č. 32 / 7. AUGUST 2020 / 24. ROČNÍK

PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 38 810 domácností

Diagnóza F 73
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
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Priorita človek
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.
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.

Výročia a udalosti
nastal ráno výbuch v Bani Handlová, pri
ktorom zahynulo 20 baníkov.

10. 8. 2009

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.

» Ján Košturiak
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REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006
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Nové
Mesto
n/Váhom

Kvalitné tepelné čerpadlá
so zárukou až 8 rokov.

Piešany

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

Veľká úspora peňazí
a času.

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

Poskytneme pomoc
pri vybavovaní štátnej
dotácie, ktorá je do
výšky 3400,- €.

Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

www.zatopime.cz
+421 905 471 325

41-0015

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

Stredné 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

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

46-0192

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

PALIVOVÉ
DREVO

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

POLIENKA aj GUĽATINA

75-11

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

16-0226

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

služby, bývanie

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

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

63-0005

22 119 0011

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera

Rok 2020 s rozšírenou ponukou modelov,
nových materiálov a atraktívnych akciových ponúk.
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Navštívte nás!

pandémia / služby, zdravie, relax

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Kúpim auto Škoda 110 alebo 105 s platným TP. Tel.:
0908 592 978

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim starý Pionier,
Mustang, Stadion, Jawa, 90
Simson aj pokazené. Tel.:
0915 215 406

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám dom Rakovice.
Cena 90 000 eur. Tel.: 0944
697 487

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Predám pozemok 4 áre na
stavbu chaty v ZO Podolie.
Tel.: 0944 149 488
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel.: 0944 630
600

08 STAVBA

Pandémiu nezastavia opatrenia vlád

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

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
Televízne snímky spravodajstiev z
ktoréhokoľvek mesta v Európe, či v USA. iba politické nariadenia a na druhej straČakanie na druhú vlnu. Kaderníčka so ne, druhá vlna podľa odborníkov môže
slzami na krajíčku sa sťažuje, že práve byť ešte horšia, ako bola tá prvá. A počet
prežila prvú vlnu - ale druhú? Sotva ju nových infekcií stále varovne stúpa. Je
zvládne. Došli jej všetky finančné pros- to na občanoch. Zatiaľ v podobe preventriedky, vrátane rezerv. Je unavená, vy- cie. Alebo ich nevšímavosť až hlúposť si
čerpaná, cítiť z nej obavy a neistotu. Už vyžiada aj druhé zastavenie ekonomiky?
niet síl, ako počas prvej vlny, vzdorovať
Čo prinesie menej škôd? Nechajme na
a prinášať obete.
každého z nás. Na rozum a zodpovednosť
Nemci, konkrétne napríklad z Ko- každého z nás. A snažme sa vysvetľovať.
chovho inštitútu, čo je naozaj renomova- Nejde vôbec o fazuľky. Alebo - kto z nás
ná inštitúcia, poukazujú na mimoriadne má ešte silu a ekonomický potenciál na
znepokojivý vývoj. Grafy s počtom naka- druhé zastavenie ekonomiky?
zených 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,
» red
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09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Kúpim červenú krabičku
od hodiniek Heuer zaplatím
50 eur. Tel.: 0944 137 683

15 HĽADÁM PRÁCU

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

»Kúpim ľudové kroje. Tel.:
0902 708 047
»Predám parožie, Beckov.
Tel.: 0948 898 678

16 ZOZNAMKA
Muž ŤZP, 41r., hľadá priateľku. Tel.: 0944 023 252
Sympatická 55 r. hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel.: 0940 642 703

0905 746 988

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

Chcete si podať inzerát?

63-0097

Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RPmedzera PN medzera Číslo rubrikymedzera
Text inzerátu

Výročia a udalosti
došlo v Prahe k zničujúcemu požiaru Národného divadla.

12. augusta 1881

09-99

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 vrátane medzier.
Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

INZERCIA
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spravodajstvo / bývanie

piešťansko

Obrovský krok pre vzdelanosť

Ak môžete darovať,
na Slovensku chýba krv!
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

-61%
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Ratio educationis bol organizačný poriadok pre školskú sústavu v
Uhorsku, ktorý publikovala Uhorská kráľovská miestodržiteľská
rada za vlády Márie Terézie 2. augusta 1777.

lienok občan. Vytvorila tiež jednotnú
školskú sústavu od národných škôl po
univerzitu.
Ľudové školy by sme dnes označili
ako základné, prvý a druhý stupeň latinských škôl ako stredné školy a akadémie (s výhradami) ako vysoké školy.
V roku 1774 bol na popud Márie TeMária Terézia bola celkom určite
rézie vydaný zákon, ktorý zostavil J. I. najvýznamnejšou ženou habsburskej
Felbiger, a ktorým sa prvýkrát pre ra- dynastie a kľúčovou postavou v polikúsku monarchiu okrem Uhorska zjed- tike 18. storočia. Svet ju doteraz pozná
nocovalo to, čo by sme dnes označili ako kráľovnú, cisárovnú, vojvodkyňu,
ako základné školstvo v materinskom osvietenú panovníčku a reformátorku.
jazyku. Zvykne sa nazývať Školský Jej slávnostná korunovácia sa konala
poriadok, celý názov znel Všeobecný v bratislavskom Dóme sv. Martina 25.
školský poriadok pre nemecké normál- júna 1741. Príchod novej panovníčky
ne, hlavné a triviálne školy vo všetkých do mesta vyvolal úprimné nadšenie.
cisársko- kráľovských dedičných kra- Po troch storočiach vlády mužov malo
jinách. Spomínané školy delil text na Uhorsko kráľovnú, čo bola významná
triviálne školy, hlavné školy a normál- zmena. Samotný akt korunovácie sa
ne školy. Pre Uhorsko bol však tento odohral počas slávnostnej omše, keď
„Školský poriadok“ v adaptovanej po- uhorský primas položil na hlavu novej
dobe schválený až o tri roky neskôr na kráľovnej svätoštefanskú korunu.
základe dokumentu nazvaného Ratio
educationis. Práce na jeho zostavovaní viedol Jozef Ürméni, zo Slovákov sa
aktívne na práci zúčastnil Adam František Kollár, ktorého niektorí autori považujú za hlavného autora Ratia.
Právna norma položila základy
veľkej reformy školstva, umožnila
vytváranie škôl s vyučovacím materinským jazykom a vydávanie príslušných učebníc. Obsahovala aj študijný
a disciplinárny poriadok. Cieľom výchovy bol v zmysle osvietenských myš» red

• -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

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk
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16-0239

AKCIA

5

zdravie / 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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33-0063

Pepsi/
7UP/
Mirnda

cena za 1 kg

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

piešťansko

1

7
TENTO TÝŽDE�

99

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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33-0063

... 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
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Vihorlatský prales bude zachránený Ako ovplyvniť riziko demencie
Ministerstvo životného prostredia
ukončilo prípravu na vyhlásenie
prírodnej rezervácie Vihorlatský
prales a je odhodlané ho doviesť do
úspešného konca.
Po rokoch neúspešných rokovaní
so súkromnými vlastníkmi lesov dosiahlo ministerstvo v marci tohto roku
dohodu so spoločnosťou BESTRY s.r.o.,
ktorá vlastní lesné pozemky v jadrovej
časti rezervácie (353,3 hektára). Spoločnosť súhlasila so zámenou za iné lesné
pozemky vo vlastníctve štátu.
Vzápätí ministerstvo iniciovalo,
aby správcovia lesných pozemkov vo
vlastníctve štátu vytypovali pozemky
vhodné na zámenu. Na túto iniciatívu v
marci 2020 pozitívne zareagoval štátny
podnik Lesopoľnohospodársky majetokv Ulič.
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 Vihorlatský prales zaradené do najvyššieho

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 budúcej výstavby v okolí Morského oka.
Minister Ján Budaj návrh upravil
tak, že Morské oko má byť územím s
najvyšším stupňom ochrany.
“Som presvedčený, že vyhláseniu
prírodnej rezervácie Vihorlatský prales
nič nebráni. Ján Mičovský je priaznivcom ochrany starých bukových lesov
a pralesov Karpát a ak ho niečo brzdilo
v konaní, tak to mohli byť iba formálne prekážky. Návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales
chcem predložiť na augustovom rokovaní Vlády SR,” zdôraznil minister Ján
Budaj.

» red

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

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.

» red (Podľa Der Spiegel)

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

33-0058

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
8. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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relax, zdravie

piešťansko

9

R
E
B
Z
O
M
A
S
Ň
Ý
K
S
O
R
B

OTVÁRACIE HODINY:
pondelok-piatok 8:00-17:00 sobota 8:00-12:00
KONTAKT: Veselé pri Piešťanoch 417, 92208
TELEFÓN: 033 7796322, 0918 802 620
22 120 0100

Pozývame vás ochutnať slovenské ovocie

22 120 0090

www.plantex.sk

aj tu môže byť Váš inzerát...
Kontakt: papulakova@regionpress.sk / +421 905 746 988
PN 20-32_strana-
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zamestnanie
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

75-11

09-18

Si učiteľ 1. stupňa
a chceš byť BESST?

36-0002

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

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

C, E (+ karta vodiča),
kolečková robota,
platové podmienky
po osobnom kontakte,
mzda od 1600 €
v čistom - vec dohodou.

Y
VIZI7T4K6 988

0905 655 750

0905

WWW.REGIONPRESS.SK
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01-0040 TT26

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

vodičov MKD

391200067

Súkromná základná škola BESST v Trnave

PRIJMEM

piešťansko

zamestnanie

PN 20-32_strana-
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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

����������������������
��������������������
�������������������������������
firmou
����������������������
���������������

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

34-0111

SK.ABAINNOVATOR.COM
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PRAVA hradené
UBYTOVANIE a DOVHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY

85_0534∑

- 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)

