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NOVOMESTSKO-MYJAVSKO
Týmito slovami sa minulú sobotu
vyznala istá moderátorka komerčného média z pocitov, ktoré prežíva, keď prichádza do nášho hlavného mesta a vidí tabuľu s nápisom
Bratislava.

POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

09-81

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„Konečne život“, vravím si vždy, ciu.
Civilizácia nespočíva v neustákeď opúšťam moje rodné a dlhé roky
milované mesto Bratislava. Milujem lom kriku, v nepretržitom sťažovaní
totiž civilizáciu vidieka, vidieckej sa, vo frfľaní, v agresivite a v egoizme,
obce, s jej medziľudskými vzťahmi, s večer spláchnutými kolou a zajedejej nefalšovanou prostou úprimnos- nými popcornom vo veľkokine alebo
ťou (pretože akákoľvek falošnosť je tu presedením v baroch. V tom štádiu sa
zjavná ako naháč na hlavnom námes- rozpadol vraj navždy večný Rím.
Veľké mestá sú už v mnohých kratí nejakej metropoly). Milujem vidiek
s malými kamennými obchodíkmi a jinách v rukojemníctve nenávisti, zlopoštou, kde každého poznajú aj bez by, ničenia, kariérizmu cez mŕtvoly,
kým na vidieku sa ešte stále civilizožltého lístka po mene.
Renomované nemecké, britské a vane tvorí a zmysluplne aktívne žije.
americké médiá sa zaoberajú novým To nie je môj poznatok, to je zistenie
fenoménom, ktorý sledujú už dlhší najčítanejších európskych mediálčas. Inteligentní, citliví a pracovití nych titulov. A zisťujem, že až prekvaľudia opúšťajú veľké mestá. Do určitej pivo pravdivé. Veľké mestá sú plné
miery je to dôsledok pandémie, ale negatívnej energie, v ktorej sa vyžívatento jav nemá korene iba v nej. Vo jú mnohí, mysliac si, že sú „konečne
veľkých mestách je veľa násilia, nie- v civilizácii“. Najviac však
len fyzického. Akéhokoľvek, kariér- tí, ktorí v podstate pre nineho, medziľudského, darí sa v nich koho iného, ako pre seba
samého – nežijú.
nenávisti.
Želám vám život v
Ľudia v nich protestujú proti
všetkému a každému, lebo nie sú spo- službách života, veď
kojní s vlastnými životmi, ani sami vy už viete, ako to
so sebou. Ventilujú svoju nenávisť, myslím.
S pozdravom
závisť, svoje komplexy a svoje osob» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
né krivdy na verejných protestoch,

PALIVOVÉ
DREVO
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„Konečne civilizácia“

Týždenne do 38 810 domácností
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Poľnohospodárom pomôžu pri sezónnych prácach evidovaní nezamestnaní. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo v
spolupráci s ministerstvom financií
a výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nový
projekt na podporu zamestnávania
uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva.
Nedostatok sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve pomôže riešiť tzv. inštitút sezónnej práce, ktorým
podporíme vytvorenie 5 000 nových
pracovných miest. „Je to veľmi významné v číslo v časoch, keď sa snažíme pracovné miesta udržať. Podstatou
projektu je, aby ovocinári a zeleninári
mohli zamestnávať našich evidovaných nezamestnaných pri zbere úrody,
pri zakladaní úrody. Chceme nahradiť
to, že v čase zatvorených hraníc hrozilo, že nám tohto roku v tejto sezóne zostane úroda na poliach, v sadoch,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a
rodiny Milan Krajniak.
Na projekt vyčlenil 12 miliónov eur
rezort financií. Poslúžia na preplácanie
odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie. Maximálna výška finančného príspevku 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 mesiacov, pričom maximálna výška pomoci
je 2 390 eur na zamestnanca. „Pracovné miesta v poľnohospodárstve budeme podporovať týmto spôsobom až do
konca roka 2021. Podpora nie je viazaná iba na obdobie koronakrízy, ale
budeme ňou pomáhať ľuďom aj v budúcom roku,“ informoval minister práce.
Minister financií tento projekt
podporil.„Chceme, aby práca v tomto
odvetví bola atraktívna aj pre našich
občanov, aby mohli pomôcť poľnohospodárom tú úrodu vypestovať aj zozbierať a mohli si tak finančne vylepšiť
svoju situáciu. Verím, že projekt prinesie veľmi dobré ovocie nielen v podobe
ovocia a zeleniny, ale aj v podobe toho,
že bude impulzom do ekonomiky,“
konštatoval minister financií Eduard
Heger.

DLHY ? SÚDY ? DR#ʒBY ?
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

ETERNITOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com
Realizujeme všetky
stavebné práce

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

» red

Piešany

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.

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
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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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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

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

16. júna 1919

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

Výročia a udalosti

vznikla Slovenská republika rád.

18. júna 1815

bol v bitke pri Waterloo Napoleon Bonaparte definitívne porazený.

PN20-24_strana-

2

66-0122

Redakcia:

Milióny od štátu na sezónne práce

59-0213
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52-0060

ZAMESTNANOSŤ / SLUŽBY, BÝVANIE

2

piešťansko

služby
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SPRAVODAJSTVO / BÝVANIE, ZAMESTNANIE

4

A máme tu chrústy

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»ČZ-JAWA. Odkúpim motocykel / diely- SERIÓZNA DOHODA. Tel.: 0908 205 521
»Kúpim statý pionier,
mustang, stelu, stadiona,
simson. Tel.: 0915215406
3

04 BYTY / prenájom4
byty/prenájom
05 DOMY / predaj 5
domy/predaj
06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj
07 REALITY7 / iné
reality/iné
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haki lešenie. Tel.:
0908 532 682.
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kúpim ľudové kroje. Tel.:
0902 708 047
12 DEŤOM 12
deťom
13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU

15

zoznamka
16
16 ZOZNAMKA

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

Chrúst obyčajný je zástupca čeľade skarabeusovité. Je to veľký chrobák
merajúci až tri cm, lietajúci zvyčajne
za súmraku, kedy môže svojimi náletmi 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 obmedzilo používanie pesticídov, sa jeho
stavy opäť zvyšujú. Pre chrústa obyčajného je charakteristické hnedé sfarbenie a zlaté chĺpky pod krovkami. Dospelé jedince dosahujú veľkosť 25 – 30
mm. Samec má na tykadlovej paličke 7
lístkov, zatiaľ čo samička ich má iba 6.
Slovensko patrí doslova medzi veľmoc chrústov, avšak nie na celom území. 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 prišiel ich čas. Chrobáky sa totiž liahnu z
kukiel už na jeseň a prezimujú v pôde.
Pôdu opúšťajú po oteplení v tomto období.
Chrúst obyčajný je veľmi známy
škodca mnohých poľnohospodárskych

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

V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel.č. 0907 121 212 resp. na
e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

» red

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

Zelené slovenské lesy
potrebujú viac koní

10% ZĽAVA

Lesy SR ako jediné na svete zabezpečujú plemenný chov plemena
norika muránskeho. Kone z tohto
chovu sú využívané najmä na prácu
v lese.

tohto chovu, ale aj lepšie zaplatiť ľudí,
ktorí s týmito koňmi v našich lesoch
pracujú a budú pracovať. Je to ťažká
práca na sedem dní v týždni. Musíme
preto podporiť aj stredné školstvo.“
zdôraznil Ján Mičovský, minister pôdo„Dnešný človek si zvykol počítať hospodárstva a rozvoja vidieka SR.
konské sily pod kapotou. Myslím, že
Mladé kone už od veku dvoch mesa budeme musieť vrátiť k inému spô- siacov chodia na pastvu vzdialenú niesobu, k rátaniu konských síl v našich koľko kilometrov s prevýšením 100-300
lesoch. Verím, že k tomu prispeje aj m. Od jedného roka až do dospelosti sú
obdobie, ktoré práve prežívame. Musí- kone od mája do októbra na vonkajších
me sa vrátiť k prameňom a skutočným pastvinách, kde sú celé obdobie vystahodnotám a k nim živá konská sila, vené vonkajším poveternostným podktorá sprevádza človeka po tisícročia, mienkam. Denne chodia za vzdialenou
jednoznačne patrí,“ povedal Ján Mi- pastvou a v noci sú ustajnené v ohračovský, minister pôdohospodárstva a dách bez prístreškov. Takéto náročné
rozvoja vidieka SR.
podmienky zvyšujú odolnosť ich orga„Kone z nášho chovu sú využíva- nizmu. To je dôležitým predpokladom
né predovšetkým na prácu v lese. Do pri ich využití pri práci v lese.
dnešného dňa sme odchovali celkovo 3 893 koní. Venujeme sa nielen ich
zdravotnej starostlivosti, ale aj výchove a tréningu. Naše noriky sú unikátne
tým, že sú väčšinu roka vo voľnej prírode.“ Chov bol založený v roku 1950 na
Muránskej planine. Ako šľachtiteľský
chov bol uznaný v roku 1995. Od roku
1997 je chráneným chovom a génovou
rezervou norika muránskeho.
„Do našich lesov potrebujeme viac
koní, pretože si to vyžaduje šetrné, prírode blízke hospodárenie v lesoch. Musíme dať viac peňazí nielen do podpory
» red
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HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

52-0063

1
01 AUTO-MOTO / predaj

plodín počnúc ovocnými drevinami,
jahodami a viničom, ďalej mnohými
druhmi zeleniny a končiac celým radom ďalších listnatých drevín. Poškodené rastliny zelenín a jahôd možno
z pôdy ľahko vytiahnuť. Napadnuté,
najmä mladé ovocné stromčeky a štepy
viniča vädnú a usychajú. Ničí prakticky všetko, čo mu príde do cesty. Chrobáky požierajú mäkké časti pučiacich
listnatých drevín. Keďže v tomto období 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 záhradách a sadoch v týchto dňoch objavíte chrobáky chrústa, určite sa tento
rok odporúča včasná jesenná hlboká,
ktorá zničí pandravy v pôde.

4

320 €

370 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

auto-moto/predaj

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

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

HĽADÁ

extérnych spolupracovníkov
člen ONLINE

PANELU

člen adMeter

PANELU

schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)
(el. meranie médií smartfónom)

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

33-0050

Občianska
riadková
inzercia

03 BYTY / predaj
byty/predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY
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22 119 0011

46-0192

piešťansko

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)
63-0005

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

Výročia a udalosti
sa narodil Gojko Mitič, nemecký herec srbského pôvodu.

13. júna 1940
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BÝVANIE, ZDRAVIE + RELAX

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988

Najčítanejšie regionálne noviny

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-0020

6
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piešťansko

BÝVANIE
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KONCENTRÁT
SPRAVODAJSTVO
ZDRAVIA

8
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Slovenská tradičná bryndza nie je iba
pochutina na halušky
Syr, ktorý svojimi účinkami na
zdravie nemá prakticky konkurenta. Práve sme v období, v ktorom
dosahuje najvyššie kvalitu, stojí za
to ho konzumovať. Švajčiari sú hrdí
na svoj ementál, Taliani na parmezán, Francúzi majú roquefort, my
na Slovensku sme právom hrdí na
bryndzu.

pasienky spásajú v našej prírode, dokážu transformovať zložky pastvy do mlieka. Vďaka tomu sa bryndza zaraďuje
medzi funkčné potraviny, čo znamená,
že jej konzumácia má priaznivé účinky
na ľudské zdravie.

Májová je celé leto

Za najzaujímavejšiu sa vo všeobecnosti považuje takzvaná májová brynBohaté a rôznorodé zloženie bylín dza. Ovce sa vyháňajú na pasienok
slovenských pasienkov má priaznivý a koncom apríla a bryndza sa tak začína
dokázaný vplyv na cenné zloženie ov- robiť v máji. Jarné mladé pasienky majú
čieho mlieka, z ktorého sa vyrába kva- fantastické zloženie bylín, ktoré sa dostáva až do mlieka. Vysokú kvalitu si
však bryndza zachováva celý vegetačný
Slovenská bryndza
rok, preto už máme aj chovy, ktoré proMá schválené chránené zemepisné
dukujú ovčie mlieko celoročne.
označenie Európskou úniou a môže
sa vyrábať iba z mlieka získaného
Tvrdý zrejúci syr
na Slovensku. Klasická bryndza sa
Pod pojmom bryndza sa historicmôže vyrábať aj zo zmesi ovčieho a
ky myslí rozdrvený tvrdý zrejúci syr z
kravského syra, je ale dobré vedieť,
ovčieho mlieka a neskôr aj ako jemno
že musí obsahovať najmenej 50
pomletý a osolený vykysnutý a vyzretý
percent ovčieho hrudkového syra.
ovčí hrudkový syr. Jeho vôňa a chuť je
Niektoré bryndze sú ocenené aj
lahodná, príjemne kyslá po ovčom syre,
„Značkou kvality“. Zväz chovateľov
mierne pikantná a slaná. Obsah soli je
oviec a kôz na Slovensku vydáva aj
certifikáciu s logom „Zlatá ovca –
100 percent ovčie“, ktorej účelom je
Slováci a bryndza
zviditeľniť poctivých spracovateľov
Slováci spotrebujú na obyvateľa
slovenskej bryndze.
0,6 kilogramu bryndze ročne. Na
výrobu takéhoto množstva bryndze
je potrebných približne 2,3 litra
litná bryndza. Nie je len chutná, ale aj
ovčieho mlieka. Na Slovensku sa
zdraviu prospešná. Je klenotom medzi
chová takmer 330 000 oviec,
syrmi, je to slovenské biele zlato.
ktoré ročne dokážu vyprodukovať
približne 13 500 ton ovčieho mlieka.
Stimuluje imunitu
Ročná výroba bryndze na Slovensku
Konzumácia slovenského syra brynpredstavuje približne 4 000 ton.
dza má priaznivý vplyv na imunitný
systém. Už jeden gram bryndze obsahuje viac ako miliardu živých probiotic- oproti iným syrom len dve percentá,
kých kultúr viac ako dvadsiatich druhov teda toľko, ako aj v bežných potravibaktérií mliečneho kvasenia. Ani grécke nách. Bryndzu u nás konzumovali naši
jogurty sa jej v tomto nevyrovnajú. Tieto predkovia dlhé stáročia a v minulosti
mimoriadne vlastnosti slovenskej bryn- tvorila hlavnú súčasť nášho jedálnička.
dze na Slovensku sú spôsobené najmä
botanickou pestrosťou pasienkov, ktoré Takmer ako liek
sú podľa výskumov pestrejšie ako napríBryndza chráni pred onkologickými
klad alpské pasienky. Ovce, ktoré tieto ochoreniami a osteoporózou. Účinne

Bryndzová pizza so slaninou
pôsobí proti civilizačným ochoreniam,
ako je atopický exém, alergická nádcha,
astma, cukrovka či roztrúsená skleróza. Pri fermentácii ovčieho syra vzniká
pravotočivá kyselina mliečna. Táto kyselina je pre črevo „požehnaním“. Choroboplodné baktérie nemajú rady kyslé
prostredie. Pravotočivá kyselina mliečna tak bráni tomu, aby bolo hrubé črevo
osídlené „zlými“ baktériami. Bryndza je
bohatým zdrojom aminokyseliny glutamín, ktorá pomáha udržiavať hrubé
črevo zdravé. Bryndza sa osvedčila aj
pri prevencii rakoviny hrubého čreva,
tráviacich problémoch, alergických
ochoreniach či pri posilňovaní imunity.
V 100 g slovenskej bryndze je takmer
také množstvo CLA, aké sa nachádza
v jednej tablete zahraničného komerčného prípravku, ktorý si ľudia kupujú
za nie zanedbateľnú cenu v našich le-

lu líniu. Bryndza sa dá jesť na raňajky,
obed či večeru. Dá sa použiť na prípravu
tradičných jedál, ako sú halušky či pirohy, alebo aj populárnym spôsobom na
pizzu či k zeleninovým šalátom. Z bryn„Česť za česť a bryndzu za
peniaze.“
Slovenské príslovie
dze sa vyrábajú rôzne nátierky alebo sa
konzumuje samostatne.

Pred druhou vlnou

Bryndza svojím priaznivým vplyvom
na imunitný systém môže zohrávať dôležitú úlohu aj pri prevencii v boji proti
stále aktuálnej hrozbe pandémie koronavírusu. Jej konzumáciou tak môžete ochrániť seba a svojich blízkych.
Mliečne baktérie bryndze majú kľúčo-

Koncentrát zdravia
kárňach, na základe masívnej reklamy
o účinkoch CLA na ľudský organizmus
v masmédiách.

Poklad na jedálenskom stole

vý význam z hľadiska dozrievania a regulácie imunitného systému a prevencie proti alergickým ochoreniam. Majú
aj antioxidačné účinky, keď vychytávajú reaktívne formy kyslíka poškodzujúFitness syr
Bryndza sa môže pre svoj priaznivý ce dôležité štruktúry buniek čo môže
účinok na zdravie hrubého čreva stať viesť k vzniku rôznych degeneratívneoceniteľným pomocníkom pre tých, nych ochorení vrátane Alzheimerovej
ktorí chcú schudnúť alebo si udržať štíh- choroby.
ib
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BÝVANIE

piešťansko

-61%

3x

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
NA ENERGIE

CENY
OKIEN

0918 500 492

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

33-0051

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

16-0190

AKCIA

9
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Sezóna nebezpečných parazitov je tu
Myslíme
tým
predovšetkým
kliešte a komáre, obdobie ľudského 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 Bystrici, a to najmä v okrese Brezno.
„V tomto regióne sú to štyri ochorenia na kliešťovú encefalitídu u dospelých osôb z rôznych lokalít okresu. Vo
všetkých prípadoch išlo o osoby, ktoré
konzumovali čerstvý ovčí syr zo súkromných salašov.“ Informovala o tom
hovorkyňa úradu Mária Tolnayová.

Pozor na riziká

Pôvodcom kliešťovej encefalitídy je
vírus, ktorý dokáže prežiť u teplokrvných divých, ale i domácich zvierat,
ktoré sa dostávajú do kontaktu s prírodou či pasienkami, ako kozy, ovce, kraNajjednoduchšia zbraň
Prevarte liter vody a prisypte vrecúško
sušeného rozmarínu. Zmes nechajte
lúhovať, kým nevychladne. Potom prilejte lyžicu bieleho vínneho octu a skladujte v chladničke. Ak pôjdete do lesa,
len si postriekajte celé telo a máte od
parazitov zaručený pokoj.

vy, psy a mačky. Hlavným prenášačom
je kliešť vo všetkých vývojových štádiách. Kliešťová encefalitída sa môže preniesť aj potravinami, infikovaným a tepelne nedostatočne upraveným kozím,
kravským či ovčím mliekom.

Účinné, ale neskoro

Účinnou a bezpečnou ochranou proti
kliešťovej encefalitíde je očkovanie OpNáš tip
Ak sa chcete v domácnosti zbaviť komárov, prerežte citrón na polovicu, do
polovičiek napichajte klinčeky. Môžete
mať pokojne otvorené okná.
timálne je začať s očkovaním v zimných
mesiacoch tak, aby v jarných mesiacoch
pri nástupe aktivity kliešťov už bola očkovaná 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 odevom prípadne použitím repelentov.
Mlieko je nutné pred konzumáciou
prevariť alebo piť pasterizované. Repelenty pôsobia tak, že nás zbavia vône,
ktorá by neželaný hmyz prilákala. Ko-

Menší ako cent.
máre neznesú vône levandule, citrónu,
eukalyptu, citronely, geránia a klinčeka. Kliešťom prekáža geránium, levanduľa, lemongrass, čajovníkový olej a
mäta.

Domáci repelent

Plátky citrónu, badián a klinčeky
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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 citrónový olej, pridajte pár kvapiek. Takto
pripravený repelent scedíme a nalejeme
do fľaštičky s rozstrekovačom.
red

52-0018-7
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Prezidentkin rok vo svetle pandémie
15. júna 2019 bola inaugurovaná do
funkcie prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. V parlamente predniesla svoj prejav o stave
spoločnosti, ktorému sa médiá i politici venovali dostatočne. Už menej
sa zaujímali o jej názory na to, v čom
by sme sa mali poučiť z nedávnej
krízy. Z jej zamyslenia vyberáme:

nemusíme chodiť tak často, ako sme boli
zvyknutí predtým a potvrdilo sa, že pracovať sa dá aj z domu. Uvedomili sme si
hodnotu blízkosti, silu objatia, sociálneho kontaktu.
Začali sme sa viac zaujímať o prírodu, lebo sme v nej našli útočisko v čase
pandémie. Začali sme pozorne počúvať
vedcov a expertov. Už vieme, čo znamená samota a pocit vylúčenia zo spo„Kríza, ktorá nás zastihla, má svoje ločnosti, keď sme zostali zavretí doma.
tragické dopady na zdravie a životy ľudí. Pocítili sme, akí sme slabí. Dnes už vieAle má aj svoje pozitívne stránky. Uká- me, že krízu by sme nezvládli bez ľudí,
zalo sa, že keď ako spoločnosť máme ktorí často nedostávajú za svoju prácu
adekvátnu odmenu - personál nemocníc
rovnaký cieľ, dokážeme veľké veci.
Prejavili sme veľkú dávku sú- a zdravotníckych zariadení, lekári a ledržnosti, solidarity a disciplíny. Boli sme kárky a všetci pracujúci v službách, ktoochotní prijať obmedzenia a správali ré nám v čase krízy zabezpečovali naše
základné potreby - predavačky a predasme sa naozaj príkladne.
Kríza našim svetom otriasla a vači v obchodoch, lekárnici a lekárničky
umožnila nám pozrieť sa na svet inak. a mnohí ďalší.
A to najdôležitejšie, čo nám kríza
Zastaviť sa, stíšiť sa a naplno prežiť to
málo, čo nám po prijatí prísnych opat- ukázala je, že bez obrovskej angažorení zostalo – kontakt so svojimi najbliž- vanosti ľudí a ochoty pomáhať jeden
druhému, by sme to nezvládli. Myslime
šími.
Zrazu sme dýchali čistejší vzduch, na to vždy, keď pred nami budú stáť ďalna uliciach sme sa nemuseli vyhýbať toľ- šie veľké výzvy a držme spolu aj naďakým autám, ukázalo sa, že do obchodu lej.“

Výročia a udalosti

19. júna 1946
SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove

v Myjave

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

príjme strážnikov na prevádzky

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet
VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

Obdobie september 2020 - január 2021 s možnosťou pokračovania v PP.
Denný plat: 70 € (základná mesačná mzda 700 €; +príplatky+diéty)
Dochádzkový bonus až do výšky 200€. Bezplatné ubytovanie.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
vodiča
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

SBS GUARDING s. r. o.

bol Edvard Beneš jednomyseľne zvolený za prezidenta ČSR.

24-0052

» redakčne krátené

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
6. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny
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