č. 18 / 1. máj 2020 / 24. ROČNÍK

NOVOZÁMOCKO

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERCIA

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

07-0055

strany niektorých tých mladých viedlo
takmer k pouličnému lynču dôchodcov. Nemožno sa vyhovárať na „Matoviča“ - mimochodom, iba na hlavného
hygienika, ak už a na krízový štáb...
Kam sa podela spoločenská zodpovednosť, súdnosť? Kam sa podela
empatia mladých? Kam sa podela ich
ľudskosť? Kam sa podela spomienka
na to, že niekoľkí ešte žijúci z tých starkých boli súčasťou pádu nacistického
Berlína pred 75 rokmi? Že prežili 50 – te
roky, že zvládli diktatúru boľševizmu?
Teraz majú trpieť diktát bezohľadnosti?
Na Slovensku sa začala – spontánne a masovo – veková segregácia. A s
ňou nenávisť. Nenávidíme Rómov, nenávidíme migrantov, nenávidíme každého, kto je iný, najnovšie nenávidíme
našich starkých. Milujeme iba seba. A
svoje práva. Svoj rozmach a svoj rozlet.
Svoje ja. S takouto „láskou“
sa však žiť nedá. Vegetovať zjavne áno. Stačí
vám to, vy, mnohí mladší? (Určite – dúfam – nie
všetkým.)
S pozdravom –
za zdravý rozum

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ
Iba po telefonickom kontakte
v čase do 20.00 h.

0910 800 837
STARZYK s.r.o.,
M.R. Štefánika 14, Šurany
www.starzyk.sk
Ošetrenie nie je hradené ZP.

STRECHYNA KĽÚČ

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE A PRESTAVBY

BYTOV • DOMOV • KÚPEĽNÍ

škridla výpredaj

3,50 €/m
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0907 779 018

0905 746 124

www.strecha.ws

76-0006

V redakčnom slove (a toto je už tretia verzia toho dnešného) som tuším
ešte nikdy nepoužil citát nášho čitateľa. Dúfam, že mi to prepáčite a jeho
autor, pán Dušan z Prievidze, tiež:
„Dobrý deň prajem. (Píše a pokračuje.) Posledné mesiace a týždne nám
všetkým dávajú zabrať. Je to hlavne v
dôsledku celosvetového problému
šírenia sa nebezpečného vírusového
ochorenia. Čo je však možno ešte horšie, je nedokonale vysvetlená alebo
chápaná „pomoc“ seniorom v tomto
období. Je to totiž absolútne neetický
fakt, s ktorým sa občas človek stretáva
v realite. Stalo sa mi, žiaľ, že skupina
mladých ľudí mi takmer neumožnila
ísť do hypermarketu v podvečerných
hodinách. V skutočnosti bol poloprázdny... Je možné , že aj oni sa dožijú
vyššieho veku a potom možno dostanú
rozum...“
Nuž, nariadenie vzniklo s účelom chrániť dôchodcov. To bol dobrý
úmysel. V uplynulých dňoch si však
vďaka jeho striktnému dodržiavaniu
zo strany „empatických“ mladších
ľudí dôchodcovia nesmeli nakúpiť ani
v sobotu. „Len pre bielych“ z minulého storočia sa zmenilo na Slovensku
súčasnosti „len pre mladých“. A zo

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

sadrokartonárske práce
bytové jadrá, obklady, dlažby
zatepľovanie
omietky
voda, plyn, kúrenie
mob.: 0918 761 995, www.lm-stav.sk, lmstav@azet.sk

76-0050

Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba

Týždenne do 34 140 domácností

07-0012

Najčítanejšie regionálne noviny

Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky

Hľadáme hlavne absolventov na pozíciu:

NÁSTROJÁR / OBRÁBAČ
KOVOV - BRÚSIČ
Požiadavky:
- manuálna zručnosť
- technické myslenie
- samostatnosť a zodpovedný prístup
Mzda vo výške 4,50€/hod. brutto

Nástup možný ihneď.

Viac informácií pri osobnom pohovore.
Pošlite nám svoj životopis na e-mail:

NZ20-18 strana-
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pre informácie volajte:

t.č.: 035/ 790 55 11

76-0049

kristina.meszarosova@stumpp-schuele.sk
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párny týždeň:
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Mojzesovo, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou,
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo,
Maňa, Radava, Veľký Kýr
+ nepárny týždeň:
Nové Zámky, Andovce, Bánov,
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Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou,
Bešeňov, Branovo, Komoča, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka stúpol počet volaní
žien na núdzové linky, hľadajúcich
pomoc, až štvornásobne.
Sprievodným javom dlhodobej
izolácie je aj nárast domáceho násilia,
páchaného najčastejšie na ženách, deťoch a senioroch. Aj na Slovensku sa
tento trend potvrdil. Konštatovala to
prezidentka SR Zuzana Čaputová na
sociálnej sieti.
V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka stúpol počet volaní žien
hľadajúcich pomoc až štvornásobne.
Prezidentka je presvedčená, že obete
domáceho násilia musia mať väčšiu
dôveru, že po nahlásení prípadu budú
dostatočne chránené. „Ak zažívate násilie zo strany blízkeho človeka a ste v
ohrození života alebo zdravia, môžete
kontaktovať políciu na čísle 158. Urobte
tak aj vtedy, ak máte podozrenie, že je v
ohrození niekto vo vašom okolí,“ varuje prezidentka.
„Ak sa potrebujete poradiť a získať
informácie o tom, čo môžete v kritickej

(rolety, žalúzie, sieťky)

situácii robiť, kontaktujte bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie
0800212212, ktorá funguje nonstop,“
informuje Zuzana Čaputová. Kontakty
na organizácie, ktoré poskytujú pomoc
a ubytovanie obetiam násilia aj ich deťom, sú dostupné aj na webovej stránke
zastavmenasilie.gov.sk.
Deti a mladí ľudia nájdu pomoc
a podporu na nonstop Linke detskej
dôvery 116 111, na Linke detskej istoty
0907401749 alebo v nonstop online
poradni
ipcko.sk/chatova-poradna.
Viac informácií o ďalších možnostiach
pomoci pre deti zažívajúce násilie sú
dostupné aj na stránke detstvobeznasilia.gov.sk.
Všetky uvedené kontakty môžete
využiť aj v prípade, ak poznáte ženu,
dieťa alebo inú osobu ohrozenú násilím a chcete sa poradiť o tom, čo môžete urobiť. V súčasnosti by sme všetci
mali ešte citlivejšie vnímať, čo sa deje
v našom okolí. Môžeme tak zachrániť
ľudí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej
situácii.

HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:

OPRAVY a SERVIS
· okien a dverí
· roliet a žalúzii
· vymieňame kovania
- pánty, klučky a sklá

CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

035 6420 166

0918 109 149

76-0008

NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
18 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
6,50 €

0905 745 006 ř0903 944 151 TURÁ - bývalé PD

59-0102
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KURZ SBS
kurz začína 11.05.2020

Volajte:

Hívjon:

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

» red

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

0904 001 475
0905 312 160

32-0050

Nové
Zámky

Foto: prezident.sk, autor: Peter Konečný

Výročia a udalosti

5. mája 1945

americká armáda oslobodila koncentračný tábor Mauthausen.

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Stredné Slovensko
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
45.115
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

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

NZ20-18 strana-
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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ovocie - zelenina

novozámocko

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

3

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 4.5.2020 do 9.5.2020

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

0,49 €/kg
MAK MODRÝ
balenie 1kg

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

RAJČINA STRAPCOVÁ

NOVÁ KVASENÁ
KAPUSTA

voľný predaj
krajina pôvodu:
MAĎARSKO

na domáci spôsob
voľný predaj

1,99 €/kg

0,69 €/kg

JAHODY VOĽNÉ

PAPRIKA ŠTIPĽAVÁ

slovenské a maďarské

voľný predaj

voľný predaj

4,50 €/kg
JABLKÁ ČERVENÉ
voľný predaj

0,49 €/ks

6,90 €/kg
MELÓN ČERVENÝ

ČALAMÁDA

voľný predaj

na domáci spôsob
sladká, pikantná

0,99 €/kg

1,10 €/ks

1,59 €/kg

Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804
Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.
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76-0009

Ponúkame skorú jarnú zeleninu

04 BYTY / prenájom
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou.Tel. 0903122192

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124

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

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

-50%
na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

76-0005

03 BYTY / predaj

Od 25. marca až do odvolania platí čom „pri pobyte v prírode“, „v aute“ či
povinnosť nosenia ochrany na tvá- v „kabíne vozidla verejnej dopravy“
ri, ktorá prekrýva nos a ústa. Od 21. platia výnimky.
apríla 2020 je špecifikovaná takto:
Výnimku z pohybu na verejnosti
opatrenia stanovujú pre pohyb „v príVšetkým osobám sa zakazuje vy- rode“. Hoci ide o pojem, ktorý nemá
chádzať a pohybovať sa na verejnosti MDVQ¼GHҤQ¯FLXVPHWRKRQ£]RUXŀHLGH
bez prekrytia horných dýchacích ciest o pohyb vo verejne prístupnej zeleni a
(nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, teda sa týka verejne prístupných lesov,
šatka alebo iné prostriedky, ktoré brá- O¼NÏLSDUNRY7£WRY¿QLPNDNHÑŀHLGH
nia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou: o verejný priestor, nijak nevplýva na
ɧGHW¯GRURNRYYHNX
nosenie rúška v obydlí či na súkromɧRV¶EVR]£YDŀQ¿PLSRUXFKDPLDXWLV- nom pozemku.
tického spektra
V prírode nemusia nosiť rúško osoɧRV¶EYX]DYUHWRPYR]LGOHDNV¼YģHW- E\ŀLM¼FHYVSRORÏQHMGRP£FQRVWLDNMH
ky osoby v aute zo spoločnej domác- ich vzdialenosť od iných osôb minimálnosti
QHPHWURYDRVRE\QHŀLM¼FHYVSRORÏɧ YRGLÏRY YHUHMQHM GRSUDY\ NWRU¯ V¼ nej domácnosti pri pobyte v prírode, ak
sami v uzavretej kabíne oddelene od ich vzájomná vzdialenosť je minimálne
ostatného priestoru určeného na pre- PHWURY
pravu osôb
ɧRV¶EŀLM¼FLFKYVSRORÏQHMGRP£FQRVWL
pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialeQRVħRGLQ¿FKRV¶EPLQLP£OQHPHWrov
ɧ RV¶E QHŀLM¼FLFK Y VSRORÏQHM GRP£Fnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzáMRPQ£ Y]GLDOHQRVħ MH PLQLP£OQH 
metrov.
Povinnosť nosiť rúško je teda stanovená pre pohyb „na verejnosti“, pri» Zdroj: VIA IURIS

NOVAPLAST

ANTÉNY - SATELITY
DIGISPORT
slov. a maď. progr. ZADARMO.

za 25€ ročne

(38 programov SK, CZ, HU)

PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

76-0004

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA.Tel. 0908205521

Nosenie rúška – povinnosť a výnimky

INZERCIA

0907 779 018

Lídri, ktorých nevidieť
Slovo líder sa často používa na označenie šéfov, manažérov, politikov alebo
výnimočných športovcov. Označujú
sa takto ľudia, ktorí vedia strhnúť a
viesť druhých. Otázkou je, akým spôsobom dokážu strhnúť masy a kam ich
dovedú.

konávajú obmedzenia a prekážky. Pády
a prehry ich posilňujú a vidia budúcnosť
skôr ako ostatní. Niekedy sú predmetom
posmechu a nepochopenia. Nečakajú od
sveta vďačnosť a slávu, v tichosti sa tešia
z úspechov druhých. Poznám takéhoto
lídra a je mi cťou spolupracovať s nim.
Pomáha ľuďom, ktorí padli, aby sa dostali
História je plná smutných správ o do neba. Znie to zvláštne ale toto je jeho
„lídroch,“ ktorí boli manipulátormi a hlavná práca. A robí ju perfektne – slúžiť
vrahmi. Úlohou lídra nie je vyniknúť, ale ľuďom na okraji spoločnosti a Pánu Bohu.
pomôcť vyniknúť druhým. Líder nemá Pokorne, s láskou a bez veľkých slov. Pán
viesť ľudí tam, kam chce on, ale tam kam farár Vladko Maslák z OZ Dobrý Pastier.
Líder nepomáha sebe k úspechu, ale
chcú oni.
Skutoční lídri idú s kožou na trh, druhým ľuďom k užitočnosti a šťastiu.
nesú zodpovednosť za svoje rozhodnu- Nie je ho niekedy vidieť, ale je dôležitejší
tia aj za činy svojich spolupracovníkov, ako slávne celebrity v médiách. Naučme
statočne znášajú neúspechy a kritiku. sa vnímať skutočných lídrov v našom
Pri neúspechu sa pozerajú do zrkadla, okolí a uvidíme, že svet je oveľa krajší ako
pri úspechu sa tešia z ocenenia druhých. večerné správy. Dnes potrebujeme lídrov
Sú múdri, ale nepotrebujú to prezentovať akcie a nie prázdnych
navonok. Vedia čo všetko ešte nevedia. rečí, lídrov zameraPrepájajú ľudí okolo seba, budujú dôveru ných na budúcnosť a
a spoluprácu. Sú slobodní, nepotrebu- nie minulosť. Hovorí
jú sa nikomu zapáčiť, hovoria a konajú sa, že nám chýbajú
podľa svojho svedomia. Nechcú funkcie lídri. Nechýbajú. Len
a vyznamenania, neradi sa prezentujú ich niekedy hľav médiách. Robia dobré veci v skrytosti dáme na nea pochopili, že skutočné bohatstvo je to, s p r á v n y c h
čo rozdali a nie to, čo nahromadili. Majú miestach.
predstavivosť, vidia súvislosti, radi pre» Ján Košturiak
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www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)
• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

ROZVOZ
e
Zabezpečím

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

6. mája 1937

Výročia a udalosti

havaroval a zhorel Hindenburg, najväčšia
vzducholoď všetkých čias.

7. mája 2009

na samite Európskej únie v Prahe bolo
založené Východné partnerstvo.

36-0007

Občianska
riadková
inzercia

spravodajstvo / služby

781200011

4

služby

OKNÁ A DVERE PLASTOVÉ

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

HLINÍKOVÉ, EUROOKNÁ LEN OPRAVUJEME

(rolety, žalúzie, sieťky, parapety)

PREDAJ

viac ako 15 rokov na trhu

6 - týždnové

OSKAR ŠTAUBERT ml.

Ďalej ponúkame:

MORKY NA CHOV
a živé KURENCE

Ďalej ponúkame:
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií a sieťok
• pántov a kovaní • klučiek a skiel

• rolety, žalúzie, sieťky

• garážové brány
• servisné opravy
• a iné doplnky

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

Vaše okná a dvere v správnych rukách...

Kvalitný nemecký
profil za prijateľnú cenu!
CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

0908 16 14 16

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

33-0044

76-0001

DODRŽIAVAME VŠETKY HYGIENICKÉ OPATRENIA

Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ
Kŕmené husokačice s pečienkou
7,50€/kg
Kŕmené husi s pečienkou
9€/kg
Morky a moriaky
4,30€/kg
Kurence
2,80€/kg
Sliepky na polievku
2,90€/kg

781200056-3

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ

Vzorkovňa ZATVORENÁ, činnosť vykonávame naďalej po
telefonickom dohovore. ZAMERANIE A SERVIS: 0915 125 452

5

76-0015

novozámocko

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

NZ20-18 strana-
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63-0066

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
5. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

Najčítanejšie regionálne noviny

Prinášame praktické riešenia pre úžitkovú záhradu

Pestrá úroda aj na malej ploche
Mestské záhrady zvyčajne neposkytujú príliš veľkorysý priestor.
Pri vhodných postupoch však dokážete vypestovať pestrú škálu
zeleniny v množstve potrebnom
pre jednu domácnosť aj na malej
ploche a dokonca aj na terase či
priestrannejšom balkóne.

Pestovanie plodín v nádobách

V prípade, že priestor, ktorý máte k
dispozícii je veľmi miniatúrny, môžete
pestovať bylinky a zeleninu v nádobách. Pamätajte však na to, že pestovanie v nádobách je náročnejšie na
zavlažovanie a prípadné prihnojovanie
rastlín, nakoľko tie nemajú možnosť prijímať živiny z voľnej pôdy.

Pestovanie plodín do výšky

Vertikálna záhrada

zavlažovací systém.

Náš tip:

Vertikálnu záhradu si môžete zhotoviť aj svojpomocne. Dobre na tento účel
poslúžia vyradené drevené palety. Na
zadnú stenu palety aj jej spodnú časť
pripevnite geotextíliu. Paletu položte
naplocho a jej vnútorný priestor vyplňte zeminou. Do medzier medzi latkami
zasaďte rastliny. Následne nechajte rastliny aspoň týždeň, dva zakoreniť, potom
už môžete paletu postaviť do vertikálnej
polohy a umiestniť na požadované
miesto.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

páli ,
svrbie

vnútorná
výstelka
ciev

Vertikálne záhrady ponúkajú možnosť pestovať rastliny na kolmej stene,
vďaka čomu ušetríte miesto a uplatnia
sa aj v malých a úzkych priestoroch.
Ako nosný systém sa používajú zhotovené konštrukcie priamo na mieru, prípadne sa dajú vyskladať z variabilných
prvkov, ktoré môžete pripevniť na plot či
stenu balkóna alebo terasy a pomocou
modulov ich kombinovať do rozličných
rozmerov. Po vyplnení jednotlivých dielov substrátom, v nich môžete pestovať
bylinky, zeleninu aj jahody. Niektoré
vertikálne záhrady majú zabudovaný aj

nepožije
ako potravu

omä ,
otla i

dvojmocný
alkohol

nasávalo

rozdúchal
kývalo
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www.scalpermedia.sk

stal sa
starším

Pomôcky:
abaka,
nar, trlo,
diol

mužské
meno

kri al
(expr.)
skratka
odseku
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spodný
oddiel
karbónu

skratka
Akadémie
múzických
umení

citoslovce
zvuku
ovce

malý
anjel

ryk

posúch

úradný
preukaz

príslušník
slovenského národa

za ato,
tvrdohlavo
(kniž.)

Pomôcky: vodca ArIason, sa- gonautov
rin, kulm, manilské
konope
endotel

2. as
tajni ky

vozením
nahroma me
odletel

súkaním
zhotov

stáva sa
pustým
osoh
(hovor.)

zna ka
pre abvolt

bojová
látka
toliar,
po esky

citoslovce
upnutia
aví
kríženec

súvislé
poradie
pustoš
(expr.)

rascový
likér
vnútro
(pren.)

orgán
zraku
mlá a
kozy

skratka
oktyldecylftalátu
obruba

skratka
pre a iné
skratka
zna ky

skr. obrneného transportéra
nafúklo

1. as
tajni ky
pohyblivá
sú as
trlice
obyvate
Saska

neisto sa
degustácia
pohybuj,
(zried.)
habkaj

Na schodoch bytovky stretne suseda
suseda a hovorí mu:
- Ale, ale, pán Ková ik, nejako vám
ubúdajú vlasy...
- To viete pani Nováková,
život sa s nikým nemazná...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Plot záhrady či stenu terasy alebo
balkóna môžete využiť pri pestovaní
tých druhov zeleniny, ktoré sa ťahajú
do výšky. Rastliny tak získajú prirodzenú oporu, ktorú môžete ešte vylepšiť
pletivom či drevenými doštičkami, ktoré na stenu či plot pripevníte a k nim
môžete v niektorých miestach rastliny postupne počas rastu priväzovať.
Pestovanie plodín vo štvorcoch
V malých záhradách, na balkónoch či Takto môžete pestovať uhorky, cukety,
terasách sa dobre osvedčila metóda pes- fazuľku aj niektoré druhy rajčiakov.
tovania vo štvorcoch, do ktorých budete Pod nimi tak získate priestor pre iné
jednotlivé plodiny vysádzať. Na takéto plodiny.

Pri dobrom plánovaní, môžete dosiahnuť pestrú úrodu aj na malom priestore.
foto autor evita-ochel pixabay

www.facebook.com/krizovkysusmevom

pestovanie budete potrebovať hrant či
vyvýšený okraj v tvare štvorca, na ktorý
môže poslúžiť rám zhotovený z drevených hranolov – ten následne pomocou
drevených líšt ešte rozdelíte na jednotlivé priehradky či políčka s rozmermi
30 krát 30 až 40 krát 40 centimetrov.
Menšie políčka použite na pestovanie
reďkoviek, šalátov, špenátu či byliniek.
Ponúka sa viacero možností ako sa s Políčka s väčšími rozmermi sú vhodné
nedostatkom priestoru popasovať. Jed- pre rajčiaky, papriku, kaleráb, cuketu
nou z nich je pestovanie plodín v nádo- či mrkvu.
bách, či štvorcoch, ďalšou sú vertikálne
steny. Aby ste boli v pestovaní zeleniny Náš tip:
úspešní, využiť by ste mali všetky zákuPolíčka, z ktorých ste už pozberali
tia, dobre si rozvrhnúť plochu a premys- úrodu nenechajte prázdne, využite ich
lieť aké druhy chcete pestovať.
na opätovné pestovanie reďkoviek, šalátov, alebo špenátu.

odlož,
ušetri

Krížovky s úsmevom

ZÁHRADA
záhrada

6

domácnosť

novozámocko
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ŠURANY RM Elektro
26 ROKOV PRE VÁS
UŽ OTVORENÉ

RM Elektro
• ŠURANY, Hviezdoslavova 8 / 0918 530 200 - prijímanie objednávok, konzultácie
• Dovoz domov / možná platba na mieste / odvoz starého spotrebiča ZDARMA / Nákup na splátky
CANDY CDD2145E

MORA K560BW

Kombinovaná chladnička
s automatickým
odmrazovaním
a s mrazničkou hore,
LED osvetlenie,
zmrazovacia kapacita
2kg/24 hod.,
akumulačná doba 15 h,
(ŠxVxH): 55x143x55 cm

GALLET FMOM 420W
Kombinovaný sporák,
multifunkčná rúra –
8 funkcií, 4 horáky
s poistkami Stop Gas,
integrované
zapaľovanie,
SMALTOVANÁ
dvojdielna mriežka,
ECO CLEAN - funkcia
čistenia rúry, chladné
dvierka rúry, 1x rošt,
rozmery (ŠxVxH):
50x85x60 cm

A+

trieda

Mikrovlnná rúra s jednoduchým ovládaním,
priemer taniera 25,5 cm, časovač, 5 stupňov
výkonu, 2 stupne pre rozmrazovanie, rozmery
(VxŠxH): 26x44,5x36 cm

OBJEM
164/40l

217 kWh

ROK

€ 199

A

trieda

BEKO WTE9744N

€ 219

OBJEM

62 l

CANDY CST G370
Pračka Premium
s AquaTech,
SteamCure,
AutoProgram,
LCD display,
hlučnosť 52/74 dB,
16 programov,
rozmery (VxŠxH):
84x60x64 cm

A+++

1400

9 kg

Ot./min kapacita

109 kWh

ROK

10999
L/ROK

€ 399

€4990

OBJEM

17 l

INDESIT BTWA51052
Zhora plnená práčka,
s funkciou SMART
TOUCH pre pripojenie
so smartfónom,
16 programov,
rýchle programy,
odložený štart,
hlasový asistent,
rozmery (VxŠxH):
85x40x60 cm

5
trieda

700W

A+++

trieda

1000

7 kg

Ot./min kapacita

Zhora plnená práčka
s LED kontrolkami,
kolektorový motor,
Turn&Wash, odložený
štart, EcoBavlna, Extra
wash, rozmery (ŠxVxH):
40x90x60 cm

ROKOV
ZÁRUKA

175 kWh

ROK

A++

9300
L/ROK

trieda

€ 299
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1000

5 kg

148 kWh

Ot./min kapacita

ROK

7400
L/ROK

€219
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zdravie / služby
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