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Slušnosť naruby
Niekedy zažijete situácie, ktorých
obraz vám nie a nie z hlavy vyšumieť, ani po viacerých dňoch.

75-11

22 119 0011

Arogancia a egoizmus, hrubosť, bezcitnosť. A taktiež sociálny primitivizmus.
A športový duch? Kdeže, iba snobarina.patrí sa vyzerať ako športovec.
A tak sa dnes mnohí ospravedlňujePrídem s vlastným autom pred
vlastnú garáž na pozemok v prenájme, me tým, ktorí by sa mali ospravedlňoza ktorý platím ročne mestu nemalú vať nám a mnohí nadávajú nám, hoci v
sumu. Stojí tam iné auto, obsadené podstate právo vynadať im je na našej
predné sedadlá. Dám taký ˇťuk” na strane. Slušnosť sa u nás akosi prevráklaksón, naozaj iba ťuk, aby mladík tila hore nohami. Slušnosť sa u nás
zdvihol hlavu do spätného zrkadla, nie považuje za slabosť. Za čosi podradné,
trúbenie, iba ťuk. Mladík vyskočí - “ste ponižujúce. Za niečo, za čo sa treba
nejaký hrubý”! Začne kázanie. Spýtam hanbiť. Je totiž doba hrubých, silných,
sa ho či pred mojou garážou plánuje bezohľadných. Teda, ktosi nám ju tu
dlho stáť, zatiaľ bez reakcie na to čo zavádza. Ale ja odmietam.
hovoril. Z jeho strany žiadne pardon,
Jednoducho to odmietam prijať ako
prepáčte, hneď idem.Nič. Iba - “No kým daný stav a búrim sa. A neprekáža mi,
sa vybalím”. Takže ak vám niekto cudzí ak ma niekto bude považovať za nena vašom pozemku zablokuje vjazd do slušného iba preto, že si na slušnosť a
vašej garáže, vynadá vám, že ste hrubý, medziľudskú úctu ešte stále akosi potrkeď mu pripomeniete svoje práva. Oni pím. V tomto smere sa fakt rád stanem
to tak robia mnohí “športovci” z priľah- hrubým hulvátom. A budem
lého športového areálu. Nevládzu chu- rád, ak nebudem sám.
Dajme sa spolu do
dáci prejsť desať metrov peši od auta k
bráne štadióna, aby na ňom potom v boja proti novému, vraj
rámci silového tréningu prehadzovali “nehrubému” trendu...
Všetko dobré vám
pneumatiky od nákladného auta. Majú
“športového ducha”, ani pardon, ani všetkým
dobrý deň, rovno vám oznámia, že ste
“hrubý”. A vybavené. Slušnosť naruby.
Nezažívam to iba ja, je to trend.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

63-0005
46-0192

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

63-0097

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
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75-51

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

Odťahová služba zadarmo
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Dosť bolo slobody
Naši rodičia túžili koncom šesťdesiatych rokov po slobode. Nedočkali sa. My
sme o dvadsať rokov slobodu získali. A
tridsať rokov sa učíme, čo to znamená.
Počas tohto obdobia sa ročne zo Slovenaska ukradli miliardy eúr. A zlodeji sú
stále slobodní. Niektorí už sedia vo vyšetrovacej väzbe, ale je to len promile z armády
oligarchov, politikov a úradníkov, ktorí si
slobodu pomýlili s beztrestnosťou.
V roku 1989 sme sa dočkali aj akademickej slobody. Po tridsiatich rokoch tu máme
nekvalitné vysoké školy a stredoškolákov,
ktorí odchádzajú študovať do zahraničia.
Mnohí profesori majú absolútnu slobodu.
Radi by míňali peniaze od štátu, ale nevedia garantovať kvalitné a užitočné študijné
odbory, študentov a výsledky výskumu.
Možno je čas povedať - dosť bolo slobody a
zobrať im tituly.
Začnime niesť zodpovednosť za naše
rozhodnutia a činy. Ten, kto si privlastnil
cudzí majetok, nech je potrestaný. Univerzity, ktoré míňajú peniaze, nech kontrolujú
tí, ktorí tam peniaze dávajú. Viete si predstaviť robotníka, ktorý by denne pracoval 16
hodín? Možno, že áno. Ale určite nepoznáte
takého, ktorý by pracoval denne 24 alebo 36
hodín. Veď to ani nie je možné. Čudovali by
ste sa. Niektorí profesori a lekári majú toľko
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rôznych úväzkov, že im to takto vychádza.
Určite nepracujú 24 hodín denne, ale berú
za to peniaze - zo štátneho, súkromného, aj
zo zahraničia. Lietajúci profesori a doktori.
Aj toto je sloboda?
A kde je zodpovednosť týchto ulietaných a unavených ľudí voči svojim klientom? Vraj niektorí aj celkom makajú - vo
svojich súkromných firmách a do štátnych
si chodia oddýchnuť. Aj ja som mal kedysi
podobnú ponuku z viacerých vysokých
škôl. Potrebovali profesora na garantovanie študijného odboru. Nemusel som tam
ani chodiť, stačilo poslať číslo účtu.
Sloboda je výsledkom zodpovednosti,
nefunguje to naopak. Musíme si ju zaslúžiť.
Keď som mal študentov v Nemecku, mali na
skúške slobodu a - neodpisovali. Aj profesori v zahraničí dostanú
miliónové granty a
môžu ich míňať ako
chcú, lebo nepodvádzajú.
Dosť bolo slobody
bez zodpovednosti.
Začnime od
seba.

» Ján Košturiak

Nové
Mesto
n/Váhom

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
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

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

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

66-0154
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Červený semafor v Bratislave!!!

NEJDE VÁM
BIZNIS?

Hlavné mesto pristupuje k prvým
opatreniam, ktoré sa týkajú najzraniteľnejších obyvateľov.

ako sú ochranné prostriedky či hygienické potreby.
„Aktuálnej fáze epidémie prispôsobujeme aj režim práce na bratislavskom
V prvom rade posilňuje informačné magistráte.
Plošne dezinfikujeme úrad a posilpreventívne kampane smerované na
starších obyvateľov.
ňujeme pravidelné čistenie kľúčových
„Vzhľadom na veľké riziká spojené priestorov.
s možnosťou kolektívneho rozšírenia
Rovnako rušíme účasť na služobnového koronavírusu v zariadeniach ných cestách a väčších podujatiach,
sociálnych služieb zavádzame dočasne ako sú konferencie či semináre,“ uzavsprísnený režim v zariadeniach pre se- relo mesto.
niorov a zariadeniach opatrovateľskej
Informácie o aktuálnom stave
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti ohľadne epidemického stavu sú zverejmesta, a to s platnosťou najskôr od 2. nené na adrese:
septembra,“ uvádza mesto.
https://bratislava.sk/sk/informaK aktuálnym opatreniam patrí do- cie-a-odporucania-k-novemu-korodávanie ochranných pomôcok a dezin- navirusu-a-ochoreniu-covid-19.
fekcie, dočasné obmedzenie návštev v
niektorých zariadeniach pre seniorov,
dočasné pozastavenie kolektívnych
aktivít, izolačné priestory a príprava
testovania kľúčových zamestnancov.
„Zároveň spúšťame prípravu karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova a jeho zriadenie vyhodnocujeme
podľa toho, ako sa bude ďalej nová situácia vyvíjať,“ doplnilo mesto a dodalo, že mestský terénny tím zintenzívni
podporu sociálnych služieb a začne s
distribúciou nepotravinovej pomoci
» red
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Rok 2020 s rozšírenou ponukou modelov,
nových materiálov a atraktívnych akciových ponúk.

08-0 TT07

Navštívte nás!

09-99

piešťansko

Výročia a udalosti
prijal slovenský snem zákon, ktorý vylúčil Židov z hospodárskeho
a sociálneho života.

3. septembra 1940
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CESTOVANIE / BÝVANIE, ZDRAVIE + RELAX
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Kameň, ktorý nie každému zatrúbi

»Starý Pionier, Mustang,
Simson, Jawa 90. Kúpim
tieto motorky. Tel.: 0915 215
406
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
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

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»Sympatická 55 r. hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel.: 0940 642 703
»44. ročný ženatý, hľadá
vydatú na veku nezáleží.
Tel.: 0907 328 041

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.

Je to sopečná skala s dvomi otvormi na
vrchnej strane. Pri správnom fúknutí do
jedného z otvorov sa ozve silné, prenikavé
zatrúbenie, ktoré sa rozlieha po všetkých
okolitých dolinách. Len málokto však dokáže na skalu správne zatrúbiť, obyčajným
fúknutím sa tón nevylúdi.
Trúbiaci kameň používali podľa povesti v dávnych dobách Turci, ktorí ním zvolávali svojich ľudí z rabovačiek po okolí, preto
sa balvan niekedy nazýva i Tureckou píšťalou. Podľa inej verzie slúžil naopak domácemu obyvateľstvu, ktoré ho rozozvučiavalo
na výstrahu pred blížiacimi sa pohanmi.
Trúbiaci kameň je andezitová skala
s dĺžkou cca 3,5 m, výškou 2,5 m a šírkou
jeden meter. V skale súj dva otvory, vysekané číslice ( 1794 resp. 1194) a vysekaná
mapka terénu. Po fúknutí do horného otvoru vychádza z druhého otvoru zvuk, ktorý
sa rozlieha po širokom okolí. Artefakt je
nepriamym dôkazom prítomnosti Turkov
v Honte. Podľa niektorých indícií bolo takýchto kameňov v regióne viac a tvorili
ojedinelú signalizačnú sústavu. Druhý,
ešte nedokončený trúbiaci kameň bol totiž
objavený neďaleko tamojšieho Ondrejcovho lazu.
Ťažké je zodpovedne vyhlásiť či ide
v prípade trúbiacich otvorov v kameni o

TERASY ZASKLENIE
ZIMNÉ ZÁHRADY
Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

farba
ANTRACIT

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kd

» ib

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

Od svojho organizátora, nitrianskej content marketingovej agentúry
ContentFruiter, dostala súťaž aj nový
V sobotu, 1. augusta, bol oficiálne šat – elegantný tmavý dizajn, ktorý
zahájený v poradí 4. ročník súťaže vo sa pohráva so svetlom a tieňom.
videotvorbe , ktorá tento rok prišla
Súťaž rozširuje možnosti spolus viacerými organizačnými a vizuálnyprác
mi zmenami.

Po neistom období prekvapenie
v podobe zmien

BIELA
9016

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
tre

V RECFRUIT 2020 UKÁŽU, O ČOM
TOČIA.

Videomakeri musia okrem veku od
12 do 26 rokov zachovať aj časovú stopáž od 30 sekúnd do 2 minút.

HNEDÁ
8003

farba
BIELA

Celoslovenská súťaž
pre videomakerov je spustená

Hneď v úvode organizačný tím vyzýva nadšencov filmu a videa, aby využili všetku svoju dostupnú techniku
a snahu a čím skôr video prihlásili.
Tento rok súťaž potrvá do 30.9.2020,
a tak majú necelé 2 mesiace na tvorbu a
postprodukciu videa na zadanú tému:
„O čom točíš?“

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Videá a fotky realizácií nájdete na:

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Nebytový priestor
Piešťany

Cieľom súťaže RECfruit je objaviť
nové talenty a dať im príležitosť nájsť
uplatnenie. Preto sa súťaž rozhodla
ponúknuť videomakerom uzavretie
spolupráce s konkrétnym sponzorom
súťaže.

Najnižšie podanie: 119 000,- EUR
Termín konania dražby:
dňa 29.09.2020 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Veľká konferenčná miestnosť, Hotel
Spectrum, Vladimíra Clementisa 13,
917 01 Trnava.

RECfruit opäť pozýva všetky mladé talenty, aby neváhali a verejnosti
ukázali, o čom točia. Na porotcovské
stoličky zasadnú aj nové mená. Ich
odhalenie prebehne prostredníctvom
profilu na Facebooku a Instagrame
@recfruit_sk.

Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: nebytový priestor o výmere 95,01 m2, na ul. Mlynská
v meste Piešťany. Nebytový priestor č. 7 je na 1.p., vchod č. 10, v bytovom
dome súpisné č. 5139. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach
bytového domu je o veľkosti 82/3638. Predmet dražby je evidovaný na LV č.
8086, k.ú. Piešťany.
Spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č. 4813 je o veľkosti 73/3380.
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 7990, k.ú. Piešťany.
Kontakt: 0911 833 869,
bela@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

Aj súťaž RECfruit musela prekonať
zložité obdobie obmedzení. Napokon
však organizačný tím vyšiel von s ďalším ročníkom a novinkami. Tou podstatnou je posudzovanie prác v dvoch
kategóriách. Videá budú v súťaži
rozdelené hranicou do a od 18 rokov
(vrátane).
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02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné

hračku prírody, alebo odômyselný ľudský
výtvor. K záhadám nevšedného hudobného nástroja možno napokon pripočítať
i tajuplný obrazec a číslice, ktoré doň pred
stáročiami niekto vytesal. Trúbiaci kameň
každoročne priláka celkom dosť turistov, a
to nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia.
Niektorí si na ňom chcú aj zatrúbiť, no
nedarí sa im to, hoci sa popis trúbenia nachádza na informačnom paneli.
Vzácny kameň je od obce vzdialený približne osem kilometrov. Leží v časti zvanej
Zabre. Pre turistov ho sprístupnili v roku
1999. Ku kameňu vedie náučný chodník po
zelenej značke. Trasa je vhodné aj pre cyklistov. Chodníky lemujú informačné panely
s faktami a legendami.
Zvedavci na Zabroch obdivujú nielen kameň, ale i neďalekú studňu. Volá sa
Turčianka a vraj v nej kedysi umreli dvaja
tureckí vojaci.

52-0004-52

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

V lesoch neďaleko malebnej juhoslovenskej dedinky Sucháň v okrese Veľký
Krtíš sa ukrýva azda najnevšednejší hudobný nástroj na Slovensku, takzvaný
Trúbiaci kameň.

49-0036

Občianska
riadková
inzercia

03 BYTY / predaj
byty/predaj
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29. augusta

Výročia a udalosti

Štátny sviatok Slovenskej republiky - SNP.

BÝVANIE

piešťansko

5

   

Obľúbené produkty pre domácnosť,
ktoré poznáte z TV.

-50

RAJNICA FIVESTAR
LEGEND, 28 cm
1999 €

%

Poznáte
z TV

MATRACE
už od
už od

10799 €
13499 €

3999 €

-10 %

TEPLOVZDUŠNÁ
FRITÉZA
6291 €
6990 €

-20 %
PREDLOŽENÍ TOHTO KUPÓNU.

Akcia trvá od 28.8.2020 -15.19.2020. Kupón je možné využiť len jednorázovo.

52-0108



DARČEK K NÁKUPU PO

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 98 €

020
8. 2
31.

ssplátky
sp
plát
átkod
yo
od
d49€€
splátky

splátky od 149 €

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

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

61-0214

AKCIOVÉ CENY!

Výročia a udalosti
zomrela Věra Čáslavská, česká športová
gymnastka (* 1942).

30. augusta 2016

0908 447 006

Výročia a udalosti
kapitulovalo Japonsko v druhej svetovej
vojne.

2. septembra 1945

PN20-35_strana-
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39-0005 TT02

REZANIE BETÓNU
Výročia a udalosti
sa začala stavba Mosta Apollo v Bratislave.

4. septembra 2005

63-0045

rámové
bezrámové

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

zdravie / služby
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OD NEDELE 30. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
400 g balenie

-44%

kg

-66%

1.59

Koktejlové
paradajky stapcové

0

2.29

88
(1 kg = 2,20)

Tekvica
Hokkaido

0

77

5 kg balenie

Supercena

5 kg balenie

-51%
3.69

1

Konzumné
zemiaky neskoré

Cibu�a

(1 kg = 0,36)

kg

-56%

1.79

• odroda GALA

(1 kg = 0,36)

1 kg balenie

-44%
�ervené
jablká

1

79

79

0.89

0

99

Mrkva

0

39

750 g

-39%

270 – 300 g

-51%

3.79

2

29

Brav�ové párky

(1 kg = 3,05)

3.69

Milka �okoláda
• rôzne druhy

1

79
(1 kg = 6,63 – 5,97)

Ponuka tovaru platí od 30. 8. do 5. 9. 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.

PN20-35_strana-
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33-0063

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 18. 8. 2020.

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

piešťansko

7
TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE

C H L AD E N É

C H L AD E N É

DO SOBOTY
30. 8. – 5. 9.
Kur�a
cena za 1 kg

500 g balenie

-43%

-31%

1

1

2.19

2.99

a spracované

49

69

Mleté
brav�ové
mäso

(1 kg = 3,38)

Flora

• rôzne druhy

400 g

-44%
1.79

0

99

Halloumi
syr

(1 kg = 2,48)

• rôzne druhy

225 g

Encián

-20%

• rôzne druhy

110 g

2.99

2

39
(100 g = 1,06)

Minerálna
voda
• rôzne druhy

-46%
1.29

0

69

38 %
alkoholu

Becherovka

1,5 l

-34%
0.44

0

29
(1 l = 0,19)

(100 g = 0,63)

0,7 l

-38%
12.99*

7

99
(1 l = 11,41)

1,5 l

-44%
0.99*

0

55
(1 l = 0,37)

Kofola

• rôzne druhy

PN20-35_strana-
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33-0063

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 30. 8. do 5. 9. 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, ZDRAVIE + RELAX

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

S

Najčítanejšie regionálne noviny
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9

2

4

7

1
2

5

U

0905 746 988 D
PALIVOVÉ O
DREVO
POLIENKA aj GUĽATINA K 1
AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

1 9 3
2
3
4
6
4

1

9

2 6

7
5 3

6

33-0058

0917 649 213

U
16-0251

8

PN20-35_strana-

8

SPRAVODAJSTVO / BÝVANIE

piešťansko

Výzva ministra všetkým gazdom
Podľa agrorezortu je dôležité pôde
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský vyzval vrátiť to, čo z nej berieme a do krajiny
všetkých farmárov k vážnej zmene investovať tak, aby ju bolo možné zaagrárnej krajiny, ktorá by mala byť chovávať aj pre budúce generácie zdraprínosom pre celú spoločnosť.
vú, kvalitnú a úrodnú. Pôda je živý
organizmus, nenahraditeľné bohatstvo
„Vážení poľnohospodári, ľudia národa, a tak by k nej mali obhospodaktorí nás živíte, prosím Vás, majte rovatelia aj pristupovať. Rozčlenenie
na mysli pôdu, ktorá Vám umožňu- veľkých parciel (najmä parciel s výmeje vyrábať Vaše produkty. Teraz, keď rou nad 50 ha) na poľnohospodárske
prichádza doba osevných postupov, parcely s menšou výmerou, je jedným
zakladania novej úrody na budúci rok, z predpokladov pre zlepšenie štruktúry
osievajte tak, aby parcely s jednou plo- pôdy, úrodnosti pôdy a predovšetkým
dinou neboli väčšie ako 50 ha a v prípa- k rastu biodiverzity a dôležité pre udrde plôch ohrozených eróziou pôdy, to žanie vody v krajine.
nebolo viac ako 30 ha. Vyzývam všet„Chceme poľnohospodárov, ktorí
kých poľnohospodárov k zmene našej budú prispievať k obžive slovenského
agrárnej krajiny, aby jednotlivé parcely obyvateľstva, ktorí budú prínosom pre
oddeľovali striedaním plodín alebo vy- Slovensko. Pre takýchto poľnohosposádzaním biopásov, stromoradí, alejí, dárov so zemou za nechtami, urobím
aby vytvárali vetrolamy, aby budovali všetko, čo bude v mojich silách,“ vyhlávodozádržné prvky a ďalšie opatrenia, sil Ján Mičovský, šéf agrorezortu.
ktoré prospejú krajine. Ak bude ochota
farmárov pestovať pestrejšiu skladbu
plodín, zvýši sa aj naša sebestačnosť,“
vyzval minister Mičovský.
„Naším cieľom je zlepšiť naše prostredie a upraviť osevné postupy, čím
by poľnohospodári prispeli k zvýšeniu
kvality života v krajine. Zvýšenie rôznorodosti pestovaných plodín dosiahneme podporou živočíšnej výroby. Už
teraz máme nástroje na zlepšenie biodiverzity v krajine napr. greening,“ povedal Martin Nevolný, generálny riaditeľ
» red
sekcie poľnohospodárstva MPRV SR.

-61%

3x

Nové pokutové bloky: Na overenie
pravosti bude stačiť minca
Ministerstvo financií SR predstavilo
návrh nových pokutových blokov. Ide o
novú generáciu bločkov, ktoré po prvýkrát získajú ochranné bezpečnostné prvky, aby sa tým zabránilo ich falšovaniu.
Napríklad vodiči, ktorí za priestupok dostanú pokutu, si budú môcť jednoducho na
mieste overiť, či je pokutový blok pravý. Momentálne je návrh v poslednej fáze schvaľovania. Nové pokutové bloky by sa mali začať
používať už tento rok.
Nové pokutové bloky budú mať viacero
bezpečnostných prvkov, prostredníctvom
ktorých si budú môcť nielen pokutujúci, ale
najmä pokutovaní overiť, či je blok pravý
alebo nie.
Prvým ochranným prvkom je samotné
grafické spracovanie. Každý blok obsahuje
grafickú časť, ktorá pozostáva z bezpečnostnej grafiky vo vysokom rozlíšení. Grafiku
tvoria okrem iného aj takzvané mikrotexty.
Úplnou novinkou je použitie špeciálnej
detekčnej farby. Ľudia, ktorí dostanú pokutu
si budú môcť priamo na mieste overiť pravosť
bloku. Farba totiž reaguje na kov. Ak teda cez
farebnú časť bločku (útržku) prejdete napríklad mincou alebo iným kovovým predmetom, v danej grafickej časti zmení farbu.
„Ide o novú generáciu pokutových blokov, ktorá je prelomová najmä z hľadiska
bezpečnosti. Kým doteraz boli bloky chránené len minimálne, po novom na nich pribudne množstvo ochranných prvkov a ich

• -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

» red

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

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

falšovanie bude takmer nemožné. Navyše,
do celého procesu zapájame aj samotných
pokutovaných, ktorí si na mieste môžu
overiť pravosť pokutového bloku,“ povedal
štátny tajomník ministerstva financií Marcel
Klimek.
Aj napriek tomu, že pokutové bloky
budú mať všetky spomínané ochranné prvky, náklady na ich výrobu budú porovnateľné s tými súčasnými.
Ministerstvo financií SR je vydavateľ
pokutových blokov pre všetky štátne a samosprávne orgány, ktoré môžu ukladať pokuty v blokovo konaní. Nové bloky tak budú
používať napríklad policajti, obecné polície,
inšpektoráty práce či inšpektoráty životného
prostredia.

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

PN20-35_strana-
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16-0262

AKCIA
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SBS
HĽADÁME PRACOVNÍKOV LAMA
SK
príjme strážnikov
DO NÁBYTKÁRSKEJ
na obchodné prevádzky
VÝROBY
v Novom Meste
Piešťanská 31/A
(bývalý areál Milex)

800 € brutto/ mesiacRECEPTY
Nástup INHEĎ!

0948 066 491

36-0001

mazama, s.r.o.
Nové Mesto n Váhom

09-18

nad Váhom

Tel.: 0944 205 576
76-0074

viny

RECEPTY / ZAMESTNANIE

10

Syrová, vajíčková, s cesnakom či paprikou – stačí si vybrať

Chutné a sýte nátierky na každý deň

Aj vy si každý deň lámete hlavu
nad tým, čo pribaliť rodinke na
desiatu alebo čo rýchle pripraviť
vašim hladošom na večeru? Prinášame recepty na chutné nátierky
na chlieb či pečivo.
Syrová nátierka s paprikou

Suroviny: 250g tvrdého syra vhodného na strúhanie, 3 papriky rôznych farieb - zelená, červená, žltá, 150g šunky,
100g majonézy, 100g bieleho jogurtu,
soľ a korenie podľa chuti
Postup: Papriky umyjeme, rozkrojíme na štvrtiny, odstránime z nich jadrince a potom pokrájame na malé štvorčeky. Rovnako pokrájame aj šunku. Syr
na hrubo postrúhame. Do misky vložíme majonézu a vymiešame ju s jogurtom. Pridáme papriku, šunku a syr. Nátierku podľa chuti osolíme a okoreníme.

Fazuľová nátierka s orechmi

Suroviny: 250g konzervu bielej fazule
v slanom náleve, 4 lyžice panenského
olivového oleja, soľ, korenie, 2 strúčiky
cesnaku, hrsť vlašských orechov.
Postup: Vlašské orechy posekáme
na kúsky. Strúčiky cesnaku pretlačíme.
Fazuľu vylejeme na sito, prepláchneme
studenou vodou a necháme odkvapkať.
Do mixéru vsypeme fazuľu, pridáme
olivový olej a dôkladne vymixujeme na

nátierku. Nátierku preložíme do misky
a ochutíme cesnakom. Na záver zľahka
vmiešame orechy.
Náš tip: Ak nemáte po ruke mixér,
môžete použiť pučidlo na zemiaky.

Mrkvová nátierka
s ovsenými vločkami

Suroviny: 150g smotanovo tvarohového syra typu lučina, 50g bieleho jogurtu, 2 mrkvy, 2PL ovsených vločiek,
1PL repkového oleja, tekvicové jadierka
Postup: Mrkvu umyjeme, očistíme
a na hrubo postrúhame. Na panvicu
dáme olej a mrkvu na ňom asi 5 minút
podusíme. Necháme vychladnúť. Do
misky vložíme syr a vymiešame ho s
jogurtom. Primiešame ovsené vločky a
mrkvu. Pred podávaním posypeme tekvicovými jadierkami.

Syrová nátierka
s pečeným cesnakom

Suroviny: 200g syra s modrou plesňou, 200g smotanovo tvarohového syra
typu lučina, 3PL bieleho jogurtu, hlavička cesnaku, korenie a cukor podľa chuti
Postup: Rúru zohrejeme na stredne
vysokú teplotu. Hlavičku cesnaku zabalíme do alobalu a pečieme pol hodinu.
Necháme vychladnúť a potom strúčiky
vytlačíme zo šupky a popučíme vidličkou. Syr s modrou plesňou pretlačíme

autor safran7 pixabay

ilustračné foto
cez hrubé strúhadlo do misky. Vymiešame ho so syrom lučina a jogurtom. Pridáme cesnak a dochutíme podľa chuti
korením a štipkou cukru.

Vajíčková nátierka s avokádom

Suroviny: 1 avokádo, 2 vajcia, 2PL
bieleho jogurtu, citrónovú šťavu, soľ a
korenie podľa chuti
Postup: Vajíčka uvaríme na tvrdo,
necháme vychladnúť a potom pokrája-

PN20-35_strana-
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me na malé štvorčeky. Avokádo rozkrojíme na polovice, pomocou lyžice z neho
vyberieme dužinu. Do misky vložíme
dužinu z avokáda, popučíme ju vidličkou a pokvapkáme citrónovou šťavou.
Pridáme pokrájané vajcia a jogurt. Dochutíme soľou a korením.
Všetky nátierky môžete podávať s
chlebom alebo pečivom.
Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

ZDRAVIE / ZAMESTNANIE

piešťansko
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Znížme si stravou krvný cukor
Sme po dovolenkách, sme prejedení
a dokonca – podľa poznatkov obchodníkov sme prejedení výsostne
nezdravo.

je červený a treba ho konzumovať aj s
blanitými šupinami medzi „mesiačikmi“. Mimochodom, ak si do čistej vody,
ktorou hasíte smäd, pridáte pravidelne
trochu šťavy z citróna, tak isto si robíte,
Pohľad na hladiny cukru pri ran- aj keď krátkodobo, iba dobre.
Neverili by ste, čo dokáže škorica
nom meraní nalačno asi nikoho v týchto dňoch neteší. Nemusí však zostať iba a preto napríklad jablčný čaj so škoripri ňom. Stačí naozaj málo. Pomohli by cou je takmer zázrak. Škorica dokáže
prechádzky, ale komu sa teraz, unave- glykémiu nielen znížiť, ale zabráni aj
nému, po dovolenke, aj chce?
jej väčším výkyvom počas dňa. Pozor
Takže – žiadne biele pečivo, chlieb však, nepreháňať. Čajová lyžička škoriobmedzene a iba ak tmavý, ražný. To cového prášku na deň je tak asi horná
by malo byť automatické. Čo najviac bezpečná hranica.
obmedziť potraviny pripravené z bieÚčinný je aj chróm, ale ten umelý
lej múky. Naopak, zvýšiť príjem tých, v podobe výživového doplnku z lekárktoré majú vyšší obsah vlákniny. Ne- ne vám bude najskôr asi nanič a ak to
rozpustnú vlákninu nájdete napríklad preženiete s dávkou, skôr vám ublíži.
v semienkach, celozrnnom pečive, ce- Chróm preto konzumujte vo vajíčkach,
lozrnných cestovinách a ryži, rozpust- v brokolici – to je fakt výborný pomocnú zas v ovsených vločkách, jablkách, ník zdraviu, v orechoch, v hnedej ryži,
fazuli. Pacientom s diabetom druhého nájdete ho aj v syre a v zemiakoch – na
typu urobí dobre návyk na jablčný ne však zas pozor, pretože obsahujú aj
ocot. A to dve až štyri polievkové lyži- škrob.
ce jablčného octu denne. Z jablkového
octu si môžete spraviť nápoje alebo si
ho pridať do šalátov. Jablčný ocot by ste
ale nemali piť samotný, buď si ho pridajte už do spomínaného jedla alebo
ho zrieďte s vodou. Ak však máte cukrovku 1. typu, tak sa jablčnému octu
radšej vyhnite.
Grapefruit nie je u nás príliš obľúbené ovocie, ale pri jeho dennej pravidelnej komunikácii dosiahnete významný pokles glykémie. Najvhodnejší
» red

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

štátny sviatok SR - Deň Ústavy SR.

1. septembra

bol do zahraničia unesený syn prezidenta
Michal Kováč ml..

31. augusta 1995

Výročia a udalosti

0905 746 988
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0905 746 988

ROZNOSU NAŠICH NOVÍN
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piestansko@regionpress.sk
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AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových zamestnancov
ALàȴ/àK>àMLWȝ@FR

,-ß/ǳ1,/à3ș/, 6
, 0)2%à373
73ǳ/ȴà!,

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

3ȢELAKiàMI>QL?Kià
MLAJFBKHV àAIELAL?Țà
MOȚ@> àQȢȇABKKià
WȚILEV àSȢMI>QVà
K>ȵ>P àR?VQLS>KFB
W>?BWMBȵBKi

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

47-095

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

85_0589

PRÁCA NA SLOVENSKU
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:
Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK:
Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR
ZVÁRAČ CO2:
Mzda: 930 EUR
Miesto práce:
Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA +
STRAVNÉ LÍSTKY
Kontakt: 0918 493 960
Mail: stajanslovakia@azet.

85-0505

3F>@àFKCLà
K>à?BWMI>QKBGàIFKHB

0800 500 091.
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Kontakt: 0918
85_0543
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tel: 0918/413582, 0904/881 418,
l-bѴĹ info@gsksro.sk

Mail:

493 960

mhruby.idelta@gmail.com

ÿ,6TO, RÝCHL2DEH]%Ô5$1,$
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
85_0590, I 61- 0215
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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