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Až stíchnu hlasy, zostane iba krik

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Novom Meste
nad Váhom
800 € brutto/ mesiac
Nástup INHEĎ!

0948 066 491

36-0001

Potom neskôr sa akosi vytratili, všetko sme si začali robiť sami laicky, neodborne 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 neexistuje. Aj keď, je vlastne veľmi relatívne, či
je naše zdravotníctvo, ktoré máme zadarmo, pre nás až tak zadarmo. Ale to
niekedy inokedy.
Existuje taký už mimoriadne ošúchaný, rokmi ošľahaný slogan, hoci
smutný a múdry - “až umrie posledná
včela, umrie aj ľudstvo”. A v týchto mesiacoch mi stále chodí na myseľ predstava - “až stíchne posledný rozumný
hlas, zostane iba nezrozumiteľný krik,
bľabot”.
Kto dnes počúva vedcov, epidemiológov, 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 dosiahnutého 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 “kultivovaný” sociálnymi sieťami, internetom, a, samozrejme, skrytou či otvorenou propagandouextrémizmu.
Osobne nemám až tak veľmi rád
pána Václava Klausa. Ale vážim si ho
tak, ako si vážim každého vzdelaného odborníka, ktorý rozumie tomu, čo
hovorí a hovorí to, čo nadobudol štúdiom, praxou, poznaním - vlastným.
Klaus tvrdí, že hoci to ešte nevidíme,
sme uprostred novej celosvetovej revolúcie, revolúcie krajného extrémizmu.
A Slovensko, samozrejme, za týmto
trendom nijako nezaostáva. Krajný
extrémizmus sa prejavuje revoltou,
založenou iba na potrebe ničiť, udierať, demolovať, odmietať, devastovať.
Presadiť inak absolútne nevýznamné
postavičky na pódiá pozornosti pre nemysliacich divákov.
S obavami sledujem, ako u nás
prestávajú zaznievať hlasy a ohlušuje 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 hlasy - pekný týždeň
želá

75-11

Zažil som časy, keď existovali truhlári, stolári, vodári, klampiari a
mnohí z nich boli naozaj vynikajúci
remeselníci. S takými tými - “zlatými rukami”.
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Nedávno som bol na jednej schôdzi.
Experti na ministerstve diskutovali o
tom, ako zlepšiť naše školstvo. Vraj treba 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 používali tablety, čítačky, počítače a laptopy
s prístupom na internet dosahovali oveľa
horšie výsledky z matematiky, prírodovedy alebo čítania ako ich rovesníci bez
týchto technológií. Existuje aj ďalšia analýza 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 ťažké reťaze, dnes majú vo vreckách karty

s čipmi. Otrokári už nepotrebujú biče a
zbrane, stačia im pôžičky, médiá a zariadenia, ktoré nosíme vo vrecku a vedia o
nás viac ako my sami. Vedia všetko - kam
chodíme, s kým sa stretávame a komunikujeme, 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 nepomôžu ku šťastiu a lepšej príprave na život
tablety, digitálne knihy a internet, ale bezpečné prostredie, starostliví rodičia dobrí
učitelia.
Naši starí rodičia nemali počítače a
internet a možno ani také vzdelanie ako
mladí ľudia dnes. Mali viac zdravého rozumu, slobody a schopnosti prežiť aj v ťažkých podmienkach.
Ešte som nestretol
človeka, ktorého by
nasýtili digitálne zemiaky a našiel by
zmysel svojho
života v digitálnom svete.

» Ján Košturiak

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

ETERNITOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

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

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

ER
R – OKTÓB
SEPTEMBE
2020

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

●
●
●
●
●

Nové
Mesto
n/Váhom

seriózne, kv
alitne,
bez zá

lohy
Nové pomníky - žula, terazzo
doprava ZD ,
ARMA
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

Piešany

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

59-321
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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
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

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

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

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera

14. septembra 1830

Výročia a udalosti

z Viedne do Bratislavy začala premávať po Dunaji prvá paroloď.
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Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
Facebook: Kovošrot Vašin Čáry

63-0005

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

SLUŽBY, BÝVANIE

3

85_0635 I 85_637

piešťansko
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Opatrenia pre umelecké predstavenia
a verejné kultúrne podujatia

05 DOMY / predaj 5
domy/predaj
06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj
07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel.: 0944 630
600
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

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
»Kúpim vzduchovku. Tel.:
0910 419 469

- pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu
vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho
trvalý chod.
Opatrenie k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí ďalej zakazuje 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 rozostupov medzi osobami neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov,
osoby vykonávajúce športovú činnosť,
umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným
a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.

22 119 0011

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Kúpim starý Traktor Zetor
15, Zetor 25, Super 50 , 3011,
Slávia, Svoboda, staré auto,
Jawa, Pásak. Tel.: 0908 146
946

Organizátorom divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých
predstavení je nariadené:
- zabrániť vstupu na miesto umeleckej
činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela
alebo výrobe programu, ak sa u nich nameria telesná teplota nad 37,2 °C,
- vybaviť hygienické zariadenia tekutým
mydlom a papierovými utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
- pred každým predstavením vykonávať
dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek,
držadiel, pultov).
Popri tom je potrebné dodržiavať tieto hygienické 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 konzumáciu nápojov a pokrmov,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové 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 plochy,
- často vetrať priestory,

46-0192

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

» red

75-51

Občianska
riadková
inzercia

13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

09-93

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

Chcete si
podať
inzerát?

PALIVOVÉ
DREVO

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

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.

0917 649 213

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988
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16-0251

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

61-0222

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

POLIENKA aj GUĽATINA

SLUŽBY

piešťansko

5

len
Akcia platí
bra
m
e
t
p
e
s
a
c
n
do ko

KAŽDÝ PRENESENÝ ÚČET
VYHRÁVA AŽ DO 300 EUR.

Bližšie informácie a súťažné podmienky získate v našich pobočkách,
na infolinke 0850 850 555 alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen. sk
32-0099

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

Účet prenesieme za vás.
Navyše získate plyšového Ralfa a Ralfovu kartu.

RB-kampan-rodina_207x277_0820.indd 1
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Regionálni hygienici
majú nové právomoci

Ak sa regionálny hygienik rozhodne
na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej
situácie túto kompetenciu uplatniť, môže
medzi nimi byť napríklad zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od
23:00 do 6:00 nasledujúceho dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov
do 150 osôb, alebo zakázať hromadné podujatia, 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 epidemiologická situácia dovolí, prijímať opatrenia
prioritne na lokálnej úrovni, pretože sa
uplatňujú rýchlejšie, sú efektívnejšie a trefnejšie.“
Regionálni hygienici sa môžu rozhodnúť vydať opatrenia odporúčané Pandemickou 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 rámec 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 lokálnu epidémiu v okrese Michalovce. Cez leto
k tomu pristúpil aj RÚVZ so sídlom v Trenčíne 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 rúšok v interiérových verejných priestoroch,
dodržiavanie dostatočného sociálneho
odstupu a pravidelné umývanie, resp. dezinfekcia 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.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 746 988
0905 746 988

Pandemická komisia vlády po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku odporučila regionálnym hygienikom v rizikových okresoch
Slovenska, kde v ostatnom období evidujeme rastúci trend výskytu ochorenia
COVID-19 (podľa semaforu oranžové
a červené okresy), aby na zamedzenie
jeho šírenia prijímali opatrenia nad rámec celoštátne platných opatrení.

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

» red

Výročia a udalosti
sovietska sonda Luna 2 bola prvé umelé teleso, ktoré pristálo na
Mesiaci.

13. septembra 1959

farba
ANTRACIT

Na vydieračské e-maily
nereagujte, ide o podvod!

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
tre
kd

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE
Videá a fotky realizácií nájdete na:

0919 370 730, 0919 383 363

Výročia a udalosti
v nemeckom ríšskom sneme bol schválený zákon o ríšskych občanoch, ktorý diskriminoval Židov.
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87-0091

www.montter.sk

15. septembra 1935
» red

HNEDÁ
8003

farba
BIELA

Viac informácií na tel.:

Podvodníci zameriavajúci sa na
digitálne vydieranie svojich obetí opäť
vylepšili svoju taktiku. Bezpečnostná
spoločnosť ESET varuje používateľov
pred nepravdivými podvodnými emailovými správami, ktoré sa pokúšajú
vylákať výpalné od ľudí sledujúcich
pornografický obsah na svojich digitálnych zariadeniach.
Tentoraz prebieha e-mailová komunikácia v dobrej slovenčine, počet
obetí sa tak môže zvýšiť. Autor e-mailovej správy tvrdí, že si obeť nahral
pri sledovaní pornografického videa a
nahraté je aj samotné video, ktoré má
obeť sledovať. Vyhráža sa, že ak obeť
nezaplatí výpalné vo výške 950 eur v
digitálnej mene Bitcoin, zašle toto video všetkým kontaktom. Tvrdí taktiež,
že kontakty a video má vďaka tomu,
že si obeť infikovala svoje zariadenie
škodlivým kódom práve pri sledovaní
pornografie.
Tieto emaily sú podvodné a útoč-

níci v nich iba klamú a manipulujú.
Určite teda neplaťte výpalné. ESET vysvetľuje, že útočníci sa snažia zneužiť
nevedomosť obete tým, že jej podvodnú správu zašle akoby z jej vlastnej e-mailovej adresy. Adresu odosielateľa
však dokážu technickejšie zdatnejší
jedinci zmeniť relatívne jednoducho a
rýchlo.
Útočníci sa snažia od obetí vylákať
výpalné aj tvrdením, že na zaplatenie
majú len 50 hodín od otvorenia správy, a ak budú obsah výhražnej správy
s niekým zdieľať, video budú okamžite
distribuovať.
ESET odporúča, aby ste v takom
prípade zvážili zmenu hesla a pridanie
dvojstupňovej autentifikácie na daný
email, prípadne ostatné služby a kontá,
ktoré chránia rovnakým heslom.

KVALITNÉ
VIZITKY 0905 746 988

Podvodníci tvrdia, že vás nahrali
pri sledovaní porna, spoliehjajú sa
na moment prekvapenia a strach a
žiadajú peniaze.

Materiály:
HLINÍK, DREVO

piešťansko

SLUŽBY, BÝVANIE
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OD NEDELE 13. 9.
u nás si nemuste
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Med kvetový
900 g

-25%

3

19

10 kg balenie

-46%

(1 kg = 3,54)

platí 17. - 20. 9.

4.29

6.49**

10 kg balenie

Zemiaky neskoré
• neprané
• varý typ B – prílohové

3

49

Rama Classic

1 kg

(1 kg = 0,35)

2

39

kg

Saláma
Vyso�ina

1.79

• odroda: Gala

440 g

805 g

-44%
�ervené jablká

Treska v majonéze
Exklusiv

0

4

99

2

39

49
(1 kg = 5,58)

(1 kg = 5,43)

C H L AD E N É
C H L AD E N É

Supercena

cena za 1 kg

-41%

cena za 1 kg

Ka�ica
• s drobami
• cca 1,9 – 2,4 kg

2

29

5.99

Brav�ová
krkovi�ka

• bez kost, vcelku

3

49

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.

PN20-37_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 31. 8. 2020.

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

piešťansko

9
TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
13. 9. – 19. 9.

Encián

• nakladaný
v oleji

400 g

1

610 g

3

99

Eidam

• 30 % t. v s.
• plátky

99

(1 kg = 4,98)

(1 kg = 10,78/PP)

Balkánsky syr

250 g

150 g

0

0

85

95
(100 g = 0,63)

Camembert

Hubert
de Luxe
• sladký

1,5 l

-35%
13.99*

8

99
(1 l = 5,99)

(1 kg = 3,40)

Smotanová
náterka klasik

3 x 200 g
600 g

2

99
(1 kg = 4,98)

Coca-Cola/
Cola Zero/
Fanta/Sprte

60 kusov

2,25 l

-40%

2 x 30 kusov

1.49*

0

4

99

89
(1 l = 0,40)

Vajcia „M“

(1 kus = 0,08)

PN20-37_strana-
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... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
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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Pripravte pôdu na ďalšiu sezónu

Zelené hnojenie pre vašu záhradu

Zelené hnojenie nám ponúka možnosť ako nahradiť v záhrade maštaľný hnoj a zároveň dodať pôde
potrebné živiny. Začať s ním môžete ihneď po zbere úrody.
Zelené hnojenie môžete v záhrade využiť 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 dažďom. Rastliny, ktoré vysejete pôdu prekypria 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 októbra, 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 zlikvidujte aj burinu. Potom plochu prekyprite
do hĺbky približne 5 až 7 centimetrov.
Vezmite osivo určené na zelené hnojenie a rozhadzovaním ho husto vysejte 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 – nemali by však uschnúť. Pomocou motyky
rastliny zapracujete plytko do pôdy. Ak
je porast nízky, môžete ho do pôdy zarýľovať aj bez predchádzajúceho kosenia.
Dajte pozor, aby ste rastliny zapracovali
do pôdy etš skôr, kým sa vysemenia.
Po tom, ako ste rastliny zapracovali do pôdy, nechajte záhono dva až tri Zvýšte úrodnosť pôdy zeleným hnojením.
autor foto Caniceus pixabay
týždne oddychovať. Následne môžete
začať s výsevom či výsadbou zeleniny.
biela,
líčku, kde predtým rástol hrach alebo
-na prezimovanie sejte osivo ozimných fazuľa a to ani vtedy, ak ich tam chcete
druhov. Tie sú odolné voči mrazu. v ďalšej sezóne pestovať,
Aké druhy rastlín vysadiť?
Keďže výber rastlín vhodných na ze- Vhodná je ozimná repka, vika huňatá -ak neplánujete pestovať kapustu,
lené hnojenie je pestrý, vyberajte si pod- aj raž, ktoré môžete aj navzájom kom- brokolicu, karfiol či kaleráb, je veľmi
ľa toho, v akom období plánujete zelené binovať,
vhodné vysadiť na záhony repku alebo
-počas celého roka sa na zelené hno- horčicu,
hnojenie realizovať:
-na letný výsev sú vhodné rýchlorastúce jenie hodí vika, hrach kŕmny, lupina, -ak vašu záhradu trápi háďatko, vysejte
druhy, akými sú napríklad horčica, rep- ďatelina či lucerna. Tie obohatia vašu ako zelené hnojenie nechtík lekársky.
ka alebo medonosná facélia či lupina pôdu o dusík. Nesejte ich však na poPripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

33-0066

viny
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-61%

3x

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

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

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

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

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

CENY
OKIEN

0918 500 492

ceny
v regióne

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

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

16-0266

AKCIA

11

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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VYHRAJTE 400 €
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63-0045

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

0948 787 777 | www.balkona.eu

5

020
9. 2
15.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

S 8
U

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

3
7
6
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5
1
3
7
2
2
1
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Kvalitu ovzdušia budú merať inšpektori

Kvalitu ovzdušia v slovenských krajoch bude monitorovať 14 inšpektorov.
Počas ôsmich rokov sa budú snažiť prispieť k zlepšeniu ovzdušia a priniesť riešenie na zníženie znečistenia vzduchu.
Uviedol to projektový manažér integrovaného projektu LIFE Gabriel Adamek
spolu s ministrom životného prostredia
Jánom Budajom pri príležitosti Svetového
dňa čistého ovzdušia, ktorý pripadá na 7.
septembra.
Noví manažéri kvality ovzdušia budú
takmer na celom Slovensku. Do projektu
sa zatiaľ nezapojil Bratislavský ani Nitriansky kraj. Inšpektori budú detegovať
problémy a následne pomáhať k ich odstráneniu, analyzovať znečisťujúce látky
a zisťovať, ktoré znečisťujúce aktivity sa
dajú obmedziť. „Primárne sme sa zamerali na lokálne kúreniská a dopravu,“ podotkol Adamek.
„Všetko bude závisieť od krajov, či
budú chcieť zaviesť reštrikcie, ktoré môžu
a nemusia byť populárne,“ povedal Adamek. Dodal, že v prvej fáze by sa mala

promovať aj výmena kotlov na tuhé palivo za kotle na zemný plyn.
„Všetci sa musíme spojiť a tlačiť na
starostov a primátorov, aby využili platný
zákon, ktorým môžu obmedziť vjazd motorových vozidiel do určitých častí miest.
Majú ten nástroj v rukách, ale chápem, že
to nie je populárne,“ povedal Budaj.
Envirorezort chce ešte na jeseň tohto
roka predložiť do legislatívneho procesu
zmenu zákona o ovzduší a zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Budaj chce splniť víziu klimatického programu do roku 2030. Bude si to podľa neho
vyžadovať zvýšenie pokuty pre veľkých
znečisťovateľov, transformáciu na menej
znečisťujúce technológie a transformáciu
niektorých znečisťovateľov, na čo chce
využiť fondy z Európskej únie.

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988

WWW.REGIONPRESS.SK
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» red

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

Envirorezort chce ešte na jeseň tohto
roka predložiť do legislatívneho procesu zmenu zákona o ovzduší a zákon
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
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Načúvajme iba tým, ktorí sú pravdiví!
udrží zdravý úsudok a vnútorný pokoj, aby ho dokázal obhajovať. Všetky cesty sú spochybnené, ale z tej
križovatky treba ísť ďalej. Možno už
Nedeľná mikroúvaha: Máme netreba toľko rozhnevaných boričov
problém, čím nemyslím iba opäť chrámov, ako skôr ľudí, schopných
sa vracajúcu pandémiu COVID19, načúvania, rozvahy a obetavosti.
ani nedávny výrok sudcov...
Začať sa s tým dá aj hneď, na
tomto hriešnom fóre. (Text vyšiel ako
To sú len dve znamenia zo sto- status Jána Budaja na sociálnej sieviek podobných. Mohol by som ho- ti - pozn. red.)Nediskutujme s ľuďmi
voriť aj napríklad o šokujúcich skú- iba preto, aby sme ich „obrátili“. Čo
senostiach z mojej súčasnej práce, to ak ten, kto sa má obrátiť, sme my
znamená o skúsenostiach z ochrany sami? Neprijímajme názory od anoprírody a ľudí pred envirokriminali- nymných štváčov a nájomných podtou. Aj tam vidieť, že chod spoločnos- vodníkov. Nenechajme im otravovať
ti nejde tak, ako by mal. Tí, čo škodia, našu myseľ.
sa neboja Boha, ani svetského práva.
Načúvajme iba tým, ktorí sú pravNeprestávajú škodiť. Naopak, vyhrá- diví, sami sebe verní, tým, čo zahážajú sa a bránia nastoľovaniu práva. ňajú strach. Ak ostaneme pevní a istí
Nejde to u nás od bezohľadnosti ku si tým, prečo žijeempatii, od chamtivosti ku prajnosti, me, nerozhodí nás
od zločinu ku spravodlivosti...
pandémia, ani šo... a čo horšie, nie je to len náš kujúci súdny verproblém, Svet stráca istotu. Do oblohy dikt. My musíme
trčí vyhoretá katedrála Notre Dame. vydať svedectvo, a
Niečo sa pokazilo, ale to otvára dvere to bez ohľadu na
šanci. Ocitli sme sa v dobe, ktorej sa v okolnosti. Idegréčtine hovorí kairos, doba zastave- me ďalej...
nia a hľadania nových ciest. V takejto
dobe je najcennejším ten človek, čo si
» Ján Budaj

KŠX-Delta príjme

HĽADÁME PRACOVNÍKOV
DO NÁBYTKÁRSKEJ
VÝROBY
Piešťanská 31/A
(bývalý areál Milex)

prijme do TPP alebo živnostníkov na pozíciu:

VODIČ na sklápacie návesy

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Možnosť ubytovania.
info: 0917 261 588

mzda od 1000-1700 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

servis@sandrock.sk

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

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

Bezplatná infolinka
0800 500 091

o
r
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85_0605
FSAFF

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

mazama, s.r.o.
Nové Mesto n Váhom

www.konstrukter.sk

493 960

Tel.: 0944 205 576

51-0007

)MLR?IR 0918

85_0627 I 61- 0227

3ș/, à(ǳ ),3
+à21, 1^/&ß

76-0074

*2ȅ,3 àȅß+6 à-ǳ/6:
Základná mzda:  Í)ġÍ,#22- ÍKCQ?ĢLC
+GCQRMÍNPĉAC +GISJMT Íġ0
Ubytovanieà7"/*

75-11

(Uverejnené s láskavým zvolením
ministra Jána Budaja pre REGIONPRESS)

ZAMESTNANIE

piešťansko
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INZERCIA

Výročia a udalosti
– Moskvu zachvátil obrovský požiar a zničil skoro tri štvrtiny mesta.

18. septembra 1812

0905 746 988

Realizujeme všetky
stavebné práce

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

52-0110

bytov a domov

PN20-37_strana-
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AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

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

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
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Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

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

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

10-0075

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0090

SK.ABAINNOVATOR.COM

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

32-0001-3

0918 726 754

Kritériá
pre spoluprácu :
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