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Týždenne do 32 750 domácností

Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba
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

MICHAL

0908 337 893

lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

VSTAVANÉ SKRINE!
ZĽAVA

-40%

- 30non0sto€p linka

...ZARIADIME VÁM CELÝ INTERIÉR!

www.skrinesosna.sk

firma SOSNA I 0911 646 960, 0907 066 581
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ZÁHRADNÍCTVO KATARÍNKA

 PRIESADY ZELENINY  PRIESADY PARADAJOK A PAPRÍK
 ovocné stromy a kry  skalničky a okrasné dreviny
 jarné kvety  muškáty a ostatné balkónovky
 semená, postreky, hnojivá
 substráty v baleniach od 10l do 250l

79-0108

LEVOČSKÁ ULICA, HARICHOVCE
PON - PIA: 9.00-12.00 A 13.00-17.00
SOBOTA: 9.00 - 14.00
Kontakt: 0901 780 782 FB: ZÁHRADNÍCTVO KATARÍNKA

 štrk betonársky (0-22)
 piesok betonársky (0-4)
 drvené kamenivo (všetky frakcie)
 piesok obsypový (0-1)
ZEMNÉ PRÁCE

Z

EZNE

KAMENE

ŠTIEPANÉ OKRASNÉ
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79-0104

1. a 8. Máj
OTVORENÉ

ul. Radlinského

EL spol. s r.o.

Bývalý
Areál

Š

VÁM

Á

PÄ

Radlinského 17, Spišská nová Ves
BETÓNOVÉ
79-0078

79-0020

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

odevyhit@gmail.com

NUS
EXTRA BO
11 646 960

0907 519 566
99-0013-1

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň

0907 407 671

až do

zameranie
a montáž v cene

+ĀDG£PH(/(.75,.529

KONTAKT:

ZAMESTNANCA?

SIEŤKY, ŽALÚZIE

0907 164 619

ČISTENIE HROBOV
A OBNOVA PÍSMA

HĽADÁTE

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KONTAKT:
0908 150 296

61_0087

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov
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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

ŠUMNÁ
STRECHA

79-0109
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»KÚPIM staré motorky:
JAWA-CZ TATRAN STADION
PIONIER vozík za motorku
PAV41 aj nekompletné alebo diely. 0905 450 533
»Kúpim Jawu CZ MZ Simson
aj nepojazdné alebo len
diely. 0949 505 827

INFORMAČNO
KONZULTAČNÉ CENTRUM

INZERCIA

Jana Furmaniková

Občianska
riadková
inzercia

03 BYTY / predaj

ŠTUDUJTE POHODLNE
AJ POPRI ZAMESTNANÍ
Bc.

Mgr.
DPŠ

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
- Učiteľstvo praktickej prípravy
v ekonomických predmetoch
- Manažment
- Manažment služieb v automobilovom priemysle
MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
- Učiteľstvo ekonomických predmetov

PaedDr.

PRIAMO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

05 DOMY / predaj

Vysoká škola DTI ponúka:

06 POZEMKY / predaj

atraktívne bakalárske a magisterské študijné programy,
s možnosťou rigorózneho pokračovania (PaedDr.)
a doktorandského štúdia (PhD.)

RIGORÓZNE ŠTÚDIUM:
- Učiteľstvo profesijných predmetov
a praktickej prípravy

PhD.

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:
- Didaktika technických profesijných predmetov

MBA

ROČNÉ PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE:
- MBA (Master of Business Administration)
- DBA (Doctor of Business Administration)
- LLM (Master of Law)

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM:
- Majster odbornej výchovy
- Učiteľ profesijných predmetov

04 BYTY / prenájom

07 REALITY / iné
»Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti.
Tel. 0948 068 938

1SJKÓNBNFQSJIMÈÝLZOB
ÝUÞEJVNWBLBEFNJDLPN
SPLV

08 STAVBA

1SJKÓNBDJFLPOBOJFKFCF[QPQMBULV.
1PENJFOLZQSJKBUJBBCMJäÝJFJOGPSNÈDJFP
ÝUÞEJVOÈKEFUFOBXXXEUJTL

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
79-0079

SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

PREDAJ
PALIVOVÉHO
DREVA

KLAMPIARS T VO
0905 923 625 | www.tulis.sk

KL P

s.r.o.

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

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
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

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

13 RôZNE / predaj

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?

Kontakt: 0905 234 929

14 RôZNE / iné
»Kúpim domáce tkané
plátno, vrecia, kroje, sukne,
šatky a starožitnosti, 0909
117 320
»Kúpim hokejové kartičky
slovenskej extraligy 0908
876 988
»Kúpim staré mažiare, zvony a mince, 0903929268

Napíšte nám do redakcie
furmanikova@regionpress.sk

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

15 HĽADÁM PRÁCU

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

16 ZOZNAMKA

AKCIA 250€

»Rozvedená 55 ročná s tromi deťmi hľadá priateľa na
vážny vzťah. 0948 448 180
»Mladý sympatický 35 ročný bez záväzkov si hľadá
milú úprimné dievča od 18
rokov na vážne zoznámenie
0902 764 612

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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Otvorené:
Po-Pia: 9-17

34-0066

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

79-0003

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

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim vzduchovky, aj vojenskú vz 35-47. 0905 450
533
»Kúpim starý predvojnový
bicykel. 0905 450 533

12 DEŤOM

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

09 DOMÁCNOSŤ
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 0905
350 531
»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132
200

66-0059

SPIŠSKO
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Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 3 dolu.
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Nosenie rúška – povinnosť a výnimky Poplatky za školné, čo s nimi?
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

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.

CIA
R
E
Z
N
I 719 139
0905

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.
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.

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.

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

» Zdroj: VIA IURIS

Výročia a udalosti

4. mája 1953

získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

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

TM

79-0105

TM
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Krížovky s úsmevom
zna ka
irídia

dozviem
sa

Alena
(dom.)

srdcovnica

ubovo ný

pierka

1. as
tajni ky

polokrovitá
bylina

> fasádne komíny
!ĆLstenie a kontrola
komínov

Alena
(dom.)
strácal

Eduard
(dom.)

0905 279 418

mužské
meno
prvý lovek (bibl.)

kme ová
obec
v Írsku

obhliadka ZDARMA

.ontaktujte nás v pracovných dČRFh
od 7,00 hod do 17,00 hod

nejaký
skratka
štátu New
Jersey

ženské
meno

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
zna ka
technécia
pomaly
(hud.)

neharmonická

Erimont s.r.o., LXĆLYQ¹15
0905 279 418, Michal HudáĆ

Leokádia
(dom.)
vazal

alegória
(kniž.)

Prijíma objednávky na:

zna ka
miliampéra
úplne
podláv

natieram
vápnom
Pomôcky:
odvrknutie
largo,
(kniž.)
man, sept,
mana

skratka
klavíra
pritískal

týkajúce
sa mora

t kurčatá brojlere
orabuj!

márne
mokré
po asie
obyvate
Mongolska
citoslovce
drapnutia

Otília
(dom.)
skratka
dopravného inšpektorátu

kypria
pôdu
pluhom
omotaj

pokolenie
Izabela
(dom.)

jednodňové

t kurčatá brojlere okolo 1 kg
t morky 7-týždňové
t nosnice 6-16 týždňové
t kačky, husi a husokačky

E V
Stropkova
obrnený
transportér

0905 719 139

3. as
tajni ky

!

podobné
klasu

Pomôcky:
inotaj,
anapest,
tarica

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

5 1
3

HYDINA KUBUS s.r.o.
VEĽKÝ SLAVKOV 290

Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229
Informácie: Pondelok - Piatok : 8.00 do 15.00 hod.

vsalo
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> strojRYÁĆLstenie
zadechtovaných
komínov
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stopa
malá
opálka
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> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézRYDQLHDYOR{kovanie
komínov

99-0014-1
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Mladá žena dlho chodí v knižnici medzi policami
cukornatá s knihami, ale stále si ni nevyberá. Ke to
š ava
zamestnanky a vidí, pýta sa jej:
- Môžem vám pomôc ?
- Áno, h adám knihu o manželskom š astí.
- Tak to...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Prezidentka varuje
pred nárastom domáceho násilia

SPRACOVANIE PRÍDAVKOV
NA DETI Rakúsko, Nemecko
SPRACOVANIE DAŇOVÉHO
PRIZNANIA Rakúsko, Nemecko /vrátenie daní/
www.sunwork.sk

dane@sunwork.sk I pridavky@sunwork.sk I +421905314989

     
      
  
   


Sucho nadobúda formu katastrofy

» red

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.

Foto: prezident.sk, autor: Peter Konečný

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

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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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.

99-0026-1

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

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 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

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

33-0044

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

SN20-18 strana-

6

spravodajstvo / služby, bývanie

SPIšsko

Pomôžme našej kultúre, už sa dá
Uvoľnenie bezpečnostných opatrení, ktoré je už niekoľko dní platné a
týka sa obchodných prevádzok do
300 štvorcových metrov, sa týka i
malých kníhkupectiev.
Ministerka kultúry Natália Milanová v tejto súvislosti pripomína nielen
potrebu zodpovednosti.
„Otvorenie malých kníhkupectiev
pomôže jednak samotným kníhkupectvám prekonať zlú ekonomickú situáciu, ale určite rovnako poteší aj milovníkov literatúry, ktorí si dlhší čas pre
seba nemohli v jedinečnom prostredí
kníhkupectva zadovážiť novú knihu,“
povedala ministerka Milanová a pripomenula, že k možnosti otvoriť malé
kníhkupectvá prišlo v predvečer Svetového dňa kníh a autorských práv (23.
4.). „Buďme aj napriek postupnému
uvoľňovaniu bezpečnostných opatrení
naďalej zodpovední, tolerantní a ohľaduplní. Jedine tak sa nám spoločne
podarí prekonať tieto neľahké časy a
vrátiť sa čo najskôr do normálneho režimu,“ pripomenula ministerka kultúry.
Taktiež informovala, že popri
kníhkupectvách sa budú môcť otvoriť
aj ďalšie obchody s kultúrnymi tovarmi
a komerčné prevádzky poskytovateľov

služieb kreatívneho priemyslu, ak sa
nachádzajú mimo nákupných centier
a obchodných domov, a zároveň neprekračujú určenú plochu do 300 m2.
Medzi ne patria aj hudobniny, antikvariáty, obchody s výtvarnými či inými
umeleckými dielami, predajne ľudových remeselných výrobkov, dizajnérske či architektonické štúdiá a predajne
s výtvarnými či hudobnými potrebami.
Jeden tip by sme mali. Blíži sa Deň
matiek. Čo tak tento rok k obvyklému
kvietku pridať nejakú knižku, nejaký
umelecký predmet, dekoráciu? Netradičná doba si pýta netradičné konanie.
A určite aj naše mamy poteší takýto
nápad.

» red

Výročia a udalosti

5. mája 1945

americká armáda oslobodila koncentračný tábor Mauthausen.
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Od 4. mája začne Vatikán
uvoľňovať krízové obmedzenia
Vo Vatikáne sa od 4. mája začne s postupným uvoľňovaním obmedzení
prijatých v rámci prevencie vírusového ochorenia Covid-19. Na mimoriadnom rokovaní riešili ďalší postup.
Výsledkom stretnutia pápežskej
rady je oznam vatikánskeho Tlačového strediska, že druhá fáza krízových
opatrení sa vo Vatikáne začne od 4.
mája. Zatiaľ však nebola zverejnená
konkrétna podoba ďalších krokov.
Správa z rokovania hovorí o tom,
že „zdôraznilo úsilie Svätej stolice vynaložené na vysporiadanie sa s krízou
únosným spôsobom. Ďalej sa rozhodlo
o postupnom obnovení riadnych služieb pri zachovaní zdravotnej prevencie na zamedzenie nákaze, aby sa tak
zabezpečila služba pre Svätého Otca a
univerzálnu Cirkev.
Termínovanie opatrení vo Vatikáne doposiaľ stále korešponduje s termínmi prijatými občianskymi orgánmi
v rámci mesta Rím a v rámci celého Talianska. Premiér Talianskej republiky
Giuseppe Conte avizoval, že vydá nové
smernice pre tzv. „fázu 2“, ktorá sa začne od 4. mája.
Rada pre integrálny ľudský rozvoj
na žiadosť Svätého Otca Františka zriadila špeciálnu komisiu na vyjadrenia
lásky Cirkvi voči celému ľudstvu v konfrontácii s pandémiou Covid-19. Bude

tak robiť analýzou a reflektovaním nad
sociálno-ekonomickými a kultúrnymi
výzvami budúcnosti a návrhom orientačných línií, ako im čeliť.
Ako informovalo vatikánske Tlačové stredisko, úlohy komisie bude napĺňať päť pracovných skupín v spolupráci
s inými vatikánskymi inštitúciami. Zamerajú sa napríklad na napomáhanie
reagovania miestnych cirkví na tamojšie krízové situácie, a to v spolupráci s
Medzinárodnou katolíckou charitou,
Kongregáciou pre evanjelizáciu národov, oddelením Apoštolskej almužny a
Vatikánskou lekárňou.
Ďalšie skupiny budú využívať kapacity Pápežskej akadémie pre život a
Pápežských akadémií vied. Budú sa zaoberať problematikou situácie po kríze
Covid-19 na oblasti životného prostredia, ekonomiky, práce, zdravotníctva,
politiky, komunikácie a vedy.
Vo vzťahu k medzinárodným organizáciám bude do práce zapojený Štátny sekretariát.

» Zdroj: Vatikánske správy

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0918 973 129 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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oblastné zastúpenie pre východný región

.
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15.

splátky od 98 €
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Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

85-0267
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