré 
sa od seba líšia farbou, tá môže byť od 
žlto-červenej až po tmavšie červené od-
tiene, chuťou, ktorá môže byť sladkastá 
či menej až veľmi kyslá, či obdobím do-
zrievania - hoci najčastejšie dozrievajú 
v júni a júli.

Višne a vitamíny: Višne sú bohaté 
na vitamíny, a to hlavne vitamín C, ďa-
lej vitamíny A, E, K a vitamíny skupi-
ny B. Z minerálov obsahujú napríklad 
draslík, horčík, meď či mangán. Sú 
taktiež zdrojom vlákniny, ktorá je ne-
vyhnutná pre zdravé tráviace procesy. 
Za svoje červené sfarbenie vďačia svoj-
mu bohatému obsahu flavonoidových 
farbív, antokyánov, ktoré majú výrazné 
antioxidačné ako i protizápalové účin-
ky. „Obsahujú i zdraviu prospešné ka-
rotenoidy, ako beta-karotén a pomenej 
i luteín a zeaxantín. Višne sú bohaté i 
na melatonín - hormón spolupodieľa-
júci sa na regulácii spánkového cyklu, 
vďaka ktorému môže konzumácia viš-

ní napomáhať pri zlepšovaní kvality 
a trvania spánku,“ konštatuje MUDr. 
Šranková z odboru podpory zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Bratislava.

Zber a použitie: Višne sa zbierajú 
už ako zrelé plody, a preto sú okamži-
te vhodné na konzumáciu alebo ďalšie 
spracovanie. Avšak skladovať ich mô-
žeme iba niekoľko dní, a to najlepšie 
neumyté v chladničke, pričom umývať 
je ich vhodné až tesne pred ich kon-
zumáciou. No môžeme ich aj vysušiť 
či zmraziť. Hodia sa na výrobu džemu 
alebo kompótu. Veľmi vhodné sú i do 
pečenia či do omáčok k mäsu a tiež sa 
z nich dá pripraviť šťava. Zo sušených 
višní si môžete uvariť výborný čaj.

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Doprajte si višne, sú plné vitamínov

» ren
zdroj foto RitaE pixabay

Úpal je poškodenie zdravia, ku ktorému 
dochádza pôsobením vysokej teploty 
alebo vlhkosti prostredia na organiz-
mus, kedy telo nie je schopné odvádzať 
prebytočné teplo a dochádza k poško-
deniu organizmu teplom. V horúcich sl-
nečných dňoch nie je vôbec výnimočný.

Na tepelný úpal sú náchylní najmä 
starší ľudia a malé deti. Novorodenci a 
dojčatá nemajú vyvinuté termoregu-
lačné mechanizmy, úpal im hrozí už po 
niekoľkých minútach. Rodičia by mali 
pravidelne kontrolovať, aby deti nosili 
ľahký, vzdušný, svetlý odev, pokrývku 
hlavy, dodržiavali pitný režimu a po-
užívali krémy s vysokým ochranným 
faktorom.

Príznaky tepelného úpalu:
- vyčerpanie z tepla - únava, nepokoj, 
bolesť hlavy, závrate, nevoľnosť, vra-
canie, hnačky, kŕče, rýchle dýchanie, 
zrýchlený pulz,
- poruchy vedomia,
- bizarné správanie, halucinácie, zme-
ny duševného stavu,
- zmätenosť, dezorientácia,
- bezvedomie,
- suchá koža - typická pri úpale z nad-
mernej námahy.

Prvá pomoc pri úpale spočíva v 
postupnom ochladzovaní a náhradou 
tekutín, okamžité vyhľadanie chlad-
ného prostredia s prístupom čerstvého 

vzduchu, uvoľnenie, prípadne úplné 
odstránenie odevu. Ďalšou voľbou je 
sprchovanie vlažnou vodou, prilože-
nie vrecka s ľadom na zátylok, pod pa-
zuchy - axily a na slabiny.

Odborníci hovoria, že medzi 11 až 
15. hodinou by sme sa nemali vystavo-
vať slnečným lúčom. Pri extrémnych 
horúčavách odporúčajú obmedziť alko-
holické a kofeínové nápoje, ktoré zby-
točne odvodňujú organizmus. Vhodné 
je piť minerálky s obsahom solí, ktoré 
dodávajú do organizmu stratené mine-
rály. Dôležité je aj zvýšenie príjmu čer-
stvej zeleniny a ovocia, ktoré poskytnú 
extra dávku tekutín, obmedzenie fyzic-
kej námahy (predovšetkým v poludňaj-
ších hodinách), treba obmedziť pohyb 
na slnku v najväčšej horúčave, robiť si 
prestávky na chladných miestach (v 
tieni), nosiť vhodnú pokrývku hlavy, 
preventívne ošetriť kožu opaľovacím 
krémom a nosiť slnečné okuliare.

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Pozor na prehriatie organizmu a úpal

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Olichel pixabay



KM22-27 strana 6

SPRAVODAJSTVO / KOMUNÁLNE VOĽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

65
-0
04

75
-5

8

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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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 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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0944 113 140

AKCIA
DO 31. JÚLA
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