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Týždenne do 45 115 domácností

BUKOVÉ
od
PALIVOVÉ 38 €
DOVOZ
DREVO
ZDARMA
VEĽKÝ ŠARIŠ

83-0122

83-0016

0948 287 440

OČNÁ OPTIKA KATKA
ZDARMA
1+1

Pri kúpe kompletných okuliarov
druhé

Využitie ako:  náhradné okuliare  riešenie diaľka - blízko
 aj pre partnera alebo rodinného príslušníka

Akcia platí pri kúpe kompletných okuliarov s jednoohniskovými
ztenšenými šošovkami s antireﬂexnou, hydrofóbnou a tvrdenou úpravou.

WWW.OPTIKAKATKA.SK

83-0193

ODBORNÉ
VYŠETRENIE
ZRAKU

Volgogradská 9/A, Prešov
(DOM farieb pri OD TESCO, Sídl. III)
e-mail: optikakatka@gmail.com
Po-Pi: 9.00-17.00, So: 9.00-17.00

Čistenie striech a fasád od rias a machu

0911 150 447
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37-0002-12

Maľovanie striech a fasád budov,
zrez rizikových stromov,
strechy na kľúč (oprava krovov
a striech), žľaby, odkvapy,
komíny, hromozvody.

redakčné slovo / služby
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Zažili to pravdepodobne mnohí z
nás. Nie také to klasické - chýba
mi to alebo tamto čo má henten či
onen, alebo mi prestala ísť práčka,
potrebujem nové auto...

tuácii, v ktorej naozaj išlo o život a nie
o doslova kraviny. Mám dosť tých,
ktorí nás večne presviedčajú o tom,
že iba ich “pravda” je PRAVDOU. A
iba ich názory sú tými správnymi
názormi. Dokonca, názormi povoleByť na konci so silami, keď len nými a len tie ako jediné sú akcepzúfalo sedíte a hlavou sa vám prehá- tovateľné - ako pred viac ako tridsať
ňajú myšlienky ako ďalej, ani nie či, rokmi, čo si už dnes mladá generácia
skôr ako vôbec nejak ďalej. Takých v aktívnom veku nepamätá.
ľudí je na Slovensku veľa a v tejto
Naše životy sú panoptikom skuchvíli myslím na každého z nich. točných problémov, lebo, ako sa vraObdivujem silu, ktorú v sebe nachá- ví, naozajstné problémy nezažili iba
dzajú na zvládanie pre bežného člo- ak tak idioti. To slovo nie je myslené
veka nezvládateľného, prekonávanie ako nadávka, to je skutočný názov
neprekonateľného a tešenie sa z toho, skutočnej diagnózy (Dg F 73).
z čoho by sa iný zosypal ako domček
Mimochodom, koľkí z vás už
z karát.
poznali, že “byť na konci so silami”
Obdivujem silu nezlomných a znamená vlastne opäť stáť na začiatodhodlaných. Obdivujem tých, ktorí ku? A koľko tých začiatkov už máte
nemárnia čas politikárčením, nená- za sebou? Čím viac, tým lepšie skuvisťou, závisťou, hlúposťou, mali- točne poznáte pravý život.
chernosťou a jednoducho predlžujú A čím skôr ich absolvuživot. Teda, vôbec nie jednoducho, jete, tým viac času vám
ale dokážu to. Sebe či iným.
zostane na samotnú
Mám dosť večne nespokojných, zmysluplnú cestu.
žijúcich vo svete dostatku, mám dosť
Veľa šťastia pri jej
povýšených, mysliacich si, že sú je- zdolávaní!
diní oprávnení súdiť a odsudzovať.
Mám dosť premúdrených, ktorí sa
ešte nikdy neocitli v takej životnej si» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Rezanie betónu ¦ Jadrové vŕtanie
www.diamantoverezanie.sk
0911 60 20 40

66-0135

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

TEPOVANIE

UPRATOVANIE
PRENÁJOM ČISTIACICH ROHOŽÍ

0905 186 136

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

Výročia a udalosti
uskutočnili francúzski horolezci Jacques Balmat a Michel Paccard
prvý výstup na horu Mont Blanc.

83-0014

Redakcia:

Diagnóza F 73

8. augusta 1786
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TU

Prešov

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

mohla byť Vaša reklama

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

Západné Slovensko
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

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

Info: 0905 719 145

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

AKCIA 270€
kovanie ZDARMA

0908 580 291

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
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Otvorené:
0917 56 36 12
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Po-Pia:
0911 60 20 40
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
8-17
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NONSTOP

87-0008

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

66-0006-1

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

služby, móda

PREšovsko
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MOLETKA - módny salón
ŠIJEME JEDINEČNÉ MODELY
SPOLOČENSKÝCH ŠIAT, KOSTÝMOV,
BLÚZOK, SUKNÍ

Priemyselný areál Šalgovík

DOPRAVA ZDARMA
85_0528

0948 153 669
K DISPOZÍCIÍ∑∑ AJ

Aktuálne riešime:

sporov zákonným

Vysporiadanie BSM

0905 890 747

87-0033

Zmierovanie príbuzných
Dohody o uznaní a úhrade záväzkov

ZATEPĽOVACIE
PRÁCE
83-0156

83-0005

pre rodinné
a bytové domy

Rodičovské dohody

Tel.: 0918 594 446

JEDNOHROB 65 €
DVOJHROB 100 €

MESTO:15 EUR
MIMO MESTA: 0,50/KM
NAD 1000 KM DOHODA

PRENÁJOM
FASÁDNEHO
LEŠENIA

Mimosúdne riešenie
spôsobom.

VYPRATÁVANIE RÔZNEHO DRUHU MATERIÁLU

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

MEDIÁCIA

presovsko.sk
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83-0008

ČISTENIE HROBOV

PREPRAVA A SŤAHOVANIE
M
SO ŠOFÉRO

Michňák
Žalúzie

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ
DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

0910 366 966 I aja.presov.sro@gmail.com I www.ajanabytok-presov.sk

0910 281 674

KUPÓ

NA Z

N

ĽAVU

10 €

99-0131

MOLETKA módny salón I Levočská 19/A, Prešov I 051/771 04 88

83-0142

Vy donesiete sen
My vytvoríme šaty

DAKUJEME - Vaša chránená dielna

Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny
 botníky  kuchynské linky  komody
 kancelársky nábytok  stoly

AJA Prešov, s.r.o.

Ponúkame Vám
- oprava odevov rýchlo, lacno aj na počkanie
- 100% bavlnené rúška pre deti a dospelých

0948 283 110

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

výzva / vzdelanie, služby, spomienka

Občianska
riadková
inzercia

Ak môžete darovať,
na Slovensku chýba krv!

01 AUTO-MOTO / predaj

Ministerstvo zdravotníctva sa pri- kontakte s osobou, ktorá sa zo zahraničia
pája k výzve Národnej transfúznej vrátila. Všetky odberové pracoviská dodrslužby Slovenskej republiky na daro- žiavajú prísne bezpečnostné opatrenia na
vanie krvi. V posledných týždňoch zabránenie šírenia COVID-19.
zaznamenala na svojich odberových
V deň odberu treba ľahko jesť a hlavne
pracoviskách pokles darcov krvi, čo dostatočne piť! Ideálne vodu, čaj a môže
sa prejavuje úbytkom zásob krvných sa aj čierna káva. Deň predtým sa treba
prípravkov.
vyvarovať jedeniu mastných jedál (údeniny, mliečne výrobky), pitiu alkoholu
Krv je v týchto letných týždňoch nes- a fajčeniu.Na odberovom pracovisku sa
mierne potrebná z dôvodu vyššieho počtu preukážete občianskym preukazom a
úrazov či dopravných nehôd.
kartou poistenca, pravidelní darcovia
„Pridávame sa k výzve kolegov z aj preukazom darcu.Nasleduje odber
Národnej transfúznej služby. Ak môže- vzorky krvi. Z nej sa zisťuje krvný obraz,
me, pomôžme. Vyzývame aktívnych aj hladina krvného farbiva a krvná skupinových darcov, aby prišli darovať svoju na.V niektorých transfúznych centrách
vzácnu tekutinu. A tak pomohli doplniť dostanete po tomto malé občerstvenie.
zásoby krvných prípravkov, ktoré sú ne- Následne vás vyšetrí lekár. Zmeria tlak
oceniteľne potrebné v neočakávaných krvi a pulz, fonendoskopom vyšetrí pľúca
akútnych situáciách, ale aj denne pre a srdce. Ak vyšetrenia ukážu, že môžete
ťažko chorých, napríklad onkologických darovať krv, sestra vám na odberovom
pacientov s niektorým typom diagnóz,“ lôžku vydezinfikuje lakťovú jamku a odopovedal štátny tajomník ministerstva berie približne 450 ml krvi z lakťovej žily.
zdravotníctva Peter Stachura.
Takéto množstvo je pre darcu neškodné.
Darcovia sa už nemusia objednávať Odber trvá 5 až 15 minút.Po odbere sa odna presne určený čas, čo bolo jedným porúča ostať ležať minimálne 10 minút.
z preventívnych opatrení v súvislosti s Nasleduje občerstvenie v bufete.
COVID-19. Odberové pracoviská fungujú
Ďalších 24 až 48 hodín sa odporúča
počas pracovných dní od 7.00 h do 14.00 vyvážená strava, zvýšený počet tekutín a
h, v utorok je čas predĺžený do 17.00 h. odpočinok.
Stále však platí, že darcovia môžu využiť
Aktuálne informácie, ako aj kontakty
aj objednávanie na termín. Darovať krv na odberné miesta nájdete na webe Námôže osoba, ktorá za posledných 14 dní rodnej transfúznej služby: www.ntssr.sk.
» red
nebola v zahraničí, alebo nebola v úzkom

»KÚPIM STARÉ MOTORKY-JAWA/CZ BABETU TATRAN STADION PIONIER SIMSON VOZÍK
ZA MOTORKU ALEBO DIELY.
0905450533
»KÚPIM Cz, JAWA, SIMSON,
PIONIER, STELA alebo aj diely. 0949505827
»KÚPIM STARÉ MOTORKYJAWA/CZ, BABETU, TATRAN,
STADION, PIONIER, SIMSON,
VOZÍK ZA MOTORKU ALEBO
DIELY 0905450533

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám rohovú sedačku
polokoža farba krémová
lacno tel. 0944501986

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»SLIVKY Z KENDIC KAŽDÚ
SOBOTU OD 8.00 DO 11.00
PREDAJ. T.0905145220

11 HOBBY A ŠPORT
»KÚPIM VZDUCHOVKY- vz:
35-47, PIŠTOLE aj FLOBERT.
0905450533
»Kúpim staré odznaky po
vojakoch, partizánoch, hasičoch, osobnostiach. Dohoda. 0907910755
»KÚPIM VZDUCHOVKY- vz:
35-47, PIŠTOLE aj FLOBERT.
0905450533
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DOVOZ
HNR3$/,92VN ZDARMA

www.ekopalivosk.sk
BRIKETY
NESTRO

179€ /PALETA

+421 951

PELETY DUBOVÉ
BOROVICOVÉ
179€ /TONA

BRIKETY RUF

169€ /PALETA

546 351-ekopalivosk.sk@gmail.com

PONÚKAME NAJKVALITNEJŠIE PALIVO TRIEDY

85_0302

4

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Hľadám seriózneho pána
od
65r. z PO asi
okolia skôr doChcete
máceho kutila ktorý nemá
podať
rád samotu 0908253435

inzerát?

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PO 12 Predám kočík,
0987 654 321.

66-0125-1

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, PO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

PO20-32 strana-
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Vihorlatský prales bude zachránený
Ministerstvo životného prostredia
ukončilo prípravu na vyhlásenie
prírodnej rezervácie Vihorlatský
prales a je odhodlané ho doviesť do
úspešného konca.

stupňa ochrany.
V minulosti bolo totiž Morské oko a
jeho okolie navrhované na ochranu v
nižšom, štvrtom stupni. Angažovaná
verejnosť ale vyslovovala podozrenie,
či neprichádza ku skrytej príprave buPo rokoch neúspešných rokovaní dúcej výstavby v okolí Morského oka.
so súkromnými vlastníkmi lesov doMinister Ján Budaj návrh upravil
siahlo ministerstvo v marci tohto roku tak, že Morské oko má byť územím s
dohodu so spoločnosťou BESTRY s.r.o., najvyšším stupňom ochrany.
ktorá vlastní lesné pozemky v jadrovej
“Som presvedčený, že vyhláseniu
časti rezervácie (353,3 hektára). Spoloč- prírodnej rezervácie Vihorlatský prales
nosť súhlasila so zámenou za iné lesné nič nebráni. Ján Mičovský je priaznivpozemky vo vlastníctve štátu.
com ochrany starých bukových lesov
Vzápätí ministerstvo iniciovalo, a pralesov Karpát a ak ho niečo brzdilo
aby správcovia lesných pozemkov vo v konaní, tak to mohli byť iba formálvlastníctve štátu vytypovali pozemky ne prekážky. Návrh na vyhlásenie prívhodné na zámenu. Na túto iniciatívu v rodnej rezervácie Vihorlatský prales
marci 2020 pozitívne zareagoval štátny chcem predložiť na augustovom rokopodnik Lesopoľnohospodársky maje- vaní Vlády SR,” zdôraznil minister Ján
tokv Ulič.
Budaj.
Týmto sa odstránila dlhoročná
bariéra, ktorá bránila plnohodnotnej
ochrane unikátneho územia. Prírodná
rezervácia Vihorlatský prales pokrýva
lokalitu starých bukových lesov a pralesov, vyhlásených UNESCOm za lokalitu svetového prírodného dedičstva.
Ministerstvo životného prostredia
plní aj ďalší cieľ, ktorý minister Ján Budaj prijal za svoj po diskusii s predstaviteľmi hromadnej pripomienky, ktorú
podporilo vyše 70 tisíc signatárov. Títo
sa dožadovali, aby aj jazero Morské oko
a jeho okolie bolo v rezervácii Vihor» red
latský prales zaradené do najvyššieho

Výročia a udalosti
zvrhol americký bombardér Bockscar atómovú bombu Fat Man na
japonské mesto Nagasaki.

9. augusta 1945

DACHMANN

www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

ZĽAVA -45%

051/7718 607, 0903 634 202, 0944 047 008

PO20-32 strana-

5

83-0011

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

spomíname, radíme / služby
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OD NEDELE 9. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Nektárnky
kg

-48%

600 g balenie

2.69

1

39

Koktejlové
paradajky
stapcové

(1 kg = 2,15)

5 kg balenie

kg

-49%

-60%

3.69

3.29

Hrozno
biele
stolové

1

29

1

29

Konzumné
zemiaky
skoré

1

85
(1 kg = 0,37)

C H L AD E N É

Trvanlivé
T
Tr
rvanlivé m
mlieko
liek
ko
o
• polotu�né
pol
po
p
ollo
o
otu
ot
ttu
u��n
né
n
é

2,5 l

0

69
(1 l = 0,28)

Brav�ové
párky

-38%
5.39

Kuracie
prsné
rezne

920 g

3

3

79

29

(1 kg = 4,12)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 28. 7. 2020.
Ponuka tovaru platí od 9. 8. do 15. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Pepsi/
7UP/
Mirnda

cena za 1 kg

hlavu hore, právnik radí / služby

PREšovsko

7

1

99

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE

(1 l = 1,59)

DO SOBOTY
Sprchovací gél
9. – 15. AUGUSTA
• rôzne druhy

16 roliek

3

99

Toaletý
papier

Gél na pranie

• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok
7 kg za 9,99 €

• 3-vrstvový

(1 rolka = 0,25)

100 praní
5l

9

99

(1 pranie = 0,10
1 l = 2,00)

Syrové nite
• neúdené

Smotanový
jogurt

250 g

• rôzne druhy

200 g

0

1

99

29

• rôzne druhy

0

-36%

(1 kg = 7,96)

1.55*

Corgo�

(100 g = 0,15)

• svetlé
vý�apné
pivo

250 g
Smotanová
náterka

1,5 l

0

99
(1 l = 0,66)

500 g

89

Gouda

(1 kg = 3,56)

• blok

Rastlinná náterka
• rôzne druhy

2

69
(1 kg = 5,38)

600 g

-33%

160 g

0

5.99*

3

99

77
(100 g = 0,48)

Nutella

(1 kg = 6,65)
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 9. 8. do 15. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

spravodajstvo / bývanie

8

Pandémiu nezastavia opatrenia vlád

Priorita človek

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

» Ján Košturiak

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Televízne snímky spravodajstiev z
ktoréhokoľvek mesta v Európe, či v USA.
Čakanie na druhú vlnu. Kaderníčka so
slzami na krajíčku sa sťažuje, že práve
prežila prvú vlnu - ale druhú? Sotva ju
zvládne. Došli jej všetky finančné prostriedky, vrátane rezerv. Je unavená, vyčerpaná, cítiť z nej obavy a neistotu. Už
niet síl, ako počas prvej vlny, vzdorovať
a prinášať obete.
Nemci, konkrétne napríklad z Kochovho inštitútu, čo je naozaj renomovaná inštitúcia, poukazujú na mimoriadne
znepokojivý vývoj. Grafy s počtom nakazených sú už oveľa vyššie, ako boli v apríli počas prvej vlny, a to nielen v Nemecku.
Počas prvej vlny občania spolupracovali,
verili, že sa oplatí priniesť nejkaké straty
na oltár bezpečnosti.
Dnes? Buď demonštrujú proti obmedzeniam, alebo si vôbec neuvedomujú
žiadne riziká, alebo sa vzdali. V celej Európe sa totiž opätovne začali sprísňovať
opatrenia. Popri tom sa ľudia opaľujú na
plážach, tiesnia sa pri vodných plochách,

hory berú doslova útokom a zabúdajú už
aj na to základné, čo ich môže (navzájom)
ochrániť - masky na tvári. Dezinfekčné
prostriedky sa vytratili z vestibulov, na
terasách a diskotékach sa to bujaro veselí
a druží.
Lenže, pandémiu nedokážu zvládnuť
iba politické nariadenia a na druhej strane, druhá vlna podľa odborníkov môže
byť ešte horšia, ako bola tá prvá. A počet
nových infekcií stále varovne stúpa. Je
to na občanoch. Zatiaľ v podobe prevencie. Alebo ich nevšímavosť až hlúposť si
vyžiada aj druhé zastavenie ekonomiky?
Čo prinesie menej škôd? Nechajme na
každého z nás. Na rozum a zodpovednosť
každého z nás. A snažme sa vysvetľovať.
Nejde vôbec o fazuľky. Alebo - kto z nás
má ešte silu a ekonomický potenciál na
druhé zastavenie ekonomiky?

» red

Slovenská firma

BEZ DEMONTÁŽE!

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Aby sme to správne pochopili, tak
hneď na úvod - vlády môžu prijímať
akékoľvek opatrenia, ale zmôžu iba
málo, ak občania nechcú, alebo nevedia spolupracovať.

PREPICHY
POD CESTY

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

62-0004

Do októbra treba predložiť do Bruselu priority. Japonci vytvorili spoločnosť
s najproduktívnejšími pracovníkmi na
svete, Nemci vyrábajú najlepšie automobily na svete, Američania majú najlepšie počítačové firmy a Číňania sa chcú
stať veľmocou v umelej inteligencii. Aké
budú slovenské priority?
Vytvorili sme svet, kde sú ľudia
zdrojmi a moderné technológie sa využívajú na optimalizáciu ich využitia.
Stimulujeme potreby a spotreby ľudí,
aby sme ešte viac drancovali prírodu,
vyrábali nové výrobky a hromadili odpad. Ľudia sú produktívnejší, ale majú
stále menej času. Máme spoločnosť,
kde bohatí ovládajú chudobných, rodičia nemajú čas na deti a dospelé deti na
svojich starých a chorých rodičov. Úradníci šikanujú občanov, firmy zarábajú na
nemocných. Autá a peniaze majú lepšie
príbytky ako ľudia. Rast materiálneho
bohatstva nevedie k rastu pokoja v našich dušiach.

Čo keby bol prioritou človek? Hovorí sa o ochrane života pred narodením,
ale málo o jeho ochrane a kvalite od narodenia do smrti. Vytvorme krajinu pre
človeka, kde technológie oslobodia ľudí
a dajú im čas pre svoje deti a rodičov. Kde
budeme mať čistú pôdu a prírodu, ale aj
čisté vzťahy bez klamstiev a podvodov.
Krajinu, kde sa naučíme počúvať jeden
druhého s spolupracovať. Deti budú mať
rodičov a nebudú vyrastať v detských
domovoch a väzniciach. Starkí nebudú
opúšťať tento svet odložení a osamelí,
ale v kruhu svojich blízkych. Ľudia nebudú nepotrební, neužitoční, neprispôsobiví - ale milovaní a prijatí. Aj tí, ktorí
zišli z cesty, stratili sa, blúdia. Ukážme
svetu, že malá krajina v srdci Európy, je
krajinou pre ľudí - aj tých najbiednejších
a najslabších. Nemusíme byť najlepší vo
výrobe áut alebo digitalizácií. Spýtajte sa
obyčajného človeka
čo je v živote dôležité. Často dostaneme
odpovede - zdravie,
rodina a rešpekt.
Vytvorme
krajinu pre
ľudí.

43-0037-6

Na Slovensku sa v tomto období stretli tri prelomové udalosti - vírus, ktorý urýchľuje transformáciu ekonomiky a spoločnosti, nová vláda, ktorá
už nechce nechať rozkrádať krajinu a
miliardy z Európskej únie na reformy.
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Celkový zárobok predstavuje cca 26250 Kč / 21 dní (950 €). Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň.
Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok. Nástup cca 20.8. Práca nie je ťažká (aj pre
ŠTUDENTOV), ale hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca je vhodná pre ženy, mužov aj páry.
Viac na 0948 762 295 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

08-0 TT30

ZBER CHMEĽU – NAJTRADIČNEJŠIA ZO VŠETKÝCH BRIGÁD
Veľmi obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok je 1250 Kč/deň, (cez 45 € / deň a viac). S 8

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
a±ĩųŅĬŅĹƁxŏƆÆųŅĹǄě ŏƆØƗǉƉ7wĵƗ s DPH UFƉěƑǉŢ
8ųŅŸƋƗxŏǉÒĝų±ě îØƆîƉ7wĵƗ s DPH UFƉěƑǉŢ

11. augusta 3114
pred Kr.
eshop.zenitsk.sk

DOPRAVA CELÁ SR
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Výročia a udalosti

sa datuje ako začiatok Mayského kalendára používaného viacerými predkolumbovskými stredoamerickými civilizáciami
(Mayská civilizácia).

farmári / zamestnanie, služby

Boj s africkým morom sa zosilňuje

Agrorezort zdvojnásobuje odplatu za odovzdané vzorky z diviakov a v
prípade nedostatočného lovu požiada o
súčinnosť ozbrojené zložky Slovenskej
republiky. Rezort apeluje aj na drobnochovateľov, ktorým odporúča vykonať
domáce zabíjačky.
Situácia s nákazou afrického moru
ošípaných sa na Slovensku výrazne zhoršuje. Od prvého prípadu pozitívneho nálezu afrického moru ošípaných (AMO) na
území Slovenskej republiky už uplynul
rok. Počas tohto obdobia sa nákaza rozšírila v poradí už do šiesteho okresu na Slovensku. Celkovo na Slovensku evidujeme
už 222 prípadov AMO u diviačej zveri a 12
nálezov v chove domácich ošípaných.
Agrorezort nevylučuje, že aj najbližšie obdobie so sebou prinesie šírenie tejto
nákazy. Prispieť k tomu môžu jednak intenzívne poľnohospodárske práce, ktoré
zapríčiňujú migráciu zveri, ale aj zvýšený
pohyb ľudí v prírode. Na túto situáciu sa
ministerstvo pripravuje.
AMO sa výrazne priblížil ku kľú-

čovým oblastiam chovu ošípaných na
Slovensku. V okrese Rimavská Sobota
sa chová 37 000 ks ošípaných a v okrese Lučenec takmer 16 000 ks. Bravčové
mäso je pritom jedno z najobľúbenejších
a jeho spotreba 35,5kg na obyvateľa ročne, predstavuje najvyššiu spotrebu spomedzi mias. Ministerstvo preto nechce
dopustiť kolaps tejto komodity a situáciu,
kedy by sebestačnosť tohto sektora ešte
viac klesla.
Chovatelia, ktorí držia ošípané, sú
povinní mať zaregistrovaný chov a to
od jedného kusu chovaného pre vlastnú
spotrebu. Veterinári preto zintenzívnili
kontroly zamerané na túto povinnosť.
Do súčinnosti zapájajú aj obce, prostredníctvom ktorých už teraz vyzývajú
všetkých drobnochovateľov, ktorí doma
chovajú ošípané v rizikových oblastiach,
aby uprednostnili čo najskoršiu domácu
zabíjačku.

Si učiteľ 1. stupňa
a chceš byť BESST?
Ponúkame:
• plat od 1100 € + príplatky až do 700€
• 75% zľava zo školného pre deti zamestnancov
• príspevok na ubytovanie pre zamestnancov
z iných okresov
• práca v inovatívnej a modernej škole
• triedy s maximálne 16 žiakmi
Súkromná základná škola BESST v Trnave

Tel. číslo: 0902 512 326, email: repasova@besst.sk

www.zakutansky.sk

STROJOVÉ OMIETKY
STROJOVÉ POTERY
Tel.: 0951 262 644

» red

61_128

Ministerstvo pôdohospodárstva zintenzívňuje opatrenia na boj proti Africkému moru ošípaných. Zameriava
sa pritom na najvýznamnejšieho šíriteľa nákazy – diviačiu zver.
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391200067

PREšovsko

Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
63-0045

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu
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Výročia a udalosti
nastal ráno výbuch v Bani Handlová, pri
ktorom zahynulo 20 baníkov.

10. 8. 2009
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zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Ako ovplyvniť riziko demencie

Podľa novej štúdie v odbornom
časopise The Lancet by sa dalo zabrániť štyridsiatim percentám všetkých
chorôb s demenciou na celom svete alebo aspoň oneskoriť, ak by sa ľudia
správali rozumnejšie.
Je však potrebné zmeniť dvanásť
zvykov, o ktorých sa preukázalo, že
ovplyvňujú riziko demencie. Ich zoznam okrem nadmernej konzumácie
alkoholu alebo vysokého krvného
tlaku zahŕňa aj poranenia hlavy, stratu sluchu alebo zlú školskú dochádzku.
Očakáva sa, že do roku 2050 sa
vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu
dĺžku života počet ľudí, trpiacich na
demenciu, zvýši na 152 miliónov.
Už od veku 40 rokov by “horná” hodnota krvného tlaku nemala
prekročiť 130 mmHg. Vedci tvrdia,
že liečba vysokého krvného tlaku je
doteraz jediným známym spôsobom,
ako zabrániť demencii bez medikamentóznej podpory.
Tí, ktorí zle počujú, by si mali kúpiť načúvacie pomôcky , dokonca aj v
plnom rozkvete síl a veku. Všeobecné
pravidlo znie - chráňte si sluch pred
hlukom. Štúdie naznačujú, že riziko
demencie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa

NÁTERY
STRIECH
VO VÝŠKACH

stratou sluchu.
Dôležitá je ochrana hlavy, aby
sa znížilo riziko zranenia. Na alkohol
iba s mierou, nadmerné pitie vyvoláva zmeny v mozgu, ktoré tiež zvyšujú
riziko demencie. Ľudia by mali byť
fyzicky aktívni pokiaľ možno až do
vysokého veku. Vedci tvrdia, že odvykanie od fajčenia sa môže vyplatiť aj v
staršom veku. Všetky deti by sa mali
vzdelávať. Vzdelanie pomáha mozgu
bojovať s chorobou. Tak isto tvorivé
hry, akákoľvek duševná činnosť, aj vo
vysokom veku.
So staršími ľuďmi, trpiacimi nástupom demencie sa treba rozprávať,
zamestnávať ich tvorivou činnosťou,
vyžadovať od nich schopnosť spomínať si na prežitý život. Hrajte sa s nimi
trebárs ako s deťmi, verte, budú radi a
bude ich to aj baviť.

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

» red (Podľa Der Spiegel)

33-0058

Poprední odborníci na svete určili
dvanásť faktorov, ktoré by mohli
znížiť riziko demencie až o štyridsať percent.

PEKNÁ STRECHA

61_0066
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CENTRUM MIEŠANIA FARIEB

13000957

01000133

1 milión

.indd

1

farebných
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92-0018

Viac informácii
nájdeš na webe
www.hornbach.sk
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Prijmeme nových zamestnancov
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47-095

0800 500 091.

85-0515
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Tesár����������,
������������������
pre dlhodobú prácu do Nemecka aj
cez zimu

1�������������������

0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu

85_0489
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firmou
����������������������
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prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 835 € brutto

+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 790 € brutto

+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Skladový pracovník od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

PRÁCA

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

O
PRE KAŽDVÉÉH
PODMIENKY

VÝHODNÉ PLATO

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
34-0111

PRAVA hradené
UBYTOVANIE a DOVHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY
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- pracovník
vo výrobe /ČR/
- montážny
pracovník /ČR/
Nájdeme prácu
- tesár /DE/
aj brigádnikom
- zdravotné
CALL CENTRUM:
asistentky /DE/
0915 971 823
- klampiar, inštalatér 0905 552 537
0918 607 897
zvárač /DE/

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

32-0093

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

