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Komplexné služby 
zákazníkom sú pre nás 

samozrejmosťoufacebook.com/koberce.breno.sk instagram.com/koberce_breno_sk

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru

Obšívanie 
kobercov

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme

máme 

najväčší výber
kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC 
ponúkame tiež v šírkach 5m

Akcia platí do 30. 6. 2020 alebo 
do vypredania zásob. Za prípadné 
tlačové chyby neručíme. Zobrazené 
fotografie sú len ilustračné. 

BRENO.sk

už 8x na Slovensku
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KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 30. 6. 2020!  
Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. 

Z�avy sa nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby,
na akciový tovar, ani na objednávku.
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0908 979 468
Inzerát, ktorý predáva
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párný týždeň: Hliník nad Vá-
hom, Bytča, Kolárovice, Kotešová, 
Predmier, Veľké Rovné, Bánová, 
Brodno, Budatín, Bytčica, Považ-
ský Chlmec, Trnové, Zádubnie, 
Zástranie, Závodie, Žilina, Žilinská 
Lehota, Belá, Bitarová, Dlhé Pole, 
Dolný Hričov, Gbeľany, Horný 
Hričov, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, 
Lietavská Lúčka, Nededza, Po-
rúbka, Rosina, Stráža, Teplička 
nad Váhom, Terchová, Turie, Va-
rín, Višňové, Hvozdnica, Štiavnik  
nepárný týždeň: Hvozdnica, 
Štiavnik, Hliník nad Váhom, Bytča, 
Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Veľké Rovné, Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Považský Chl-
mec, Trnové, Zádubnie, Zástranie, 
Závodie, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Dlhé Pole, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčiná 
Lúčka, Krasňany, Lietavská Lúč-
ka, Nededza, Porúbka, Rosina, 
Stráža, Teplička nad Váhom, Ter-
chová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
ŽILINA

INZERCIA

 

ZILINSKO
BYTCIANSKO

Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803 

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (52.120 domácností)

Týmito slovami sa minulú sobotu 
vyznala istá moderátorka komerč-
ného média z pocitov, ktoré preží-
va, keď prichádza do nášho hlav-
ného mesta a vidí tabuľu s nápisom 
Bratislava.

„Konečne život“, vravím si vždy, 
keď opúšťam moje rodné a dlhé roky 
milované mesto Bratislava. Milujem 
totiž civilizáciu vidieka, vidieckej 
obce, s jej medziľudskými vzťahmi, s 
jej nefalšovanou prostou úprimnos-
ťou (pretože akákoľvek falošnosť je tu 
zjavná ako naháč na hlavnom námes-
tí nejakej metropoly). Milujem vidiek 
s malými kamennými obchodíkmi a 
poštou, kde každého poznajú aj bez 
žltého lístka po mene.

Renomované nemecké, britské a 
americké médiá sa zaoberajú novým 
fenoménom, ktorý sledujú už dlhší 
čas. Inteligentní, citliví a pracovití 
ľudia opúšťajú veľké mestá. Do určitej 
miery je to dôsledok pandémie, ale 
tento jav nemá korene iba v nej. Vo 
veľkých mestách je veľa násilia, nie-
len fyzického. Akéhokoľvek, kariér-
neho, medziľudského, darí sa v nich 
nenávisti.

Ľudia v nich protestujú proti 
všetkému a každému, lebo nie sú spo-
kojní s vlastnými životmi, ani sami 
so sebou. Ventilujú svoju nenávisť, 
závisť, svoje komplexy a svoje osob-
né krivdy na verejných protestoch, 

kde sa vykričia, kde si zanadávajú a 
kde – našťastie u nás zatiaľ nie – si 
udrú, kopnú, rozbijú, kde môžu pustiť 
svoj vandalizmus a deštrukciu z uzdy 
bežne inak akože slušných ľudí. Dav 
je pre nich indiferentná hmota, plná 
anonymity, priestor pre sebarealizá-
ciu.

Civilizácia nespočíva v neustá-
lom kriku, v nepretržitom sťažovaní 
sa, vo frfľaní, v agresivite a v egoizme, 
večer spláchnutými kolou a zajede-
nými popcornom vo veľkokine alebo 
presedením v baroch. V tom štádiu sa 
rozpadol vraj navždy večný Rím.

Veľké mestá sú už v mnohých kra-
jinách v rukojemníctve nenávisti, zlo-
by, ničenia, kariérizmu cez mŕtvoly, 
kým na vidieku sa ešte stále civilizo-
vane tvorí a zmysluplne aktívne žije. 
To nie je môj poznatok, to je zistenie 
najčítanejších európskych mediál-
nych titulov. A zisťujem, že až prekva-
pivo pravdivé. Veľké mestá sú plné 
negatívnej energie, v ktorej sa vyžíva-
jú mnohí, mysliac si, že sú „konečne 
v civilizácii“. Najviac však 
tí, ktorí v podstate pre ni-
koho iného, ako pre seba 
samého – nežijú.

Želám vám život v 
službách života, veď 
vy už viete, ako to 
myslím.

S pozdravom

„Konečne civilizácia“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»Výkupim motorové vozidlá 
všetkých značiek, staré, ne-
pojazdné, havarované. T.č.: 
0905 505 129

»Kúpim vojenské vzduchovky 
vz 35-47. 0905450533

»KÚPIM heligónku môže byť 
aj poškodená 0903317515

»Kúpim domáce tkané plát-
no, vrecovinu, kroje, šat-
ky, sukne a starožitnosti. 
0909117320
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, ZAzameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 

STRIECH 

VO VÝŠKACH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom
Kotešová

Najnižšie podanie: 44 500,00 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 14.07.2020 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Miestnosť č.32, 2. poschodie, 
Blok A, Dom odborov, Antona Ber-
noláka 51, 010 01 Žilina
Dražobná zábezpeka: 
7 000,00 EUR

Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 268 v obci Kotešová. 
K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 46 o celkovej výmere 490 
m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1713, k.ú. Kotešová. 
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1713, k.ú. Kotešová.

Kontakt: 02/32202731, drazby@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk

15. júna 1919   
sa uskutočnil prvý prelet ponad Atlantický oceán (John Alcock a 
Arthur Whitten Brown na stroji Vickers Vimy).

Výročia a udalosti

14. júna 1942     
si Anna Franková začala písať denník.

Výročia a udalosti
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Poľnohospodárom pomôžu pri se-
zónnych prácach evidovaní neza-
mestnaní. Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny pripravilo v 
spolupráci s ministerstvom financií 
a výborom NR SR pre pôdohospo-
dárstvo a životné prostredie nový 
projekt na podporu zamestnávania 
uchádzačov o zamestnanie v odvet-
ví poľnohospodárstva. 

Nedostatok sezónnych pracovní-
kov v poľnohospodárstve pomôže rie-
šiť tzv. inštitút sezónnej práce, ktorým 
podporíme vytvorenie 5 000 nových 
pracovných miest. „Je to veľmi vý-
znamné v číslo v časoch, keď sa snaží-
me pracovné miesta udržať. Podstatou 
projektu je, aby ovocinári a zeleninári 
mohli zamestnávať našich evidova-
ných nezamestnaných pri zbere úrody, 
pri zakladaní úrody. Chceme nahradiť 
to, že v čase zatvorených hraníc hrozi-
lo, že nám tohto roku v tejto sezóne zo-
stane úroda na poliach, v sadoch,“ vy-
svetlil minister práce, sociálnych vecí a 
rodiny Milan Krajniak.

Na projekt vyčlenil 12 miliónov eur 
rezort financií. Poslúžia na preplácanie 
odvodov na zdravotné a sociálne pois-
tenie a na starobné dôchodkové spore-
nie. Maximálna výška finančného prí-
spevku na jedného zamestnanca bude 
398,52 eura na mesiac, čo sú odvody 
zamestnanca pri hrubej mzde 820 eur. 
Príspevok na jedného zamestnanca 

budeme poskytovať najviac 6 mesia-
cov, pričom maximálna výška pomoci 
je 2 390 eur na zamestnanca. „Pracov-
né miesta v poľnohospodárstve bude-
me podporovať týmto spôsobom až do 
konca roka 2021. Podpora nie je via-
zaná iba na obdobie koronakrízy, ale 
budeme ňou pomáhať ľuďom aj v budú-
com roku,“ informoval minister práce.

Minister financií tento projekt 
podporil.„Chceme, aby práca v tomto 
odvetví bola atraktívna aj pre našich 
občanov, aby mohli pomôcť poľnohos-
podárom tú úrodu vypestovať aj zo-
zbierať a mohli si tak finančne vylepšiť 
svoju situáciu. Verím, že projekt prine-
sie veľmi dobré ovocie nielen v podobe 
ovocia a zeleniny, ale aj v podobe toho, 
že bude impulzom do ekonomiky,“ 
konštatoval minister financií Eduard 
Heger.

Milióny od štátu na sezónne práce

» red

Myslíme tým predovšetkým 
kliešte a komáre, obdobie ľudské-
ho parazitizmu nemá na rozdiel 
od nich žiadne prestávky. Proti 
tým prvým sa obrániť dá.

Päť prípadov kliešťovej encefalitídy 
zaznamenal najnovšie Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Banskej Bys-
trici, a to najmä v okrese Brezno.

„V tomto regióne sú to štyri ochore-
nia na kliešťovú encefalitídu u dospe-
lých osôb z rôznych lokalít okresu. Vo 
všetkých prípadoch išlo o osoby, ktoré 
konzumovali čerstvý ovčí syr zo súk-
romných salašov.“ Informovala o tom 
hovorkyňa úradu Mária Tolnayová.

Pozor na riziká
Pôvodcom kliešťovej encefalitídy je 

vírus, ktorý dokáže prežiť u teplokrv-
ných divých, ale i domácich zvierat, 
ktoré sa dostávajú do kontaktu s príro-
dou či pasienkami, ako kozy, ovce, kra-

vy, psy a mačky. Hlavným prenášačom 
je kliešť vo všetkých vývojových štádi-
ách. Kliešťová encefalitída sa môže pre-
niesť aj potravinami, infikovaným a te-
pelne nedostatočne upraveným kozím, 
kravským či ovčím mliekom.

Účinné, ale neskoro
Účinnou a bezpečnou ochranou proti 

kliešťovej encefalitíde je očkovanie Op-

timálne je začať s  očkovaním v zimných 
mesiacoch tak, aby v jarných mesiacoch  
pri nástupe aktivity kliešťov už bola oč-
kovaná osoba chránená dostatočnou 
hladinou protilátok. K tomu je potrebné 
podať minimálne dve dávky očkovacej 
látky z celkovej trojdávkovej schémy. Na 
to však je v už plnej sezóne neskoro.

Prevencia pred ochorením
Môžeme sa chrániť správnym ode-

vom prípadne použitím repelentov. 
Mlieko  je nutné pred  konzumáciou 
prevariť alebo piť pasterizované. Repe-
lenty pôsobia tak, že nás zbavia vône, 
ktorá by neželaný hmyz prilákala. Ko-

máre neznesú vône levandule, citrónu, 
eukalyptu, citronely, geránia a klinče-
ka. Kliešťom prekáža geránium, levan-
duľa, lemongrass, čajovníkový olej a 
mäta.

Domáci repelent
Plátky citrónu, badián a klinčeky 

varíme vo vode asi päť minút. Prídáme 
kvietky z štyri až osem levanduľových 
stoniek. Prilejeme jednu lyžicu Alpy. 
Pridáme pol lyžice olivového oleja. Ak 
máte éterický levanduľový alebo citró-
nový olej, pridajte pár kvapiek. Takto 
pripravený repelent scedíme a nalejeme 
do fľaštičky s rozstrekovačom.             red

Menší ako cent.

Sezóna nebezpečných parazitov je tu

Náš tip
Ak sa chcete v domácnosti zbaviť ko-
márov, prerežte citrón na polovicu, do 
polovičiek napichajte klinčeky. Môžete 
mať pokojne otvorené okná.

Najjednoduchšia zbraň
Prevarte liter vody a prisypte vrecúško 
sušeného rozmarínu. Zmes nechajte 
lúhovať, kým nevychladne. Potom pri-
lejte lyžicu bieleho vínneho octu a skla-
dujte v chladničke. Ak pôjdete do lesa, 
len si postriekajte celé telo a máte od 
parazitov zaručený pokoj.
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NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 

tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

13. júna 1940     
sa narodil Gojko Mitič, nemecký herec srb-
ského pôvodu.

Výročia a udalosti
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V týchto dňoch si ešte niektorí one-
skorenci preberajú na poštách po-
zdravy od správcov bytových spo-
ločenstiev. Do konca mája mali byť 
totiž doručené vlastníkom bytov 
vyúčtovania nákladov. Lenže, čo ak 
niečo nesedí?

Ak vlastník bytu nie je spokojný s 
výsledkom reklamácie ročného vyúč-
tovania nákladov za plnenia služieb 
spojených s užívaním bytu, môže sa 
obrátiť na Štátnu obchodnú inšpekciu. 
Toto právo však majú iba vlastníci v 
tých bytových domoch, ktoré sú spra-
vované na základe zmluvy o výkone 
správy správcovskou spoločnosťou.

Doba reklamácie a úhrady preplat-
ku alebo nedoplatku je vždy uvedená 
na ročnom vyúčtovaní alebo v zmlu-
ve o spoločenstve alebo v zmluve o 
výkone správy. Štandardná lehota na 
reklamáciu je do 30 dní od doručenia 
vyúčtovania. Reklamácia by mala byť 
vybavená podľa zákona o ochrane 
spotrebiteľa tiež do 30 dní. Najskôr by 
ste mali nedoplatok zaplatiť a potom ho 
reklamovať.

Ak dom spravuje spoločenstvo 

vlastníkov bytov, reklamáciu treba ad-
resovať rade, ktorá je dozorným orgá-
nom. Ak sa so spoločenstvom vlastník 
nedohodne, o spore môže rozhodnúť 
súd. To sú však krajné riešenia.

Najefektívnejšou sa stále zdá ces-
ta vznesenia námietky vedeniu spolo-
čenstva vlastníkov bytov a to požiadať, 
aby rokovalo so správcom bytového 
spoločenstva. Spravidla je to schodná 
cesta, niektoré položky sa dostávajú 
do vyúčtovania naozaj omylom a nikto 
nemá problém ich opraviť. Ak je námie-
tok viac, dobrý správca vykoná revíziu 
vyúčtovania položku po položke, zvolá 
schôdzu vlastníkov a na nej vysvetlí 
jednotlivé sumy.

Niekedy si problémy vo vyúčtovaní 
spôsobujú aj vlastníci sami, napríklad, 
ak včas neaktualizujú počet obyvate-
ľov bytu a podobne.

Námietky k vyúčtovaniu 
nákladov za byt

» red

Zopár provokatérov uráža a zosmieš-
ňuje kresťanov. Niektorí z nich si k 
svojmu menu píšu aj slovo „teológ.“ 
Možno si myslia, že svoje útoky takto 
posilnia. 

Aj na druhej strane však vznikajú 
reakcie s útočným tónom. A tak si dva tá-
bory nadávajú a bojujú proti sebe nepek-
ným jazykom. Nedávno sa diskutovalo, 
aby boli v nedeľu obchody zatvorené. 
Vraj máme nedeľu pre Pána. A čo tí, čo 
Pána nepoznajú? Už to slovo hovorí, že 
sa „ne dělá.“ Rusi majú voskresenje, An-
gličania sunday a Nemci Sonnentag. Sl-
nečný deň znovuzrodenia a odpočinku s 
rodinou je pre všetkých. 

Načo zbytočne dvíhať bojové zástavy 
konzervatívcov a liberálov? Nepoznali 
sme vojnu, ale v médiách a na internete 
vidíme denne veľa útokov, zákopy a bo-
jové prápory. Nájsť na druhom človeku 
chyby je ľahké. Denne vidíme zosmieš-
ňovanie a ponižovanie protivníkov. 
Prečo? Správanie druhého človeka ne-
zlepšíme tým, že budeme zvýrazňovať 
jeho nedostatky a chyby. Spätná väzba 
je užitočná, ale netreba pri nej používať 
expresívne a nenávistné slová. 

Chýba nám jazyk lásky. Poznám 
kňaza. Pracuje s ľuďmi, na ktorých sa 

dá nájsť veľmi veľa chýb - prichádzajú z 
ulice alebo z väzenia. Nedávno sa jeden 
vybral do obchodu a vypil tam fľašu ko-
ňaku. Kým mu alkohol stúpol do hlavy, 
stihol predavačkám povedať, aby zavo-
lali pána farára. On prišiel a povedal. 
„Čo sa ti stalo Jurko, poď domov.“ Zapla-
til, naložil ho do auta a zobral so sebou. 

Minule ďalší pojedol doma lieky a 
zapil ich pálenkou. Zavolal si taxík a 
nechal sa doviesť k pánu farárovi. Ten 
zaplatil za taxík a prijal ho. Bez výčitiek 
a s láskou, ako strateného syna. Neod-
sudzuje, prijíma ľudí takých akí sú. A 
to im pomáha, aby boli lepší. Niekto si 
povie, že kňaza zneužívajú. Tak, ako aj 
my pána Boha. Keď nám je zle, prosíme 
a keď nám je dobre, žijeme po svojom. 
Jazyk lásky lieči a spája, jazyk nenávisti 
zraňuje a rozdeľuje. Spájanie nezname-
ná ústup z našich hod-
nôt. Ak prejavíme 
druhej strane lásku a 
rešpekt, aj oni lepšie 
pochopia nás. Dialóg 
je lepší ako prestrelka. 
Láskavé slová majú 
väčšiu moc 
ako nená-
vistné útoky.

Jazyk lásky

» Ján Košturiak

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE PANELU 
schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter PANELU
(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

16. júna 1919    
vznikla Slovenská republika rád.

18. júna 1815    
bol v bitke pri Waterloo Napoleon Bonapar-
te definitívne porazený.

Výročia a udalosti
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Svätý Otec František už začal pri-
jímať aj skupinové audiencie, kto-
ré boli počas obdobia pandémie  
takmer tri mesiace zrušené. V pia-
tok 29. mája prijal kardinála Feli-
peho Barbarina, emeritného arci-
biskupa Lyonu, spolu s delegáciou 
komunity s názvom Lazare.

Toto združenie, ktorého členovia sa 
delia o svoje príbytky s bezdomovcami, 
založil vo Francúzsku v roku 2011 laik 
Étienne Villemain. Bol to práve on, kto-
rý Svätému Otcovi navrhol myšlienku 
ustanoviť Svetový deň chudobných, 
uviedol v svojom článku denník La 
Stampa.

V dôsledku opatrení spojených s 
pandémiou prišlo na stretnutie s pá-
pežom len osem osôb, ostatní členovia 
sa s ním však spojili prostredníctvom 
videokonferencie, ktorá trvala viac než 
hodinu.

Jednou z otázok, na ktoré odpove-
dal pápež, bola otázka o dôstojnosti 
človeka, najmä s mentálnym postihnu-
tím. „Môžeš byť ten najlepší športovec, 
môžeš mať železné zdravie, ak však 
nemáš dôstojnosť, je to nanič”, pretože 
dôstojnosť je „podmienkou k dobrému 
životu“. Je to „spôsob ako žiť pred Bo-
hom a druhými“, „s celou tou vnútor-
nou silou vyplývajúcou z toho, že si 
Božím dieťaťom“ a zároveň i s pokorou.

Ďalšou témou bolo - odpúšťať, aby 
nám bolo odpustené. Naučiť sa to nie-
kedy trvá i celý život, preto je dôležité 
postupovať s pokojom a pokorou, až 
kým sa nám neuzdraví srdce, vysvetlil 
pápež. Naopak, ako ďalej zdôraznil, 
nenávisť a zášť sú „zlým bohatstvom“. 
Treba žiť „s Evanjeliom v ruke a v srd-
ci“, „život kresťana musí byť svedec-
tvom“.

Pri stretnutí sa hovorilo aj o dôleži-
tosti chudoby srdca, a to aj u kňazov a 
zasvätených osôb. Členovia združenia 
Lazare položili pápežovi otázku, či by 
mohli otvoriť svoj dom aj vo Vatikáne. 
Svätý Otec im odporúčal modliť sa za 
to. Na záver všetkým odporúčal reflek-
tovať nad otázkou: „Akým spôsobom 
odpovedáme na veľkodušnosť a lásku, 
ktorú sme prijali?“

Môžeš mať železné zdravie, 
ak však nemáš dôstojnosť...

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas

Začali sa objavovať na stromoch a to 
je signál, že treba úrodu chrániť. V 
prípade dospelých chrústov – chro-
bákov však asi nepomôže nič iné, 
iba trpezlivosť našich starých rodi-
čov a poctivý ručný zber.

Chrúst obyčajný je zástupca čeľa-
de skarabeusovité. Je to veľký chrobák 
merajúci až tri cm, lietajúci zvyčajne 
za súmraku, kedy môže svojimi nálet-
mi človeka obťažovať. Vyskytuje sa v 
Európe a zasahuje tiež do mierneho 
pásma Ázie. V polovici 20. storočia 
bol kvôli používaní pesticídov takmer 
vyhubený, ale od 80. rokov, kedy sa ob-
medzilo používanie pesticídov, sa jeho 
stavy opäť zvyšujú. Pre chrústa obyčaj-
ného je charakteristické hnedé sfarbe-
nie a zlaté chĺpky pod krovkami. Do-
spelé jedince dosahujú veľkosť 25 – 30 
mm. Samec má na tykadlovej paličke 7 
lístkov, zatiaľ čo samička ich má iba 6.

Slovensko patrí doslova medzi veľ-
moc chrústov, avšak nie na celom úze-
mí. Podľa odborníkov je ich na západe 
republiky veľmi málo, ale na strednom 
a východnom Slovensku viac. Chrúst 
obyčajný má v našich podmienkach 
trojročný vývin a v tomto roku asi pri-
šiel ich čas. Chrobáky sa totiž liahnu z 
kukiel už na jeseň a prezimujú v pôde. 
Pôdu opúšťajú po oteplení v tomto ob-
dobí.

Chrúst obyčajný je veľmi známy 
škodca mnohých poľnohospodárskych 

plodín počnúc ovocnými drevinami, 
jahodami a viničom, ďalej mnohými 
druhmi zeleniny a končiac celým ra-
dom ďalších listnatých drevín. Poško-
dené rastliny zelenín a jahôd možno 
z pôdy ľahko vytiahnuť. Napadnuté, 
najmä mladé ovocné stromčeky a štepy 
viniča vädnú a usychajú. Ničí praktic-
ky všetko, čo mu príde do cesty. Chro-
báky požierajú mäkké časti pučiacich 
listnatých drevín. Keďže v tomto obdo-
bí býva pomerne málo potravy a veľké 
chrobáky jej potrebujú veľa, môže aj 
ich pomerne malý počet spôsobiť veľké 
škody. Na menších plochách je účinné 
striasanie chrobákov. Ak vo vašich zá-
hradách a sadoch v týchto dňoch obja-
víte chrobáky chrústa, určite sa tento 
rok odporúča včasná jesenná hlboká, 
ktorá zničí pandravy v pôde.

A máme tu chrústy

» red
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