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V našej radakcii si môžete 
podať inzerciu do celej siete 
regionálnych novín
0905 719 139
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Máte dlhy ? Súdy ? Dr by ?
V ši

  0905 638 627

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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ZĽAVA

-40%až do

VSTAVANÉ SKRINE!

www.skrinesosna.sk

firma SOSNA    I    0911 646 960, 0907 066 581

EXTRA BONUS - 300 €
0911 646 960   nonstop linka
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 vývoz žúmp, septikov a jímok do 9,5 m3

 tlakové čistenie a prebíjanie
kanalizácie do priemeru 500 mm
 inšpekcia potrubia kamerou

 čistenie ciest vysokým tlakom vody - 160 Barov
 kropička
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PLÁNUJETE NOVÉ 
AUTO? 

U NÁS NAJVÝHODNEJŠÍ 
LEASING 
ÚVER 
POISTENIE 
NA VAŠE NOVE AUTO

www.poistimevas.sk

lištovanie a utes. vaní

iné opravy (voda, odpad)

zapojenie práčky

priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY  STRIECH 

VO VÝŠKACH

VÝMENA STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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Zažil som časy, keď existovali truh-
lári, stolári, vodári, klampiari a 
mnohí z nich boli naozaj vynikajúci 
remeselníci. S takými tými - “zlatý-
mi rukami”.

Potom neskôr sa akosi vytratili, všet-
ko sme si začali robiť sami laicky, neod-
borne a nekvalitne, ale hlavne - lacno. 
Teda, zatiaľ tie truhlice, stoly, odkvapy, 
studne. Slepé črevo ešte nechávame 
na chirurgoch, srdce na kardiológoch 
a nádory na onkoloógoch. Zatiaľ. A 
možno aj preto, že “je to zadarmo”. A že 
lacnejšia možnosť pre nás ani neexistu-
je. Aj keď, je vlastne veľmi relatívne, či 
je naše zdravotníctvo, ktoré máme za-
darmo, pre nás až tak zadarmo. Ale to 
niekedy inokedy.

Existuje taký už mimoriadne ošú-
chaný, rokmi ošľahaný slogan, hoci 
smutný a múdry - “až umrie posledná 
včela, umrie aj ľudstvo”. A v týchto me-
siacoch mi stále chodí na myseľ pred-
stava - “až stíchne posledný rozumný 
hlas, zostane iba nezrozumiteľný krik, 
bľabot”.

Kto dnes počúva vedcov, epide-
miológov, lekárov, chemikov, biológov, 
virológov? Ich hlasy zaznievajú čoraz 
menej a čoraz viac ich nepočuť vôbec. 
Myslím tých odborníkov, ktorí majú na 
vyjadrovanie sa k téme oprávnenie z do-
siahnutého vzdelania, praxe, výsledkov 
svojich výskumov a práce. Kam zmizol 
vedec Mistrík, kam sa podel “anjel” Krč-

méry? Umlčal ich nezrozumiteľný krik. 
Krik tých všeumelcov, univerzálnych 
truhlárov, klampiarov, vodárov, ale už 
aj virológov a epidemiológov. Krik “kul-
tivovaný” sociálnymi sieťami, interne-
tom, a, samozrejme, skrytou či otvore-
nou propagandouextrémizmu. 

Osobne nemám až tak veľmi rád 
pána Václava Klausa. Ale vážim si ho 
tak, ako si vážim každého vzdelané-
ho odborníka, ktorý rozumie tomu, čo 
hovorí a hovorí to, čo nadobudol štú-
diom, praxou, poznaním - vlastným. 
Klaus tvrdí, že hoci to ešte nevidíme, 
sme uprostred novej celosvetovej revo-
lúcie, revolúcie krajného extrémizmu. 
A Slovensko, samozrejme, za týmto 
trendom nijako nezaostáva. Krajný 
extrémizmus sa prejavuje revoltou, 
založenou iba na potrebe ničiť, udie-
rať, demolovať, odmietať, devastovať. 
Presadiť inak absolútne nevýznamné 
postavičky na pódiá pozornosti pre ne-
mysliacich divákov.

S obavami sledujem, ako u nás 
prestávajú zaznievať hlasy a ohlušu-
je ma už iba krik. Ozaj, je 
Zem naozaj guľatá? Nie 
je to iba niečo, “čím nás” 
klamú? My chceme svoju 
plochú!!!

So želaním, aby ste 
občas začuli aj hla-
sy - pekný týždeň 
želá 

Až stíchnu hlasy, zostane iba krik

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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- ZATEPĽOVANIE FASÁD

- FÚKANÁ IZOLÁCIA

- PENOVÁ IZOLÁCIA

0911 313 632www.axaproperty.sk

ÚNIK TEPLA?
MÁME PRE VÁS RIEŠENIE

kalkulácia a odborné
poradenstvo zdarma

+ vzduchotesná parozábrana
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(Uverejnené s láskavým zvolením 
ministra Jána Budaja pre REGION-
PRESS)

Nedeľná mikroúvaha: Máme 
problém, čím nemyslím iba opäť 
sa vracajúcu pandémiu COVID19, 
ani nedávny výrok sudcov...

To sú len dve znamenia zo sto-
viek podobných. Mohol by som ho-
voriť aj napríklad o šokujúcich skú-
senostiach z mojej súčasnej práce, to 
znamená o skúsenostiach z ochrany 
prírody a ľudí pred envirokriminali-
tou. Aj tam vidieť, že chod spoločnos-
ti nejde tak, ako by mal. Tí, čo škodia, 
sa neboja Boha, ani svetského práva. 
Neprestávajú škodiť. Naopak, vyhrá-
žajú sa a bránia nastoľovaniu práva. 
Nejde to u nás od bezohľadnosti ku 
empatii, od chamtivosti ku prajnosti, 
od zločinu ku spravodlivosti...

... a čo horšie, nie je to len náš 
problém, Svet stráca istotu. Do oblohy 
trčí vyhoretá katedrála Notre Dame. 
Niečo sa pokazilo, ale to otvára dvere 
šanci. Ocitli sme sa v dobe, ktorej sa v 
gréčtine hovorí kairos, doba zastave-
nia a hľadania nových ciest. V takejto 
dobe je najcennejším ten človek, čo si 

udrží zdravý úsudok a vnútorný po-
koj, aby ho dokázal obhajovať. Všet-
ky cesty sú spochybnené, ale z tej 
križovatky treba ísť ďalej. Možno už 
netreba toľko rozhnevaných boričov 
chrámov, ako skôr ľudí, schopných 
načúvania, rozvahy a obetavosti.

Začať sa s tým dá aj hneď, na 
tomto hriešnom fóre. (Text vyšiel ako 
status Jána Budaja na sociálnej sie-
ti - pozn. red.)Nediskutujme s ľuďmi 
iba preto, aby sme ich „obrátili“. Čo 
ak ten, kto sa má obrátiť, sme my 
sami? Neprijímajme názory od ano-
nymných štváčov a nájomných pod-
vodníkov. Nenechajme im otravovať 
našu myseľ.

Načúvajme iba tým, ktorí sú prav-
diví, sami sebe verní, tým, čo zahá-
ňajú strach. Ak ostaneme pevní a istí 
si tým, prečo žije-
me, nerozhodí nás 
pandémia, ani šo-
kujúci súdny ver-
dikt. My musíme 
vydať svedectvo, a 
to bez ohľadu na 
okolnosti. Ide-
me ďalej...

Načúvajme iba tým, ktorí sú pravdiví!

» Ján Budaj
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www.antolakwylewki.pl

+48 601 854 483
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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SERVIS OKIEN
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?

Ďalej ponúkame

Ponúk r r tový k ý t ov

O rav v č kovania

Pr r t

V t

O r refukov kien

O kov knut kovania

k kónov
Be vere
Interiérov vere

tov k V ov vere
r D

V k cen
zav t my V r ku

v r áv K

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

0950 276 839

   
   

   
   

    
 GARANCIA
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OJN OSTI
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AKCIOVÁPONUKA

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

13. septembra 1959   
sovietska sonda Luna 2 bola prvé umelé teleso, ktoré pristálo na 
Mesiaci.

Výročia a udalosti
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Organizátorom divadelných, hudob-
ných, filmových a iných umeleckých 
predstavení je nariadené:
- zabrániť vstupu na miesto umeleckej 
činnosti výkonným umelcom a účinkujú-
cim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela 
alebo výrobe programu, ak sa u nich na-
meria telesná teplota nad 37,2 °C,
- vybaviť hygienické zariadenia tekutým 
mydlom a papierovými utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických za-
riadení každú hodinu,
- pred každým predstavením vykonávať 
dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, 
držadiel, pultov).
Popri tom je potrebné dodržiavať tieto hy-
gienické opatrenia:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších 
aj vo vnútorných priestoroch) umožniť len 
osobám s prekrytými hornými dýchacími 
cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť 
sa nevzťahuje na čas potrebný na konzu-
máciu nápojov a pokrmov,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dez-
infekciu na ruky alebo poskytnúť jedno-
razové rukavice,
- odporúča sa zachovávať minimálne 
dvojmetrové odstupy osôb v radoch,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne 
umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať 
vyššie uvedené hygienické opatrenia,
- pravidelne dezinfikovať dotykové plo-
chy,
- často vetrať priestory,

- pri vetraní vzduchotechnickým zariade-
ním sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu 
vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho 
trvalý chod.

Opatrenie k činnosti prevádzok a or-
ganizácii hromadných podujatí ďalej za-
kazuje organizovať hromadné podujatia 
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 
povahy v exteriéroch pre viac ako 1 000 
osôb v jednom okamihu a v interiéroch 
pre viac ako 500 osôb v jednom okamihu.

Dodržiavanie 2-metrových rozostu-
pov medzi osobami neplatí pre osoby ži-
júce v spoločnej domácnosti, partnerov, 
osoby vykonávajúce športovú činnosť, 
umelcov vykonávajúcich umeleckú čin-
nosť, osoby usadené v hľadisku poduja-
tia, osoby školiace voči osobám školeným 
a iné osoby, ak z účelu hromadného pod-
ujatia vyplýva, že tento rozostup medzi 
zúčastnenými osobami nie je možné do-
držať.

Opatrenia pre umelecké predstavenia 
a verejné kultúrne podujatia

» red

Pandemická komisia vlády po dôsled-
nom zhodnotení epidemiologickej situ-
ácie na Slovensku odporučila regionál-
nym hygienikom v rizikových okresoch 
Slovenska, kde v ostatnom období evi-
dujeme rastúci trend výskytu ochorenia 
COVID-19 (podľa semaforu oranžové 
a červené okresy), aby na zamedzenie 
jeho šírenia prijímali opatrenia nad rá-
mec celoštátne platných opatrení.

Ak sa regionálny hygienik rozhodne 
na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej 
situácie túto kompetenciu uplatniť, môže 
medzi nimi byť napríklad zákaz usporadú-
vať hromadné podujatia športovej, kultúr-
nej, spoločenskej či inej povahy v čase od 
23:00 do 6:00 nasledujúceho dňa s výnim-
kou svadieb s celkovým počtom účastníkov 
do 150 osôb, alebo zakázať hromadné podu-
jatia, kde je v jednom okamihu viac ako 500 
osôb v exteriéri alebo 250 osôb v interiéri.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „V čase 
druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 
epidemiológovia plánujú, ak to epidemio-
logická situácia dovolí, prijímať opatrenia 
prioritne na lokálnej úrovni, pretože sa 
uplatňujú rýchlejšie, sú efektívnejšie a tref-
nejšie.“

Regionálni hygienici sa môžu rozhod-
núť vydať opatrenia odporúčané Pande-
mickou komisiou vlády SR, alebo i ďalšie, 
už v najbližších dňoch. Verejnosti preto 
odporúčame sledovať webstránky miestne 

príslušných regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva v SR.

Prijímanie lokálnych opatrení nad rá-
mec celoplošne platných opatrení nebolo v 
regiónoch so zhoršenou epidemiologickou 
situáciou ojedinelé ani v ostatných dňoch. 
K takémuto kroku pristúpil už napríklad 
RÚVZ so sídlom v Michalovciach pre lokál-
nu epidémiu v okrese Michalovce. Cez leto 
k tomu pristúpil aj RÚVZ so sídlom v Tren-
číne pre vzniknuté epidémie v podnikoch 
a v dôsledku rodinných osláv v okresoch v 
okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou a 
Nové Mesto nad Váhom.

Stále platí odporučenie nosenia rú-
šok v interiérových verejných priestoroch, 
dodržiavanie dostatočného sociálneho 
odstupu a pravidelné umývanie, resp. dez-
infekcia rúk. Rovnako je dôležité vyhýbať 
sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí 
– pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej 
prevencie sa odporúča aj vonku nasadiť si 
na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa 
tam len na nevyhnutný čas.

Regionálni hygienici 
majú nové právomoci

» red
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

kčnosť a stav jednotlivých orgánov
ov  Vášho ochorenia

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

t zorodých organizmov
kamžite rieši zdravotné problémy,

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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NAJLEPŠIE CENY V OKOLÍ
Profesionálna montáž

okien a dverí
garažových brán
a tienenia
Viac info na
0910 109 109
info@tvojeokno.sk

20
ROKOV

SKÚSENOSTÍ

INZERCIA
0905 719 139

12. septembra 1683               
– turecké vojsko bolo definitívne porazené 
v bitke pri Viedni.

Výročia a udalosti
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ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

440,00 €
pôvodná cena

400,00 €
cena po z ave s montá ou

KOVANIE

MONT

AK
Neváhajte, platí do v

priechodná šírka dverí = 80cm

- 20  €

- 20  €

NA ODNEJŠIE CENY PODLÁ  A INTERI ROVÝC  DVERÍ V REGIÓNE

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPE NOSTN  DVERE

0908 995 976 | 0905 794 067

20 DEKOROV
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WELLNESS UBYTOVANIE KONGRESS REŠTAURÁCIA

Wellness a Relax centrum Palárikovo
LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,

fitness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom 

si je možné pochutnať na dobrej káve a 
širokej ponuke alko a nealko drinkov.

Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne

s príjemnou atmosférou plnou ticha a 
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii 

poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

Do pozornosti dávame novo zrekonštru-
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako 

stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako 
napríklad školenia, semináre, obchodné 

stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločen-
ské podujatia.

Návštevníkom ponúkame možnosť
stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň 

je od pondelka do piatka k dispozícii
obedové menu.

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44

e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk

www.wellnesspalarikovo.sk

Svadby, rodinné oslavy
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10 kg balenie

349

-46%

(1 kg = 0,35)

10 kg balenie

6.49**

Zemiaky neskoré
• neprané
• varý typ B – prílohové

�ervené jablká
• odroda: Gala 099

-44%
kg

1.79

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

Ka�ica
• s drobami
• cca 1,9 – 2,4 kg 229

Supercena
cena za 1 kg

Med kvetový

319

-25%

(1 kg = 3,54)

900 g

4.29

Rama Classic

239

1 kg

239

440 g

(1 kg = 5,43)

Treska v majonéze 
Exklusiv

Saláma 
Vyso�ina

449

805 g

(1 kg = 5,58)
pl

at
í 1

7. 
- 2

0.
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.

Brav�ová 
krkovi�ka
• bez kost, vcelku

349

-41%
cena za 1 kg

5.99

CCHHLLAAADDEENNNÉÉ

 

u nás si nemuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 

KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 13. 9. 

Ponuka tovaru platí od 13. 9. do 19. 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.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 31. 8. 2020.
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Coca-Cola/
Cola Zero/
Fanta/Sprte

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

1.49*

Vajcia „M“ 499

60 kusov

(1 kus = 0,08)

2 x 30 kusov

Camembert

095

150 g

(100 g = 0,63)

Eidam  
• 30 % t. v s.
• plátky

199

400 g

(1 kg = 4,98)

Balkánsky syr

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

Hubert
de Luxe
• sladký

899

-35%

(1 l = 5,99)

1,5 l

13.99*

Encián
• nakladaný 

v oleji

399

610 g

(1 kg = 10,78/PP)pl
at

í 1
7. 

 2
0.
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.

Smotanová 
náterka klasik

085

250 g

(1 kg = 3,40)

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
13. 9.  – 19. 9.

Ponuka tovaru platí od13. 9. do 19. 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.
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(voj.       
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(gen.)

ženské    
meno

sekala,    
rúbala

páli ,   
svrbie

strácala   

sviežos
vtip      

(hovor.)

ohmatá    

(hovor.)

staro-     

rímsky     
básnik

3. as     
tajni ky ošúchaná

nech,     
po esky

Alfonz     

(dom.)     

niekde

hrdina    

(bás.)

mužské    
meno     

po ítaš

titul   

doktora   
medicíny

vykráda    

trezorov   

polihujú

Pomôcky: 
švarm,     
etanol,     
gracht

skuto né   
prostredie  

cit. zvuku  
kuku ky   

kmotor    
(hovor.)    

obyvate ka 
Nemecka

vyrobená   
z kosti

obrnený 

transportér 
lesnatá    

step

priviaže

pla e      

(bás.)     

zn. cukro-  
viniek

aký       
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lej srsti    

prehýnam  

do oblúka

beží,      
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landských  
mestách

Pomôcky: 
Naso,     

alni, oak,   
koma
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zna ka    
ortuti      

Tomáš    

(dom.)

povel      

psovi      

liaty    
materiál

týraním    

utrápi

týkajúca   
sa ôs      

dub, po    
anglicky

robilo

tamten    

citoslovce  

trúbenia

obrástlo    

machom

1. as     
tajni ky

Kolega hovorí kolegovi:
- Som hladný! Tu máš 5 eur, sko  do bufetu           

a kúp mi dvadsa  deka šunky. Ak nebudú ma  

šunku, kúp mi nie o iné!
Kolega sa o polhodinku vráti a vraví:
- Šunku nemali, tak...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom



SN20-37 strana- 11

služby, bývaniesPišsko
11

6
1

-0
2

2
2

0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne �rmy

0905 923 625 | www.tulis.sk
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KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.

16. septembra 1848 
slovenskí národovci pod vedením Štúrovcov zalo-
žili vo Viedni prvú Slovenskú národnú radu, ako 
najvyšší politický a vojenský orgán Slovenska.

17. septembra 1382          
Mária Uhorská bol korunovaná za uhorskú 
kráľovnú.

Výročia a udalosti

 DÔVERUJÚ

 NÁM

TISÍCE
 PREDÁVAJÚCICH
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Predám aj Vašu
NEHNUTEĽNOSŤ
 a všetko vybavím za Vás,
 stačí len zavolať.
Váš realitný maklér Ján Horoba
www.haloreality.sk/horoba

 0905 149 617
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na tretej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky za-
bezpečuje ELET, s.r.o.

»KÚPIM JAWU PIONIER STA-
DION aj diely, 0911636113
»KÚPIM motorky- JAWA/
CZ BABETU TATRAN MANET 
STADION PIONIER SIMSON AJ 
DIELY 0905450533
»KÚPIM CZ JAWA SIMSON 
PIONIER alebo aj diely. 
0949505827

»Garáž do prenájmu v 
SN, ul.Javorová, 50€. 
0950313043
»Kúpim 2 al.3 izb. byt SNV 
0902116200

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531
»Darujem 2-mes. kocúrika 
0948115764

»Kúpim vojenské veci šable, 
bodáky, dýky, uniformy od-
znaky a iné do r.1945 platím 
v hotovosti 0940740451
»Kúpim staré odznaky po 
vojakoch, partizánoch, ha-
sičoch, osobnostiach. Do-
hoda. 0907910755
»Kúpim staré odznaky po 
vojakoch, partizánoch, ha-
sičoch, osobnostiach. Do-
hoda. 0907910755

»Predám stan pre 3 osoby 
pomarančový plus 2 nafu-
kovačky plus 1 spacák, cena 
dohodou. Tel. 0910264229

»Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, sukne, 
kašmírové šatky, maľova-
né truhlice, starožitnosti 
0909117320

»Tmavovlasý vysoký 44 roč-
ný muž s dobrým výzorom, 
by rád spoznal štíhlu ženu 
na nezáväzné stretnutia. 
SNV, LE, PP 0908 668 783

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Zelené hnojenie nám ponúka mož-
nosť ako nahradiť v záhrade maš-
taľný hnoj a zároveň dodať pôde 
potrebné živiny. Začať s ním môže-
te ihneď po zbere úrody.

Zelené hnojenie môžete v záhrade vy-
užiť všade tam, kde pestujete zeleninu, 
dokonca sa nemusíte báť použiť ho v 
skleníku či fóliovníku.

O čo vlastne ide?
Pri zelenom hnojení ide o spôsob 

hnojenia pôdy pomocou živých rastlín 
a ich zapracovanie v skorom rastovom 
štádiu do pôdy, pričom ide o metódu 
veľmi šetrnú k životnému prostrediu. 
Potom ako sa rastliny, ktoré ste do pôdy 
zapracovali rozložia, obohatia pôdu o 
množstvo živín. Zelené hnojenie tiež 
chráni pôdu pred vysušením slnkom, 
eróziou vetrom a vymývaním živín daž-
ďom. Rastliny, ktoré vysejete pôdu pre-
kypria a niektoré z nich môžu pôsobiť 
aj proti škodcom či chorobám. Zelené 
hnojenie sa dá realizovať počas celého 
roka, ak sa preň rozhodnete v období od 
polovice septembra až do polovice ok-
tóbra, rastliny zapracujete do pôdy ešte 
koncom jesene, prípadne skoro na jar.

Pôdu si najskôr pripravte
Z pôdy najskôr odstráňte všetky zvy-

šky predchádzajúcej úrody a zlikviduj-
te aj burinu. Potom plochu prekyprite 
do hĺbky približne 5 až 7 centimetrov. 
Vezmite osivo určené na zelené hnoje-
nie a rozhadzovaním ho husto vysej-
te do pripravenej pôdy. Následne ho 
hrabľami zapracujte do pôdy a utlačte. 
Ideálne je pustiť sa do výsevu po daždi, 
pretože rastliny potrebujú veľa vlahy. 
V suchom počasí, treba pôdu výdatne 
zavlažiť.

Po tom, ako nrastú rastlinky do výšky 
približne 10 až 20 centimetrov, pokoste 
ich a nechajte mierne zvädnúť – nema-
li by však uschnúť. Pomocou motyky 
rastliny zapracujete plytko do pôdy. Ak 
je porast nízky, môžete ho do pôdy zarý-
ľovať aj bez predchádzajúceho kosenia. 
Dajte pozor, aby ste rastliny zapracovali 
do pôdy etš skôr, kým sa vysemenia.

Po tom, ako ste rastliny zapracova-
li do pôdy, nechajte záhono dva až tri 
týždne oddychovať. Následne môžete 
začať s výsevom či výsadbou zeleniny.

Aké druhy rastlín vysadiť?
Keďže výber rastlín vhodných na ze-

lené hnojenie je pestrý, vyberajte si pod-
ľa toho, v akom období plánujete zelené 
hnojenie realizovať:
-na letný výsev sú vhodné rýchlorastúce 
druhy, akými sú napríklad horčica, rep-
ka alebo medonosná facélia či lupina 

biela,
-na prezimovanie sejte osivo ozimných 
druhov. Tie sú odolné voči mrazu. 
Vhodná je ozimná repka, vika huňatá 
aj raž, ktoré môžete aj navzájom kom-
binovať,
-počas celého roka sa na zelené hno-
jenie hodí vika, hrach kŕmny, lupina, 
ďatelina či lucerna. Tie obohatia vašu 
pôdu o dusík. Nesejte ich však na po-

líčku, kde predtým rástol hrach alebo 
fazuľa a to ani vtedy, ak ich tam chcete 
v ďalšej sezóne pestovať,
-ak neplánujete pestovať kapustu, 
brokolicu, karfiol či kaleráb, je veľmi 
vhodné vysadiť na záhony repku alebo 
horčicu,
-ak vašu záhradu trápi háďatko, vysejte 
ako zelené hnojenie nechtík lekársky.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pripravte pôdu na ďalšiu sezónu

Zelené hnojenie pre vašu záhradu

Zvýšte úrodnosť pôdy zeleným hnojením.                        autor foto Caniceus pixabay
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Bližšie informácie a súťažné podmienky získate v našich pobočkách,  
na infolinke 0850 850 555 alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet.

KAŽDÝ PRENESENÝ ÚČET 
VYHRÁVA AŽ DO 300 EUR.

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
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Akcia platí len  

do konca septembra

Účet prenesieme za vás.
Navyše získate plyšového Ralfa a Ralfovu kartu. 
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Nedávno som bol na jednej schôdzi. 
Experti na ministerstve diskutovali o 
tom, ako zlepšiť naše školstvo. Vraj tre-
ba digitalizovať učebnice. Neviem síce 
ako digitalizované učebnice pomôžu k 
lepšiemu vzdelávaniu žiakov, ale viem 
si predstaviť ako pomôžu niektorým 
firmám k lepšiemu biznisu. 

Neurológ Martin Stránský hovorí, 
že “študenti, ktorí píšu a učia sa z kníh, 
majú o tretinu lepšie výsledky ako tí, ktorí 
sa učia cez obrazovku počítača.” Profesor 
teológie Randall Smith z  Hustonu hovorí 
o výskume, kde študenti, ktorí v škole po-
užívali tablety, čítačky, počítače a laptopy 
s prístupom na internet dosahovali oveľa 
horšie výsledky z matematiky, prírodo-
vedy alebo čítania ako ich rovesníci bez 
týchto technológií. Existuje aj ďalšia ana-
lýza vývoja spoločnosti, ktorá uvažuje s 
tým, že sa voľby budú vyhrávať pomocou 
matematických algoritmov na internete 
a demokraciu nahradí vláda bohatých 
digitálnych firiem. Spoločnosť sa môže 
rozdeliť na tri vrstvy -  tých, čo vlastnia 
digitálne technológie, tých, čo pre nich 
pracujú a tých, ktorí budú zmanipulovaní 
a zotročení. 

Kedysi mali otroci na nohách ťaž-
ké reťaze, dnes majú vo vreckách karty 

s čipmi. Otrokári už nepotrebujú biče a 
zbrane, stačia im pôžičky, médiá a zaria-
denia, ktoré nosíme vo vrecku a vedia o 
nás viac ako my sami. Vedia všetko - kam 
chodíme, s kým sa stretávame a komuni-
kujeme, čo nakupujeme, akí sme, po čom 
túžime, z čoho máme strach. 

Digitalizácia je dobrá - nemusíme 
rúbať stromy a vyrábať toľko papiera, 
môžeme sa učiť na diaľku, ušetríme aj za 
materiál a priestor na skrine so spismi, 
hudobnými nosičmi, výkresmi a inými 
dokumentmi. Našim deťom však nepo-
môžu ku šťastiu a lepšej príprave na život 
tablety, digitálne knihy a internet, ale bez-
pečné prostredie, starostliví rodičia dobrí 
učitelia. 

Naši starí rodičia nemali počítače a 
internet a možno ani také vzdelanie ako 
mladí ľudia dnes. Mali viac zdravého ro-
zumu, slobody a schop-
nosti prežiť aj v ťaž-
kých podmienkach. 
Ešte som nestretol 
človeka, ktorého by 
nasýtili digitálne ze-
miaky a našiel by 
zmysel svojho 
života v digi-
tálnom svete.

Digitálni otrokári

» Ján Košturiak
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338

PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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KŠX-Delta príjme 

:

Základná mzda: 

 

Ubytovanie
 0918 493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

Firma KOVO - ZVAR s.r.o. 

prijme do pracovného pomeru

pracovníkov do profesie 

Mzda: OD 5,50EUR/HOD. 

 

0905 344 461 - 0915 956 707
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14. septembra 1830    
z Viedne do Bratislavy začala premávať po Dunaji prvá paroloď.

Výročia a udalosti

13. septembra 1959   
sovietska sonda Luna 2 bola prvé umelé teleso, ktoré pristálo na 
Mesiaci.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 139
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

34
-0
09
0

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia


