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KOMÁRŇANSKO
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

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď
do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

0907 779 018

ZOOTECHNIK

na farmu do Komárna

STRECHYNA KĽÚČ

Brutto nástupný plat:
980 - 1200 €/mesiac + motivačné ohodnotenie

škridla výpredaj

Požiadavky:
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
- vysokoškolské vzdelanie I.stupňa,
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0905 746 124

www.strecha.ws

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)
MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď
do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

ELEKTRIKÁR

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

2. mája 1945

Výročia a udalosti

dobyla Červená armáda Berlín.

BUDE DOBRE
47-020

Náplň práce:
- údržba prevádzkových zariadení v liahni hydiny
- údržba el. rozvodov a zariadení (ventilácia, motor kŕmenia, dieselagregát...)
- základné elektrikárske práce
- jednoduchá obsluha vodár. zariadení (meranie PH, čistenie filtrov...)
- údržba prevádzkových zariad. v chove a odchove (v prípade potreby)
Požiadavky:
- vyučený v odbore elektrikár
- ochota pracovať, flexibilita, manuálna zručnosť
Ponúkame:
- mesačné odmeny za pracovný výkon
- kvartálne a ročné odmeny za ,,neabsenciu“
- vernostné odmeny
- stravné lístky
- možnosť ubytovania
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
Platové podmienky: 696,- až 1500,- Eur/mesiac

#ZOSTANDOMA

51-0019

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com

Informácie o pracovnom mieste:
- starostlivosť o živočíšnu výrobu podniku
(odchov mládok, rodičovský chov),
- manažovanie pracovného tímu.

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com

36-0007

• 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
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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
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51-0019

Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba

Týždenne do 16 370 domácností

07-0012

Najčítanejšie regionálne noviny

prezidentka / služby
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pred nárastom domáceho násilia

S

V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka stúpol počet volaní
žien na núdzové linky, hľadajúcich
pomoc, až štvornásobne.

U4 7

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

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

6. mája 1937

Foto: prezident.sk, autor: Peter Konečný

Výročia a udalosti

havaroval a zhorel Hindenburg, najväčšia
vzducholoď všetkých čias.

7. mája 2009
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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
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Jarmila Kyselicová
kyselicova@regionpress.sk
0907 779 018

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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OZVITE SA NÁM

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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na samite Európskej únie v Prahe bolo
založené Východné partnerstvo.

2 1

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.
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služby

komárňansko
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0066

VYHRAJTE 400 €

33-0044

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
5. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

KM20-18 strana-

3

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škoda 110R, Garde
alebo Rapid aj nepojazdné
bez papierov. 0904527918

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN
0907774315

05 DOMY / predaj
» Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk
nevolať. Tel. 0908091713

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Dám do prenájmu záhradu s chatkou v Novej
Stráži. Cena 150EUR. Tel:
0907578201

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
» 54r hľadá priateľku
0917049831

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KM 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, KMzameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

krížovka

Najčítanejšie regionálne noviny

Krížovky s úsmevom
odlož,
ušetri

2. as
tajni ky

súkaním
zhotov

zna ka
pre abvolt

neisto sa
degustácia
pohybuj,
(zried.)
habkaj

za ato,
tvrdohlavo
(kniž.)
príslušník
slovenského národa

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.)
obyvate
Saska

1. as
tajni ky

vnútorná
výstelka
ciev

stáva sa
pustým
osoh
(hovor.)

úradný
preukaz

bojová
látka
toliar,
po esky

posúch

súvislé
poradie
pustoš
(expr.)

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

orgán
zraku
mlá a
kozy
skr. obrneného transportéra
nafúklo

malý
anjel
vozením
nahroma me
odletel

citoslovce
zvuku
ovce
skratka
Akadémie
múzických
umení

rozdúchal
kývalo
citoslovce
upnutia
aví
kríženec

spodný
oddiel
karbónu

páli ,
svrbie
rascový
likér
vnútro
(pren.)

mužské
meno
Pomôcky:
abaka,
nar, trlo,
diol

pohyblivá
sú as
trlice

kri al
(expr.)
skratka
odseku

skratka
oktyldecylftalátu
obruba
skratka
pre a iné
skratka
zna ky

stal sa
starším

dvojmocný
alkohol

nepožije
ako potravu

nasávalo

omä ,
otla i

www.scalpermedia.sk
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www.facebook.com/krizovkysusmevom
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nykomárňansko

PRÍRODA
príroda
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Súčasťou tela novoobjaveného živočícha sú plasty

Vedci objavili nový druh kôrovca

Doposiaľ neznámy druh kôrovca
objavili vedci v oblasti Mariánskej
priekopy. V tele živočícha našli dokonca aj stopy plastov. Ešte v marci
o tom informovala slovenská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).

Kôrovca nachádzajúceho sa v hĺbke
viac ako 6900 metrov nazvali Eurythenes plasticus. Takýmto pomenovaním
živočícha chcel tím vedcov z Univerzity v Newcastle poukázať na problém
plastového odpadu v prírode. Výskum
podporila aj WWF, teda medzinárodná
mimovládna organizácia podporujúca
ochranu, výskum a obnovu životného
prostredia, ktorá tiež upozorňuje na
problematiku plastového znečistenia.

nii sa venuje výskumu najhlbších miest
planéty. Nový druh kôrovca objavili v
Mariánskej priekope v oblasti medzi
Japonskom a Filipínami, v hĺbke viac
ako 6 900 metrov. „Keď pomenúvame
novoobjavený druh, pozeráme sa na
to, čo je preň charakteristické,“ hovorí morský biológ Alan Jamieson, ktorý
tím vedcov vedie. „Tohto kôrovca sme
nazvali Eurythenes plasticus, pretože
jednou z najšokujúcejších vecí, ktorá
sa s ním spája je, že súčasťou jeho tela
sú plasty. Chceme poukázať na to, aký
vplyv má človek na druhy, ktoré stále
iba spoznávame. A podporiť požiadavku na rýchle kroky k zastaveniu znečisťovania oceánov plastovým odpadom,“
objasňuje odborník. Výsledky výskumu
pritom potvrdili, že v tele živočícha boli
zvyšky polyetyléntereftalátu, známeho
pod označením PET. Tento typ plastu sa
používa na výrobu fliaš, nádob na jedlo
či textilných vlákien.

foto zdroj WWF Slovensko

Vedci objavili nový druh kôrovca.

sme ich vôbec spoznali,“ hovorí Heike
Vesper, ktorá má na starosti program
ochrany morí a oceánov vo WWF Nemecko. Táto organizácia upozorňujúca
na problém plastového odpadu v prírode spustila minulý rok celosvetovú
Skúmajú najhlbšie miesta planéty
petíciu za globálnu dohodu o zastavení
Tím morských biológov a biologičiek
znečisťovania oceánov týmto odpadom,
z Univerzity v Newcastle vo Veľkej Britáktorú podpísalo už viac ako 1,6 milióna
ľudí. Zároveň WWF zverejnila veľkú štúPoukazujú na problém
diu o plastoch, podľa ktorej ich spotreba
plastového odpadu v prírode
„Novoobjavený druh Eurythenes stále rastie. V roku 2016 bolo vyrobeplasticus nám ukazuje, ako ďaleko sia- ných na svete 396 miliónov ton nových
hajú dôsledky nášho nezodpovedného plastov, to je 53 kilogramov na každého
nakladania s plastovým odpadom. Na obyvateľa planéty. Až 40 percent z tohto
najodľahlejších miestach planéty, v naj- množstva bolo určených len na jedno
V tele kôrovca našli stopy plastov. hlbších miestach oceánu žijú živočíchy, použitie a malo životný cyklus kratší
foto zdroj WWF Slovensko ktorých telá obsahujú plasty skôr, ako ako jeden rok. „Štúdia WWF uvádza,

že v prírode pribudne každý rok asi 100
miliónov ton plastového odpadu, veľká časť z tohto množstva skončí práve
v moriach a oceánoch. Na to, aby sme
zastavili znečisťovanie prírody, morí a
oceánov plastmi nestačia lokálne aktivity. Krajiny musia spojiť sily a prijať medzinárodnú dohodu,“ hovorí Miroslava
Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko
a dodáva, že nie každý jedinec E. plasticus dnes obsahuje plasty. „Ak sa nám
podarí vyriešiť problém znečisťovania
morí plastovým odpadom, tak meno,
ktoré tento živočích dostal, zostane pre
ľudstvo len výstrahou. Bude nás varovať
pred tým, kam môže viesť nezodpovedný prístup k ochrane prírody.“
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nosenie rúška – povinnosť a výnimky Lídri, ktorých nevidieť
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

4. mája 1953

Výročia a udalosti

získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

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

Výročia a udalosti

5. mája 1945

americká armáda oslobodila koncentračný tábor Mauthausen.
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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 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.

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

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

Vertikálna záhrada

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

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

Poplatky za školné, čo s nimi?

Sucho nadobúda formu katastrofy

Tým, že za niektoré predškolské a
školské zariadenia sú rodičia detí,
ktoré ich navštevujú, povinní platiť
školské poplatky, vyvstáva otázka,
čo s nimi v čase, keď sú tieto zariadenia na základe rozhodnutia vlády
zatvorené.

Suchom rôznej intenzity sú postihnuté viac ako dve tretiny Slovenska, pričom výrazné až výnimočné
pôdne sucho je v celom profile na
približne dvadsiatich percentách
územia a zasahuje okrem juhozápadu tiež severné časti západného,
stredného a východného Slovenska. Ani dlhodobejšie prognózy počasia neavizujú zmenu. Zrážky sú
občas síce hlásené, ale ich intenzita
je väčšinou iba symbolická.

Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných
škôl, základných umeleckých škôl,
školských klubov detí a centier voľného času či, a v akej miere, pri vyberaní
poplatkov zohľadnia výnimočnosť tejto
situácie.
Výšku školného v materskej škole zriadenej obcou určuje obec všeobecne záväzným nariadením. Obec
musí zohľadniť ustanovenie, podľa
ktorého príspevok v materskej škole na
základe rozhodnutia zriaďovateľa sa
neuhrádza v plnej výške za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v
čase školských prázdnin alebo ak bola
prerušená prevádzka materskej školy
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi.
Súkromné zariadenia (súkromné
materské školy, súkromné školy, súkromné umelecké školy)
Pokiaľ ide o súkromné materské
školy a súkromné školy, vo vzťahu k
plateniu školného je podstatný obsah
zmluvy medzi zákonným zástupcom
a materskou školou/školou. Súkromná

materská škola/škola sa môže taktiež
rozhodnúť, že bude postupovať podľa §
28 ods. 7 školského zákona a na základe rozhodnutia samotnej školy nebude
požadovať celú úhradu školného ale
len jeho pomernú časť.
Základné umelecké školy, školské kluby detí a centrá voľného času
V čase, kedy už bude oficiálne deklarované, že zariadenia sa do konca
školského roka neotvoria, je možné,
aby zriaďovateľ týchto zariadení prijal
všeobecne záväzné nariadenie (ak už
nie je táto situácia v planom znení riešená), ktorým upraví, ako, či a v akej
výške budú platby vrátené. Zriaďovateľ
pritom musí brať do úvahy aj to, či hodiny neprebiehajú online a teda vyučovanie sa nezastavilo.

Slovenský hydrometeorologický
ústav (SHMÚ) eviduje na Slovensku
v rámci monitoringu pôdneho sucha
postupné zhoršovanie situácie. V povrchovej vrstve pôdy je mierne až extrémne sucho na 95 percentách celkovej
obrábanej plochy. Deficit vlahy je pozorovaný už na takmer celom území SR
okrem najvyšších polôh. SHMÚ v tejto
súvislosti už niekoľkokrát vydal aj výstrahy. Situácia sa podľa monitoringu
meteorologického sucha naďalej zhoršuje. Aktuálne prevažujú na Slovensku
podľa ústavu veľmi suché až extrémne

» Zdroj: VIA IURIS
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suché podmienky. „Podľa indexu SPEI
je na väčšine staníc extrémne sucho,
veľmi sucho je na desiatich staniciach.
Mierne sucho je len na Sliači,“ spresnil
Slovenský hydrometeorologický ústav.
Normálne podmienky sú už prakticky
iba v Žiari nad Hronom a na Sliači. Najhoršia situácia je v Čadci a v Medzilaborciach. Veľmi zlá je v Kuchyni, Švedlári a v Spišských Vlachoch.
Ovocinári a záhradkári v uplynulých dňoch riešili mierne až závažné
poškodenie budúcej úrody mrazmi, na
toto obdobie s neobvyklou intenzitou
a taktiež ustálenosťou v počte dní za
sebou. Tu neboli veľké rozdieli medzi
nížinami a oblasťami s vyššou nadmorskou výškou. V kotlinách už podľa
SHMÚ nie je snehová pokrývka a všade je mimoriadne sucho. „Práve suché
povrchové vrstvy zemského povrchu a
studené, veľmi suché vzduchové hmoty, ktoré k nám prechodne prúdia od
severu až severovýchodu, sú hlavnými faktormi, ktoré vplývajú teraz na
pokles teploty vzduchu,“ informoval
SHMÚ.

» red
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tv program

komárňansko

PIATOK

8.5.2020

SOBOTA

9.5.2020

NEDEĽA

7
10.5.2020

MARKÍZA 06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:40 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho
07:20 Scooby-Doo a škola príšeriek 09:00 Myšiak Stuart Little 2 10:20 Medzi nami zvieratami
12:00 Za plotom 13:35 Moderná Popoluška 2
15:20 Bean: Najväčšia ﬁlmová katastrofa 17:10
Cesta na tajomný ostrov 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 Dunkirk 22:35 Gladiátor 01:25 Šiesty zmysel 02:50 Horná Dolná 04:00 Susedské prípady
04:45 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:25 Tajná misia 07:45 Myšiak Stuart Little 2 09:05 Za plotom
10:35 Moderná Popoluška 2 12:20 CHART SHOW
14:10 SuperStar 16:20 Rozdelené dvojičky 18:20
Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 LOVEnie Romantická komédia MN 12 (ČR) 2019 E. Geislerová,
J. Prachař, J. Plesl, E. Kramerová, M. Písařík. 22:45
12 rokov nezvestná 00:30 LOVEnie 02:30 12 rokov
nezvestná 04:30 Susedské prípady

MARKÍZA 05:10 Rodinné prípady 06:00
TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:10 Tajná misia 07:35 Nové dobrodružstvá
Toma a Jerryho 07:55 Medzi nami zvieratami
09:30 Bean: Najväčšia ﬁlmová katastrofa 11:15
Cesta na tajomný ostrov 13:00 Na telo 13:50
LOVEnie 16:30 Horná Dolná 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 SuperStar 22:40 Rozdelené dvojičky
00:30 Gladiátor 03:10 Bean: Najväčšia ﬁlmová
katastrofa 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:20 KRIMI 05:45 NOVINY
TV JOJ 06:35 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 07:55
SpongeBob v nohaviciach VIII. 23 08:20 Káčerovo 33,34 09:15 Príšerky z vesmíru 11:05 Takmer
normálne dievča 13:10 Tretí princ 15:00 Múmia:
Hrob Dračieho cisára 17:10 Neskrotná 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 More v plameňoch 22:45
Non-Stop 01:00 Démoni minulosti 02:20 Takmer
normálne dievča 03:50 NOVINY TV JOJ 04:30 Kutyil s.r.o. II. 8

TV JOJ 05:00 Prvé oddelenie 53,54
05:40 NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:45 SpongeBob v nohaviciach VIII.
24 08:15 Káčerovo 35,36 09:00 NAŠI II. 35 09:50
Dovidenia, stará mama! II. 12 10:25 MILÁČIKOVO
11:05 Múmia: Hrob Dračieho cisára 13:10 Ladíme
2 15:40 ROZPÁĽ TO, ŠÉFE! 16:25 Večný príbeh 19:00
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Ja, knedlička 23:00 R.I.
P.D. 01:05 ... a rána sú tu tiché 02:50 Nečakané
odhalenie 04:10 Večný príbeh

TV JOJ 06:05 KRIMI 06:35 NOVINY
TV JOJ 07:25 Neskrotná 09:15 Tretí princ 11:05 Ja,
knedlička 13:35 Černí baroni 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 ŠPORT 20:30
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Ten dvanásty Nórsky
vojnový historický triler. MN 15 2017 Thomas
Gullestad, Jonathan Rhys Meyers, Mads Sjogard
Pettersen, Marie Blokhusová, Maria Grazia Di
Meová a ďalší. 23:40 Veľká svadba 01:25 Niečo
na tej Mary je 03:15 ... a rána sú tu tiché

RTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:35 Asterix a prekvapenie pre Cézara 08:50 Zlatá panna a prekliaty brat 09:45 Dlhý,
Široký, Bystrozraký 10:50 Scarlett 13:45 Folklorika 14:10 Šípová Ruženka 15:50 Rozprávky bratov
Grimmovcov 16:55 Obchod na korze 19:00 Správy
RTVS 20:30 Prerušená pieseň Vojnový ﬁlm. MN
12 (Československo, Zväz sovietskych socialistických republík) 1960 Július Pántik, Karol Machata, Viliam Polónyi 22:10 Hviezda 23:50 Scarlett
02:45 Hviezda 04:20 Tajomstvo mojej kuchyne

RTVS 05:25 Správy RTVS „N“ 06:40
RTVS 06:10 Včielka Maja 06:45
Včielka Maja 06:50 Heidi 07:45 Tryskáči 08:00 Andyho dobrodružstvá v prírode 07:10 Tryskáči
Elena z Avaloru 08:50 Fidlibumove rozprávky 07:25 Elena z Avaloru 07:45 Ronja, dcéra lúpež09:20 Smajlíkovci 09:50 Daj si čas 10:45 Operá- níka 08:10 Zázračný ateliér 08:50 Táraninky
cia AU! 11:25 On air 11:50 Záhady tela 12:50 Pre- 09:10 Ekonauti 09:40 Autosalón 10:05 Taliansko
rušená pieseň 14:35 Grand hotel 16:05 Osud člo- 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Obveka 17:50 Cestou necestou 18:25 Postav dom, čan za dverami 13:30 Poirot: Halloweensky vezasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady čierok 15:00 Zlaté časy 16:05 Oslobodenie 17:40
tela 21:30 Neskoro večer 22:25 Doktorka Fos- Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne
terová 23:20 Grand hotel 00:40 Osud človeka 19:00 Správy RTVS 20:30 Moja matka 00:00 Poirot: Halloweensky večierok 01:30 Oslobodenie
02:20 Doktorka Fosterová

Starkí, chráňte sa!
Dodržiavajte tieto pravidlá:

• Nevychádzajte von, ak to nie je úplne nevyhnutné
• Keď už idete von, noste vždy rúško a udržiavajte
si odstup od ľudí

• Obmedzujte používanie verejnej hromadnej dopravy
• O pomoc a nákupy žiadajte príbuzných/
susedov telefonicky

• O pomoc môžete požiadať aj na špeciálnej
telefonickej linke vašej obce

• Nakupujte medzi
9 – 12 hodinou

• V nedeľu nechoďte do
obchodu – predajne
sú zatvorené

#ZOSTANDOMA
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TIP
NA SOBOTNÝ
VEČER

9.5.2020
20:30

LOVENIE

zdravie / služby
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