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Týždenne do 16 370 domácností

PLECHY

Domáce väzenie

Strechy na kľúč a
rekonštrukcie striech.
0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0012

Neváhajte zavolať!

75-41

Nemusím chodiť na verejnosť, nemusím nastupovať do prostriedkov
hromadnej dopravy, nemusím každý
deň na pracovisko. Som na ňom stále,
24 hodín denne.
Nemusím sa rozčuľovať, prečo
ľudia ešte stále vonku nenosia rúška,
nemusím sa báť ako zamestnanec či
klient domova sociálnych služieb,
ktorého zamestnankyňa egoisticky a
drzo voči kolegom i klientom odmietala rúško a teraz nielenže je pozitívna, nielenže musí do karantény, nielenže do karentény musí jej rodina,
ale ostatní jej kolegovia a klienti sú v
strachu, čo bude s nimi. Ona je asi v
pohode, oddovolenkovaná, vycestovaná, bez obmedzenia svojej “slobody”. Želám jej a jej rodine uzdravenie,
želám jej kolegom a klientom nenakazenie a hlavne, želám nám všetkým
návrat k rozumu, hoci aj na takýchto
prežitých skúsenostiach. To chcem
však priveľa. Rozum všade skôr ubúda, ako pribúda. Je to nezastaviteľný
trend.
A tak mi je fajn v tom domácom
väzení. A zjavne ešte dlho bude, vďaka čomu a komu, vie väčšina z nás.

Prežiť toto všetko, zvládnuť to, je napokon dobrá škola do budúcna. Táto
doba mnohé a mnohých odhaľuje,
takpovediac viac ako len donaha.
Ono to napokon za všetky tie svadby,
cestovanie, odmietanie čohokoľvek,
nerešpektovanie ničoho okrem seba
a vlastných potrieb (je na to aj trošku
surovejšie slovo, ale to nepoužijem),
organizovanie zakázaných zhlukov
ľudí vlastne stojí. Prinieslo to poznanie. O nás, o ľuďoch okolo nás, o tom
čo a kto je v nich. Domáce väzenie ma
oslobodilo od nutnosti stretávať sa
s nimi, vidieť ich aroganciu, musieť
sa podriadiť ich nevšímavosti. A to
je veľký dar. Myslím, samozrejme, to
väzenie. Na rozdiel od nich, môj pes
rešpektuje pravidlá a normy medziľudského správania. A to je iba pes.
Taký ľudský. Kríženec. Z útulku.
Prechod zo sveta, v ktorom som
nútený žiť, do sveta v ktorom sa mi
chce žiť, hoci zavretý v karanténe,
je napokon celkom príjemný. Ak to
okolnosti umožnia.
bré, nenaVšetko dobré,
aľ možno,
kazte sa a pokiaľ
oho okolo
nenakazte nikoho
vás!

CIA
INZE7R81 227
0915

m
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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09-115

Nie, vážení čitatelia, nesťažujem
sa naň. Mám to obrovské šťastie,
že môžem pracovať z domu a využívam všetky vymoženosti modernej doby, ktoré mi poskytujú
zásielkové obchody.

a škridle ihneď
zo skladu.
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KOMÁRŇANSKO Stanovisko ÚVZ SR k plošnému a

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

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

59-388

MZDA OD 850 €
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091
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OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

07-0143

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

PRACUJ
U NÁS v ČR

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

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

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

Komárno

DODÁME DO 2 HODÍN

Kolárovo

2

DISTRIBÚCIA (16.370 domácností)
Každý týždeň:
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hurbanovo

dla

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

3,50výpredaj TOVAR, SERVIS
€/m

INZERCIA
Katarína Spisáková 0915 781 227
Veronika Baumajsterová 0910 851 307

škri

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

“Pilotné testovanie obyvateľstva na im v prípade potreby vedia zabezpečiť
COVID-19 na Orave a v Bardejove malo adekvátnu zdravotnú starostlivosť Sledujte
veľký význam.
počas domácej izolácie svoj zdravotný stav
a v prípade zhoršenia príznakov kontaktoIdentifikovalo sa ním 5594 infekčných vali svojho ošetrujúceho lekára.
ľudí, ktorým sa nariadila domáca izolácia.
Ľudí s negatívnym výsledkom by som
Zavedenie antigénových testov podporu- rád povzbudil, aby nepoľavili v dôsledjem, pretože dokážu dostatočne a rýchlo nom dodržiavaní vysokého hygienického
identifikovať ľudí s veľkou vírusovou nálo- štandardu a aby sa naďalej aktívne chrážou – teda najviac infekčných, ktorí môžu nili pred infekciou.
ľahko nakaziť iných, vrátane tých najzraniEpidemiologická situácia na Sloventeľnejších. Aj takýmto spôsobom znížime sku je totiž vážna.
riziko prenosu nákazy a sme opäť bližšie k
Seba, svoju rodinu a známych ochrátomu, aby sme zmenili vývoj chorobnosti nime tým, že budeme pri nevyhnutných
COVID-19 a jeho nepriaznivý trend.
cestách mimo svojich domovov nosiť
Pre epidemiológov, ktorí už mesiace správne nasadené a čisté rúško, udržíme
trasujú kontakty pozitívne testovaných si aspoň dvojmetrový odstup od iných ľudí
ľudí, je to veľká pomoc. Stále však musí- a budeme si často umývať a dezinfikovať
me pokračovať vo vyhľadávaní úzkych ruky. Viem, že ide o denne opakované zákkontaktov, pretože sa nám tak darí vyhľa- ladné zásady, nepodceňujme ich však.
Prosím, dodržiavajme tiež uznesedať aj osoby v inkubačnom čase nákazy,
ktoré ešte príznaky nemajú, no ochorenie nia vlády SR a opatrenia Úradu verejného
môžu šíriť ďalej.
zdravotníctva SR. Sú nastavené tak, aby
Ďakujem všetkým, ktorí sa pilotného sme šírenie nového koronavírusu nedobietestovania zúčastnili. Dojímala ma obe- hali, ale predbehli a spomalili ho.
tavosť našich odborných pracovníkov,
Súčasne nastavenými pravidlami
zdravotníkov, vojakov a dobrovoľníkov. chceme docieliť, aby sme COVID-19 nePotešila ma trpezlivosť, disciplinovanosť a zanášali napríklad do svojich rodín, kde
ochota ľudí dať sa otestovať.
cítime maximálny pocit bezpečia. NeobĽuďom, ktorí z testovania odišli ako chádzajme platné opatrenia, pretože tým
pozitívni odporúčam, aby z výsledku ne- riskujeme veľa.”
mali strach. Je dobre, že o tom vedia, pretože ak by u nich nastali zdravotné kompliká- » PhDr. MUDr. RNDr. Ján Mikas, PhD., MPH
cie, už poznáme ich diagnózu a zdravotníci
hlavný hygienik Slovenskej republiky

n
konš
trukc y.
ie str
iech.
Nev
áhaj
te za
vola
ť!

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

pilotnému testovaniu

a škr PLE
idle i CHY
hneď
O
z
Strec
a
zo sk
j
v
hy na
ý
ladu
kľúč hodné
.
a re
ce

Podzámská 21
NOVÉ ZÁMKY
komarnansko@regionpress.sk

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

Redakcia:

KOMÁRŇANSKO

POLITIKA

3

  $  "$   %( &
!'%#
%"&1* "%21$   # ( &3#   -*()(+%'(& 0.(%'4& 0 +,*'-   (2"'+$
&($*"(*3+(!*'(-)*3.'!(5,3,-(#(&+0"'(*&3"&"0!*'"2'(-)(%","$(-
*(051*'1&6'03)'4%$3'*.+,-)(&()(%","$/-2"%',*)(%",(%7 "'".*0",/
(&'+$8!(."(%.4+$-&'4)*( *&(-*7)+$#)(%","$.%(.'+$#+)(%(2'(+,")*0!*'"2'9
)(%","$-   #'(.5" + +,% #"'4& %(.3$(& $,(*4 . '(.(& .4(* -*()*%&',-
)*")*.-# )*."%3 )* -' (.'" +("3%'/! +",1 / 51*"%" &0" :-1 &'# 0"'(*&3"1
;+(1.'#+"%'#5#)(%","$#+$-)"'-*7)+$!()*%&',--*7)+$#:-(.#+,*'<
#   ( )$     $  
 * "  "  & 
$ @ "  :    
*      *+ $
  )*    )       
 )   *
 ( "          
       +*)-   
 !  +%+*)-    "  9
          7  '$
       !        
      +2 !  8  
   

KM20-44 strana

3

+ /    +*)-    
  4&$,  
    1   
!   !  +%+*)-+ 7  
;    $  :.:96=+

$ +    )     :96=   
      7$ )  
 (:7   )$%  
   % : $  7  
> (:96= : $
  :96=   $ +"+ 
"   
  .        9 7   
7!  
4     %$%* 
) &   %)$ 
 "  D   $ 

 * $       
     *  $      <  
  5  &   7       %  %
  &(% &5 % (  D  )$
   )      "   
 & <    &       
 $

33-0079

       !            #     
"      #            !  7  
     !         !   ! #      
 
8 )  %    ()$*  *
  
               & " +-  $     
 ! "               &         A
  "     #      (            * 
 $          )   &!         
! % &           " $ "   ( " 4  , %! 
'         "            *   
     &( )      *    % ! %$  *    
         )$     (    ?  D )  $  * %        
  "  "  
          +  & )$ 
         !           ! ,%  *  ) 
,%  " *                 & )  &* !(  
        #&(       " $      
  ,%    *   -   &  B$    )           
 !   $$ *   
'  
  
6   # 57   
4 !  
5  7  
   # 3!5 
)       (%    " 

          $  ?  $    A       
                 & ) :  ( *  !(
    *  :            )           
0
  1    )       *    "           
 $      <   +!        & !      & " 
&  )    (      +"  (&      & $    &  
 && +"  ( !)    % ++      
&8  7$  +   %$    %:     )
       $      ()   " +(   $ 
 ! %   (     &   (C&)$)    $ ( 
 8  6 )        
           +-    
 +  4 0 8  4     
  1
 &*    ' (

8      &  :96=
    &    $   8"
    4 2)& + & 
"    (      *  ) 
)    C&)$ ,    !
! !   "   ' 
   ) +"  < 
  $    !   (  
$   !3  : 
   %   ! )     
  "  ! $  
            $
%    /  * 
    *        " 
+ $

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škoda 110R, Garde
alebo Rapid aj nepojazdné
bez papierov. 0904527918

03 BYTY / predaj
»Predám 2i byt v Komárne
pri Gazdovskej ulici cena
56000 eur tel 0911451098

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
» Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk
nevolať. Tel. 0908091713

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Dám do prenájmu záhradu s chatkou v Novej
Stráži. Cena 150EUR. Tel:
0907578201

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
» Hľadáme z Komárna
opatrovateľku pre vitálnu
starenku. Mzda: podľa dohody 0907774315

15 HĽADÁM PRÁCU

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KM 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, KMzameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

SPRAVODAJSTVO / ČUJTE
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Najlepšie Kultúrno-osvetové
zariadenia roka 2019 získali tituly
Pre zaujímavosť - najviac kultúrno
– osvetových zariadení v miestnych
a regionálnych podmienkach je v Slovenskej republike. Zariadenia patria
obciam a mestám v sídlach do 3000
obyvateľov, teda v malých a stredne
veľkých obciach.
Osobitné postavenie z hľadiska miestnej a regionálnej
kultúry zastávajú mestá Bratislava a
Košice, ako veľké aglomerácie. V týchto mestách sú vybudované najmä špecializované kultúrne zariadenia, ktoré
fungujú samostatne a svojou špecifickou činnosťou nesaturujú činnosť kulOravské kultúrne stredisko uspelo túrno- osvetových zariadení.
Na regionálnej úrovni kultúry pôv kategórii Kultúrno-osvetové zariadenie roka 2019 so všeobecným zame- sobia spoločenské inštitúcie, ktoré patraním a Krajská hvezdáreň v Žiline v ria síce do sféry kultúry, ale na druhej
kategórii Kultúrno-osvetové zariadenie strane, veľmi dôležitou zložkou ich činroka 2019 so špecializovaným zamera- nosti je výchova a vzdelávanie.
ním. Víťazi získajú osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrno-osvetové
zariadenie roka za rok 2019, finančnú
odmenu 2 500 eur a artefakt symbolizujúci výhru v súťaži. Okrem iného majú
právo používať titul Kultúrno-osvetové
zariadenie roka za rok 2019 a zverejniť
titul na svojom webovom sídle.
Zámerom súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka je medzi iným
ocenenie profesionality výkonov kultúrno-osvetových zariadení a podpora
skvalitňovania ich činnosti. Obom víťazom srdečne blahoželáme.
» red

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne a Krajská hvezdáreň v Žiline
sú prvými nositeľmi titulov súťaže
Ministerstva kultúry SR Kultúrno-osvetové zariadenie roka. Pri príležitosti dnešného Dňa osvetových
pracovníkov im titul na návrh odbornej poroty udelila ministerka kultúry
Natália Milanová. Prvý ročník súťaže
vyhlásilo ministerstvo kultúry 30. januára 2020. Opatrenia prijaté proti šíreniu koronavírusu však vyhlásenie
výsledkov posunuli z jari až na jeseň.

Slovenská pošta upravuje spôsob
doručovania zásielok
S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov
miest a obcí upraví Slovenská pošta
doručovanie niektorých doporučených zásielok. Obyčajné a doporučené zásielky dostanú adresáti priamo
do schránok, úradné zásielky si prevezmú na verejnom priestranstve.
Ak adresáti nebudú zastihnutí na
adrese, dostanú do poštovej schránky
oznámenie o uložení tejto úradnej zásielky. Vyplýva to z rozhodnutia Vlády SR
a príkazu ministra dopravy a výstavby
Andreja Doležala, ktoré dnešným dňom
nadobudli právoplatnosť.
Slovenská pošta doručuje denne
tisíce zásielok po celom Slovensku. Jej
zamestnanci v pobočkách, ako aj v teréne prichádzajú do kontaktu s miliónmi
obyvateľov. Aby sa minimalizoval kontakt, bolo potrebné obmedziť doručovanie niektorých zásielok. Doručovanie
obyčajných listových zásielok pokračuje
ako doposiaľ. Zásielku doručovateľ vhodí do poštovej schránky. V prípade, že
sa zásielka nedá kvôli veľkosti vhodiť do
schránky, bude uložená v pobočke pošty.
Doručovateľ nechá oznámenie o uložení
zásielky zákazníkovi v schránke.
Štandardné doporučené zásielky
bude Slovenská pošta doručovať vhadzovaním do domovej listovej schránky, pričom za deň doručenia sa bude považovať

deň vhodenia takejto zásielky do schránky. V prípade, že sa zásielka nedá kvôli
veľkosti vhodiť do poštovej schránky,
bude uložená na pobočke pošty. Doručovateľ nechá oznámenie o uložení zásielky
na pošte.
Výnimkou je doručovanie úradných zásielok, poistených listov, doporučených listov so službou „Dobierka“,
„Doručenka“, „Do vlastných rúk“, poštových poukazov na adresu a na výplatu
doručovaných s peniazmi. Doručovateľ
ich doručuje na verejnom priestranstve
(napr. Pred bytovým domom, rodinným
domom, sídlom organizácie), pričom adresáta privolá cez zvonček. Aj tu platí dodržiavanie bezpečnostných opatrení, tzn.
adresát musí byť vybavený rúškom alebo
inou ochranou tváre, musí mať vlastné
pero a treba dodržiavať primerané vzájomné odstupy. Ak je adresát nezastihnutý, doručovateľ nechá v domovej listovej
schránke oznámenie o uložení zásielky
(tzn. žltý lístok) a zásielku uloží na pobočke pošty.
Slovenská pošta vyzýva občanov, aby
boli ohľaduplní, opatrní a zodpovední pri
preberaní zásielok. V prípade karantény
alebo podobnej situácie preto prosí zákazníkov, aby z bezpečnej vzdialenosti a
bezpečným spôsobom jasne informovali
doručovateľov, že aktuálne nemôžu prísť
s nimi do kontaktu a prevziať si zásielku.

» Zdroj - Slovenská pošta - TS
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Ako postupovať
v prípade podozrenia na Covid - 19
- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z
dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://
- výlučne telefonicky kontaktovať svoj- www.korona.gov.sk/poziadat-o-vyho ošetrujúceho lekára alebo operačné setrenie-na-covid-19/
stredisko a informovať ich o svojom
zdravotnom stave
Ako rozoznať ochorenia:

KURZ SBS

OPERÁTOR VÝROBY
Y
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ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

» red

0800 500 091 +420 730 893 338
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKià
JFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

e-mail: spisakova@regionpress.sk

Pracuj v Hradci Králové

32-0127

KURAM

0905 312 160

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

tel.: 0915 781 227

Volajte:

Prijem plošnej
inzercie

KOMÁRNO
kurz začína 9.11.2020

179 €

TTT HLKPQORHQBO PH

CENA

85-0748

V prípade, ak máte podozrenie na
výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti
hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:

ZLIKVIDUJME CORONA VÍRUS COVID 19 V NAŠICH PRIESTOROCH
-HGLQHþQêP]DULDGHQtP6':MHOLNYLGiWRUKP\]XEDNWpULLDYtUXVRYRGVSRORþQRVWL6TAR CENTRUM.

Len za
49,90 €

/LNYLGiWRU 6' ± : MH YLDF~þHORYêP FHUWLILNRYDQêP ]DULDGHQtP NWRUêP ]DEH]SHþtPH GH]LQIHNFLX
SULHVWRURY RG YtUXVRY Då SR OLNYLGiFLX QHåLDG~FHKR
OLHWDM~FHKRKP\]X
=DULDGHQLH REVDKXMH 89$ åLDULYN\ NWRUp SULĢDKXM~
OLHWDM~FL KP\] D WHQWR MH XVPUWHQê ]DEXGRYDQRX
HOHNWULFNRX PULHåNRX DNR V~ QDSUtNODG PXFK\
NRPiUHPROHDLQp
3UtORKRX V~ JHUPLFtGQH åLDULYN\ [: 3R LFK
LQãWDORYDQtD]DSQXWtåLDUHQtPY\GH]LQILNXMHWH]D
PLQRGP²DåGRP²YiãKRSULHVWRUXRGYãHWNêFK
PLNURRUJDQL]PRY DNR V~ EDNWpULH YtUXV\ D SUYRN\
þRVS{VREtIRWRFKHPLFNêUR]NODGLFK'1$D]QLþHQLH

3RXåLWLH
/,.9,'È725$6'±:MHPRåQpY\XåtYDĢYGRPiFQRVWLDFKUHãWDXUiFLiFKKRWHORFK
REFKRGQêFKSULHVWRURFK]GUDYRWQêFK]DULDGHQLDFKNDQFHOiULiFKYêUREQêFKDVNODGRYêFK
SULHVWRURFKDQDLQêFKPLHVWDFKNGHVDY\åDGXMHQLþHQLHKP\]XDOHEREDNWpULtDYtUXVRY
9êKRGRXMHåHQHSRWUHEXMHWHSRXåtYDĢåLDGQHFKHPLFNpDLQpSUtSUDYN\D]DVLDKQHWHNDåGê
N~WYPLHVWQRVWL
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Recepty s vitamínom D proti COVIDU
budú uvarené, vodu zlejte (cestoviny
nepremývajte pod studenou vodou) a
cestoviny vložte na panvicu k lososovi
a smotanovej omáčke. Zvyšný škrob,
ktorý zostane na cestovinách, omáčku
mierne zahustí. Pridajte nastrúhaný syr
a všetko spolu premiešajte. Na tanieri
Bežne získava naše telo vitamín D môžete ozdobiť rukolou.
prostredníctvom slnečného žiarenia. V
jesenných a zimných mesiacoch, kedy Nátierka s tuniakom
je slnečných lúčov menej, nám jeho zá- Suroviny: 1 vaničku syru typu cottage, 1
soby môžu pomôcť doplniť aj niektoré konzervu tuniaka, 1PL horčice, 1 jarnú
potraviny. Sú to predovšetkým ryby, na- cibuľku, soľ, korenie
príklad losos, tuniak či sardinky, potom
oleje z rybej pečene, ale aj vaječný žĺtok, Postup: Tuniaka zmiešajte v miske so
mlieko a mliečne výrobky, kvasnice či syrom cottage a horčicou a nadrobno
rastlinné tuky a oleje.
nasekanou jarnou cibuľkou. Nátierku
dochuťte korením a soľou. Podávajte s
celozrnným chlebom.
Penne s lososom

V boji proti koronavírusu odporúčajú odborníci zvýšiť príjem vitamínov. Významnú úlohu v tomto
smere zohráva vitamín D. Prinášame jednoduché recepty, ktoré
vám ho môžu pomôcť doplniť.

a smotanovou omáčkou
Suroviny: 300 g cestovín Penne, filet čer- Šalát s vajíčkom a tuniakom
stvého lososa, olej, 1 menšiu cibuľu, cca Suroviny: 1 menšiu bielu cibuľu, 1 čer-

Pripravte si cestoviny s lososom.

foto autor ThorstenF pixabay

cou zálievky a zľahka premiešajte. Cirozkrojte na štvrtiny.
Červenú cibuľku nakrájame na ko- buľu, paradajky, olivy, kúsky tuniaka a
lieska, paradajky nakrájajte na štvrtin- vajíčko položte na šalát a polejte zvyky. Umyte šalát, natrhajte na menšie škom zálievky. Podávajte s celozrnným
kúsky, vložte do misky, zalejte polovi- pečivom.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

33-0073

150 ml smotany, soľ, korenie, syr typu venú cibuľu, 2 ČL bieleho vínneho octu,
parmazán, rukola na ozdobenie
1 PL dijonskej horčice, 4 PL olivového
oleja, 2 vajcia, štipku soli, 2 paradajky,
Postup: Cibuľu očistite a nadrobno na- 200 g tuniaka v oleji, 1 rímsky šalát, 100
krájajte. Lososa pokrájajte na kocky. g baby mix šalátu, korenie, 50 g malých
Na panvicu nalejte olej, vložte cibuľu a čiernych olív
orestujte, potom pridajte lososa, soľ a
nechajte pár minút podusiť. Následne Postup:
zalejte smotanou, okoreňte a na mierZálievka: Bielu cibuľu očistite,
nom ohni krátko povarte, priebežne nadrobno nakrájajte a vložte do misky.
premiešajte.
Zalejte octom, olejom a horčicou, podľa
Do hrnca dajte vodu, pridajte soľ, potreby prisoľte a okoreňte.
priveďte k varu a vložte cestoviny. Keď
Šalát: Vajcia uvarte natvrdo, očistite a
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Ako sa kúrilo v Bojnickom zámku
na začiatku 20. storočia
ktorej sa v minulosti kúrilo a prieduchmi
umiestnenými pod oknom v Zimnej záhrade
sem prúdilo teplo. V interiéroch zámku sa
nachádzajú aj tri kozuby s teplovzdušnými
prieduchmi značené Hermanom Heimom.
Prvý kozub v Jedálni má vykurovacie teleso
Okrem zavedeného vodovodu, splacho- prekryté farebnou emailovou mrežou. Oblovacích toaliet, nových kachľových pecí a ženie kozuba vyhotovené z dubového dreva
kozubov, prestavovaný objekt dostal aj uni- má bohatú figurálnu rezbu s motívom bokátny teplovzdušný systém kúrenia v priesto- jovej scény a erbu mesta Kolín nad Rýnom.
re Oranžérie, dnešnej Zimnej záhrady.
Druhý kozub má architektonicky upravené
O projekte tohto systému kúrenia ro- vonkajšie kamenné obloženie s plastickou
koval gróf Ján Pálffy s viedenskou firmou výzdobou. Vykurovacie teleso je prekryté
Meidinger. Jedným so zakladateľov vie- prerezávanými liatinovými mriežkami, ktodenskej firmy bol nemecký fyzik Heinrich ré sú na povrchu čiastočne zlátené a bohato
Meidinger (1832 – 1905), ktorý sa zaoberal dekorované geometrickými a rastlinnými orviacerými technickými postupmi pri zavá- namentami. Tretí kozub má jednoduché obdzaní nových spôsobov výroby elektrickej loženie a vykurovacie teleso prekryté čiernou
energie, vykurovania a osvetlenia. V roku mriežkou s prerezávanými ornamentami.
1869 skonštruoval prvú pec, v ktorej bol použitý princíp pomalého spaľovania s regulačným, plniacim a ventilačným potrubím.
Tento systém sa začal využívať aj za hranicami Nemecka. V roku 1872 bola vo Viedni
založená spoločná firma Heinricha Meidingera a Hermana Heima (1846 – 1919), ktorá
uviedla na trh nový teplovzdušný vykurovací systém pomocou prieduchov z jedného centrálneho zdroja tepla kachlí alebo aj
kozuba. Kachle a aj kozuby sa čoskoro stali
veľmi populárnymi kvôli ich rýchlemu a
nastaviteľnému vyžarovaniu tepla.
V bojnickom zámku doposiaľ existuje
» Katarína Malečková
pec v priestore pod Zimnou záhradou, do
Veľkorysá stavebná prestavba bojnického hradu na zámok v rokoch 1889 – 1910
okrem neprehliadnuteľnej novogotickej
architektúry priniesla v jednotlivých
interiéroch aj veľmi pokrokové riešenia.

7

2D experti
Viete čo sú 2D informácie? Sú to
sprostredkované informácie, ktoré
prijímame počúvaním alebo čítaním.
Učitelia v škole nám väčšinu dávajú
2D informácie.
Vysvetľujú nám niečo, pri čom sme
neboli. 5D informácie získavame všetkými piatimi zmyslami - okrem očí, aj rukami, čuchom a chuťou. Sme vtiahnutí do
príbehu, zostáva v nás aj emócia a všetko
sa to ukladá do nášho podvedomia. 2D
informácie získavame keď si napríklad
budeme čítať knihu receptov alebo knihu
o tom, ako sa jazdí autom. 5D informácie
získame, keď budeme skutočne variť a
autom jazdiť. 2D je naštudované a 5D
je prežité. To prvé je naučená teória, to
druhé prax a skúsenosť. Dnes máme veľa
2D expertov, ktorí vyštudovali špičkové
školy. Niektorí píšu na ministerstvách
stratégie rezortov a krajiny, iní vedú veľké firmy alebo učia na univerzitách.
Rozprávajú a píšu o niečom, čo sami
nikdy nerobili - o inováciách, transformáciách alebo stratégiách. A tak máme
dobré strategické dokumenty a zle spravovanú spoločnosť. Chýbajú znalosti,
skúsenosti aj zdravý sedliacky rozum.
Sedia za počítačmi a nemajú čas, aby
vyšli von medzi reálnych ľudí, podniky,

farmy a spoznali ich problémy.
Kedysi mi zavolala jedna dáma, ktorá vyštudovala americkú univerzitu. Písala sociálny program politikovi a chcela
cez telefón vedieť, čo a ako robíme v Dobrom Pastierovi v Kláštore pod Znievom.
Na 5D informácie nemala čas, musela písať. Máme sociálny podnik a zhora nám
posielajú odkazy na rôzne internetové
stránky, formuláre a súťaže. Chcú od
nás 2D príbehy ale my riešime 5D problémy - pripraviť jedlo pre 600 ľudí, obriadiť polia a zvieratá, navoziť potraviny z
Potravinovej banky, nájsť ľuďom prácu.
Chodia aj „Bírešove trestné komandá“
veterinárov.
Niekedy mám pocit, že kravu videli
na obrázku, ale dávajú pokuty za priviazané teliatko ku svojej matke, za lastovičky v maštali, málo vody pre ovečky na
ké diernoc, alebo veľké
k
ky na sieťkach na okníkov
nách. 2D úradníkov
h, čo
pribúda s tých,
ejú a
veciam rozumejú
vedia ich robiť ubúda.
tégií
Z analýz a stratégií
2D expertov
sa ľudia nenajedia.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti

31. októbra 2000

štart kozmickej lode Sojuz TM-31 s prvou stálou posádkou pre ISS

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
0948 787 777 | www.balkona.eu
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splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
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

Facebook: aiwsk

32-0107

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si stretnutie.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  
TO, RÝCHL





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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34-0128

SK.ABAINNOVATOR.COM

