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č. 44 / 30. október 2020 / 24. ročNÍk

Nie, vážení čitatelia, nesťažujem 
sa naň. Mám to obrovské šťastie, 
že môžem pracovať z domu a vy-
užívam všetky vymoženosti mo-
dernej doby, ktoré mi poskytujú 
zásielkové obchody.

Nemusím chodiť na verejnosť, ne-
musím 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 odmie-
tala rúško a teraz nielenže je pozitív-
na, nielenže musí do karantény, nie-
lenže do karentény musí jej rodina, 
ale ostatní jej kolegovia a klienti sú v 
strachu, čo bude s nimi. Ona je asi v 
pohode, oddovolenkovaná, vycesto-
vaná, bez obmedzenia svojej “slobo-
dy”. Želám jej a jej rodine uzdravenie, 
želám jej kolegom a klientom nenaka-
zenie a hlavne, želám nám všetkým 
návrat k rozumu, hoci aj na takýchto 
prežitých skúsenostiach. To chcem 
však priveľa. Rozum všade skôr ubú-
da, ako pribúda. Je to nezastaviteľný 
trend.

A tak mi je fajn v tom domácom 
väzení. A zjavne ešte dlho bude, vďa-
ka čomu a komu, vie väčšina z nás. 

Prežiť toto všetko, zvládnuť to, je na-
pokon 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 pozna-
nie. 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 medzi-
ľudského 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.

Všetko dobré, nena-
kazte sa a pokiaľ možno, 
nenakazte nikoho okolo 
vás!

S pozdravom 

Domáce väzenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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párny týždeň: Dubnica nad Váhom, 
Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava, 
Bohunice, Dulov, Kameničany, Ko-
šeca, Ladce, Nová Dubnica, Pruské, 
Slavnica, Biskupice, Istebník, Kubrá, 
Kubrica, Opatová, Orechové, Dolná 
Súča, Drietoma, Horná Súča, Horné 
Srnie, Chocholná - Velčice, Mnícho-
va Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Sob-
lahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske 
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marovce 
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movské Kochanovce, Dolná Súča, 
Drietoma, Horná Súča, Horné Srnie, 
Chocholná - Velčice, Kostolná - Zá-
riečie, Melčice - Lieskové, Mníchova 
Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Sob-
lahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianske Teplice, Za-
marovce 

trenciansko@regionpress.sk

Redakcia: ul. Palackého 11 
TRENČÍN

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (59.430 domácností)

31. októbra 2000  
štart kozmickej lode Sojuz TM-31 s prvou stálou posádkou pre ISS

Výročia a udalosti
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0944 492 646, rychlapomoc@protonmail.com

Zariadim požičku na čokoľvek

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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www.starcentrum.sk

ZLIKVIDUJME CORONA VÍRUS COVID 19 V NAŠICH PRIESTOROCH
TAR CENTRUM.

Len za 
49,90 € 

-

² ²

A

  optikadroptik   dr.optik_sk    
www.droptic.sk

DOCTOR OPTIC
nám. Matice Slovenskej 1298

018 41 Dubnica nad Váhom
 0917 027 571

dubnica@droptic.sk
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S cieľom chrániť zdravie zamestnan-
cov v prevádzke ako aj obyvateľov 
miest a obcí upraví Slovenská pošta 
doručovanie niektorých doporuče-
ných zásielok. Obyčajné a doporuče-
né zásielky dostanú adresáti priamo 
do schránok, úradné zásielky si pre-
vezmú na verejnom priestranstve. 

Ak adresáti nebudú zastihnutí na 
adrese, dostanú do poštovej schránky 
oznámenie o uložení tejto úradnej zásiel-
ky. 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 teré-
ne prichádzajú do kontaktu s miliónmi 
obyvateľov. Aby sa minimalizoval kon-
takt, bolo potrebné obmedziť doručo-
vanie niektorých zásielok. Doručovanie 
obyčajných listových zásielok pokračuje 
ako doposiaľ. Zásielku doručovateľ vho-
dí 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 vhadzo-
vaním do domovej listovej schránky, pri-
čom za deň doručenia sa bude považovať 

deň vhodenia takejto zásielky do schrán-
ky. V prípade, že sa zásielka nedá kvôli 
veľkosti vhodiť do poštovej schránky, 
bude uložená na pobočke pošty. Doručo-
vateľ nechá oznámenie o uložení zásielky 
na pošte.

Výnimkou je doručovanie úrad-
ných zásielok, poistených listov, dopo-
ručených listov so službou „Dobierka“, 
„Doručenka“, „Do vlastných rúk“, poš-
tových poukazov na adresu a na výplatu 
doručovaných s peniazmi. Doručovateľ 
ich doručuje na verejnom priestranstve 
(napr. Pred bytovým domom, rodinným 
domom, sídlom organizácie), pričom ad-
resáta privolá cez zvonček. Aj tu platí do-
držiavanie bezpečnostných opatrení, tzn. 
adresát musí byť vybavený rúškom alebo 
inou ochranou tváre, musí mať vlastné 
pero a treba dodržiavať primerané vzá-
jomné odstupy. Ak je adresát  nezastihnu-
tý, doručovateľ nechá v domovej listovej 
schránke oznámenie o uložení zásielky 
(tzn. žltý lístok) a zásielku uloží na poboč-
ke pošty.

Slovenská pošta vyzýva občanov, aby 
boli ohľaduplní, opatrní a zodpovední pri 
preberaní zásielok. V prípade karantény 
alebo podobnej situácie preto prosí zá-
kazníkov, aby z bezpečnej vzdialenosti a 
bezpečným spôsobom jasne informovali 
doručovateľov, že aktuálne nemôžu prísť 
s nimi do kontaktu a prevziať si zásielku.

Slovenská pošta upravuje spôsob 
doručovania zásielok

» Zdroj - Slovenská pošta - TS

68
-5

4
61

-0
26

90948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»KÚPIM SIMSON aj diely. 
0949505827

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

REALITY INÉ...7
»Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť na počkanie. Platba 
v hotovosti. Tel. 0944 630 
600
»07 Predám RD, Petrova 
Lehota, 32 000,-€ , tel. 
0944883045
»Kúpim jednoizbový byt, 
0940632121

STAVBA...8

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10
»KÚPIM DOMÁCE HRDLIČKY 
TEL 0904685433

HOBBY A ŠPORT...11
»Kúpim ľudové kroje 
0902708047

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

ZOZNAMKA...16
Sympatický muž hľadá us-
mievavú a láskavú ženu. 
SMS 0944772717

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TN 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, TN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.



TN20-44_strana- 7

Služby, bývanie trenčianSko
7

75
-4
1

75
-6
5

63
-1
53

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 11. 2020

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
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229

30 kusov

(1 kus = 0,08)Vajcia „M“

129

-35%
cena za 100 g

1.99

Losos  
• fileta s kožou, bez kosti

319

-50%

(1 kg = 0,32)

10 kg balenie

6.49**

Konzumné zemiaky neskoré  
• neprané
• varý typ B – prílohové

Med kvetový

333

-26%

(1 kg = 3,51)

950 g

4.53*

CCHHLLAADDEENNÉÉ

169

-32%

(1 kg = 3,38)

500 g balenie

2.49

Mleté 
brav�ové mäso129

-50%
cena za 1 kg

2.59

Kuracie 
štvrte
• zadné

CCHHLLAADDEENNÉÉ

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Prosciutto Cotto

119

-40%

(100 g = 0,79)

150 g

1.99

 

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 2. 11. 

Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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 19. 10. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 10. 2020.
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Rajo maslo 129

-53%

(1 kg = 5,16)

250 g

2.79*

Eidam
• 45 % t. v s. 
• blok

111

-20%

(1 kg = 4,44)

250 g

1.39

129

Supercena

(1 kg = 2,58)

500 g

Knedli�ky 
s ovocnou 
nápl�ou
• rôzne druhy

ZZMMMRRAAAZZEENNÉÉ

Budvar
• svetlé vý�apné 
pvo

049

-34%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.75

�ubovnianka
• jemne perlvá/perlvá

033

-26%

(1 l = 0,22)

1,5 l

0.45*

Hera margarín 
• 72 % tuku 088

500 g

(1 kg = 1,76) 089

Supercena

(1 kg = 3,56)

250 g

Ochutený tvaroh
• rôzne druhy

Solamyl/
Gustn 099

-28%

(100 g = 0,50)

200 g

1.39*

Tortové 
oblátky 049

-28%

(100 g = 0,33)

150 g

0.69*

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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.

ena

OD PONDELKA
2. NOVEMBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 19. 10. 2020.
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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 všetký-
mi piatimi zmyslami - okrem očí, aj ruka-
mi, 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 veľ-
ké firmy alebo učia na univerzitách. 

Rozprávajú a píšu o niečom, čo sami 
nikdy nerobili - o inováciách, transfor-
máciách alebo stratégiách. A tak máme 
dobré strategické dokumenty a zle spra-
vovanú 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, kto-

rá vyštudovala americkú univerzitu. Pí-
sala sociálny program politikovi a chcela 
cez telefón vedieť, čo a ako robíme v Dob-
rom Pastierovi v Kláštore pod Znievom. 
Na 5D informácie nemala čas, musela pí-
sať. Máme sociálny podnik a zhora nám 
posielajú odkazy na rôzne internetové 
stránky, formuláre a súťaže. Chcú od 
nás 2D príbehy ale my riešime 5D prob-
lémy - pripraviť jedlo pre 600 ľudí, obria-
diť 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 privia-
zané teliatko ku svojej matke, za lasto-
vičky v maštali, málo vody pre ovečky na 
noc, alebo veľké dier-
ky na sieťkach na ok-
nách. 2D úradníkov 
pribúda s tých, čo 
veciam rozumejú a 
vedia ich robiť ubúda. 
Z analýz a stratégií 
2D expertov 
sa ľudia ne-
najedia.

2D experti

» Ján Košturiak

Nepodliehajte zaužívaným ošúcha-
ným tvrdeniam o depresii na jeseň a 
o tom, ako čo najrýchlejšie toto obdo-
bie treba nejak “pretrpieť”.

Jeseň je totiž rovnaké ročné obdobie 
ako ktorékoľvek iné a napríklad v po-
rovnaní s letom, keď sa náš organizmus 
mimoriadne namáha, aby udržal teplotu 
organizmu v prijateľných medziach či 
keď trpí deficitom spánku počas krát-
kych nocí, je pre nás jeseň vlastne pro-
spešná.Je to hneď z viacerých dôvodov. 
Napríklad, spíme dlhšie, pretože sa sko-
ro stmieva, mnohé aktivity jednoducho 
večer už nevykonávame. Aj ráno si, ak 
máme šancu, doprajeme “pomalšie” 
zobúdzanie. Čiže, nepriamo, bez toho, 
aby sme to nejak ovplyvňovali, má náš 
organizmus možnosť dôkladnejšie rege-
nerovať a akumulovať energiu na ďalší 
pracovný deň.Jeseň nám tiež poskytuje 
čosi, čo okrem jari už žiadne ročné obdo-
bie asi nemôže. 

Prechádzky v krásnom počasí “ba-
bieho leta” v prírode, pri ideálnej von-
kajšej teplote, v obklopení tej najkrajšej 
palety farieb. Na náš organizmus takéto 
prechádzky pôsobia mimoriadne po-
vzbudzujúco, osviežujúco a v podobe 
hormónu endorfín nás robia aj šťastný-
mi. Endorfín je totiž takzvaná “droga” 
šťastia, pokoja, pohody.Nuž a na jeseň 
prirodzene meníme aj stravu a vonkaj-

ším okolnostiam počasia prispôsobuje-
me konzumované nápoje. Ak začneme 
tým druhým, potom treba spomenúť 
rôzne bylinkové čaje, ale aj čaje so zázvo-
rom, ktoré nám významne pomáhajú bu-
dovať si imunitu a ktoré vytvárajú pocity 
pohody a tepla. 

Akosi prirodzene sa dostávame aj k 
spotrebe sezónneho ovocia, najmä  pre 
zdravie mimoriadne potrebných jabĺk, 
ale aj pochúťok z nich, ktoré zas vyžadu-
jú napríklad také “koreniny”, ako je ško-
rica. A škorica je pre naše zdravie priam 
zázrak. Svoje vedia diabetici, ktorým 
znižuje hladinu krvného cukru, ale aj 
“otužilci”, pre ktorých je škorica či muš-
kátový orech výbornou podporou imu-
nitného systému. Dokonca fungujú aj 
ako preventívne prírodné antibiotikáTak 
zabudnite na depresie a užívajte si jeseň, 
využite jej dary, príroda vie, ako nás má 
pripraviť na zimu!

Jeseň je mimoriadne prospešná 
pre organizmus

» red

1. november 1943  
Druhá svetová vojna: začala sa Operácia Goodtime – námorná pe-
chota USA sa vylodila na Bougainville na Šalamúnových ostrovoch

Výročia a udalosti
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PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
NOVÝ JIČÍN

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

0800 500 091
www.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ LINKA

WEB
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

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

0905 915 036, 0907 673 926



TN20-44_strana- 11

 ZameStnanietrenčianSko
11



TN20-44_strana- 12

SpravodajStvo / ZameStnanie Najčítanejšie regionálne noviny
12

V prípade, ak máte podozrenie na 
výskyt ochorenia COVID-19 ( koro-
navírusu) a vyskytli sa u Vás prí-
znaky ako napríklad kašeľ, bolesti 
hrdla, dýchavičnosť, horúčka, od-
porúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svoj-
ho ošetrujúceho lekára alebo operačné 
stredisko a informovať ich o svojom 
zdravotnom stave

- nechodiť priamo do ambulancie vše-
obecného lekára alebo do nemocnice z 
dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, po-
stupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://
www.korona.gov.sk/poziadat-o-vy-
setrenie-na-covid-19/

Ako rozoznať ochorenia:

Ako postupovať 
v prípade podozrenia na Covid - 19

» red
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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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6. november 1945  
prezident Edvard Beneš vymenoval druhú povojnovú vládu vede-
nú Zdeňkom Fierlingerom.

Výročia a udalosti
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Trenčíne a 
Dubnici n/V

0914 333 342

800 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!
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Veľkorysá stavebná prestavba bojnické-
ho hradu na zámok v rokoch 1889 – 1910 
okrem neprehliadnuteľnej novogotickej 
architektúry priniesla v jednotlivých 
interiéroch aj veľmi pokrokové riešenia. 

Okrem zavedeného vodovodu, splacho-
vacích toaliet, nových kachľových pecí a 
kozubov, prestavovaný objekt dostal aj uni-
kátny teplovzdušný systém kúrenia v priesto-
re Oranžérie, dnešnej Zimnej záhrady. 

O projekte tohto systému kúrenia ro-
koval gróf Ján Pálffy s viedenskou firmou 
Meidinger. Jedným so zakladateľov vie-
denskej firmy bol nemecký fyzik Heinrich 
Meidinger (1832 – 1905), ktorý sa zaoberal 
viacerými technickými postupmi pri zavá-
dzaní nových spôsobov výroby elektrickej 
energie, vykurovania a osvetlenia. V roku 
1869 skonštruoval prvú pec, v ktorej bol po-
užitý princíp pomalého spaľovania s regu-
lačným, plniacim a ventilačným potrubím. 
Tento systém sa začal využívať aj za hrani-
cami Nemecka. V roku 1872 bola vo Viedni 
založená spoločná firma Heinricha Meidin-
gera a Hermana Heima (1846 – 1919), ktorá 
uviedla na trh nový teplovzdušný vykuro-
vací systém pomocou prieduchov z jedné-
ho 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 
pec v priestore pod Zimnou záhradou, do 

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 
prekryté farebnou emailovou mrežou. Oblo-
ženie kozuba vyhotovené z dubového dreva 
má bohatú figurálnu rezbu s motívom bo-
jovej scény a erbu mesta Kolín nad Rýnom. 
Druhý kozub má architektonicky upravené 
vonkajšie kamenné obloženie s plastickou 
výzdobou. Vykurovacie teleso je prekryté 
prerezávanými liatinovými mriežkami, kto-
ré sú na povrchu čiastočne zlátené a bohato 
dekorované geometrickými a rastlinnými or-
namentami. Tretí kozub má jednoduché ob-
loženie a vykurovacie teleso prekryté čiernou 
mriežkou s prerezávanými ornamentami.

Ako sa kúrilo v Bojnickom zámku 
na začiatku 20. storočia

» Katarína Malečková

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

Oravské kultúrne stredisko uspelo 
v kategórii Kultúrno-osvetové zaria-
denie roka 2019 so všeobecným zame-
raním a Krajská hvezdáreň v Žiline v 
kategórii Kultúrno-osvetové zariadenie 
roka 2019 so špecializovaným zamera-
ním. Víťazi získajú osvedčenie o udele-
ní a užívaní titulu Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019, finančnú 
odmenu 2 500 eur a artefakt symbolizu-
júci 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-osve-
tové zariadenie roka je medzi iným 
ocenenie profesionality výkonov kul-
túrno-osvetových zariadení a podpora 
skvalitňovania ich činnosti. Obom ví-
ťazom srdečne blahoželáme.

Pre zaujímavosť - najviac kultúrno 
– osvetových zariadení v miestnych 
a regionálnych podmienkach je v Slo-
venskej republike. Zariadenia patria 
obciam a mestám v sídlach do 3000 
obyvateľov, teda v malých a stredne 
veľkých obciach.      Osobitné postave-
nie z hľadiska miestnej a regionálnej 
kultúry zastávajú mestá Bratislava a 
Košice, ako veľké aglomerácie. V tých-
to mestách sú vybudované najmä špe-
cializované kultúrne zariadenia, ktoré 
fungujú samostatne a svojou špecific-
kou činnosťou nesaturujú činnosť kul-
túrno- osvetových zariadení.  

Na regionálnej úrovni kultúry pô-
sobia spoločenské inštitúcie, ktoré pat-
ria síce do sféry kultúry, ale na druhej 
strane, veľmi dôležitou zložkou ich čin-
nosti je výchova a vzdelávanie.

Najlepšie Kultúrno-osvetové 
zariadenia roka 2019 získali tituly

» red
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Ministerstvo životného prostredia 
SR sa nestotožňuje s rozhodnutím 
agrorezortu, ktorý určil pre poľov-
nícku sezónu 2020/2021 kvótu lovu 
vlka a stanovil podmienky jeho lovu.

Minister životného prostredia Ján 
Budaj považuje za chybu úmyselne 
oslabovať populáciu vlka dravého 
na Slovensku „Populácia tejto dravej 
šelmy pomáha znižovať riziko šírenia 
klasického moru ošípaných, ako aj af-
rického moru ošípaných. Vlk je veľmi 
dôležitý pri znižovaní stavu diviakov, 
ktoré spôsobujú škody farmárom a 
zároveň sú predátorom tetrova hôlnia-
ka či hlucháňa hôrneho,“ podčiarkol 
minister Budaj s tým, že ministerstvo 
bude presadzovať, abyvlk dravý nebol 
poľovným zvieraťom, ale aby sa mu zo 
zákona zabezpečila taká ochrana, aká 
prináleží všetkým chráneným živočí-
chom.

Ministerstvo nepovažuje za dôle-
žitý argument, že vlk dravý spôsobuje 
významné škody na hospodárskych 
zvieratách alebo lesnej zveri. Vysoká 
či diviačia zver spôsobila v roku 2019 
poľnohospodárske škody vo výške 17 
mil. eur, a to aj napriek opatreniam po-
ľovníkov. Vlk svojím lovom lesnej zveri 
či hospodárskych zvierat zapríčiňuje 
ujmu štátu a vlastníkom na hospodár-
skych zvieratách (na hospodárskych 

zvieratách v posledných rokoch klesa-
jú na hodnotu 30 – 40 tisíc EUR/ročne), 
no pomáha predchádzať väčším stra-
tám vzniknutých práve pri ničení poľ-
nohospodárskych plodín či prevenciou 
rozšírenia diviakov.

Za posledných 20 rokov bolo v 
rámci legálnych povolení zastrelených 
takmer 1800 vlkov, čo podľa odbor-
níkov negatívne vplýva na zloženie a 
správanie celej populácie.

Lesoochranárske zoskupenie 
VLK požiadalo preto Európsku komisiu 
o obnovenie konania voči Slovensku 
pre porušenie európskej a slovenskej 
legislatívy. Zároveň žiadame ministra 
pôdohospodárstva, aby toto zlé a nepo-
chopiteľné rozhodnutie zrušil.

Ak chcete pomôcť zrušiť tento plá-
novaný odstrel 50 vlkov, pomôžte. Píšte 
listy a emaily na Európsku komisiu aj 
ministrovi.

Vlkovi zabezpečíme ochranu, 
aká prináleží chráneným živočíchom

» red

Minister pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR Ján Mičovský sa 
spolu so štátnym tajomníkom An-
drejom Gajdošom zúčastnil na Rade 
ministrov pre poľnohospodárstvo 
a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) 
v Luxemburgu. Hlavnými bodmi 
programu boli predovšetkým balík 
reforiem Spoločnej poľnohospodár-
skej politiky po roku 2020 a Straté-
gia „Z farmy na stôl“.

Rada agroministrov dnes nad rá-
nom dohodla spoločnú pozíciu pre 
Spoločnú poľnohospodársku politiku. 
Minister pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR Ján Mičovský považuje ten-
to kompromis za vyvážený a podporil 
spoločnú pozíciu Rady - tzv. Všeobecné 
smerovanie.

„Ide o krehký kompromis, ktorý 
sa nerodil ľahko. Intenzívne disku-
sie sa viedli nepretržite dva a pol dňa 
prakticky bez prestávky. Slovenská 
republika môže súhlasiť s týmto kom-
promisom, pretože vychádza v ústrety 
životnému prostrediu, krajinotvorbe 
aj poľnohospodárom, berúc do úvahy 
potrebu zabezpečenia potravinovej se-
bestačnosti“, vyjadril sa Ján Mičovský.

Pri otázke ekoschém sa minister 
pôdohospodárstva postavil za nevy-
hnutnosť povinného alokovania urči-
tého percenta (20 %) na tieto opatrenia. 

Zároveň však privítal, že dohodnutá 
flexibilita umožní zobrať na zreteľ špe-
cifiká SR a nastavenie bude v réžii ná-
rodnej administratívy.

V otázke viazanej podpory bol za-
chovaný status quo pri percentuálnom 
nastavení (13+2 %). Na základe inicia-
tívy Slovenska boli zaradené medzi cit-
livé sektory aj zemiaky. Nespokojnosť 
cíti agrorezort pri neumožnení zarade-
nia sektora bravčového mäsa a hydiny, 
aj napriek viacnásobnej argumentácii, 
že tento sektor je pre SR kľúčový.

Pri stropovaní a degresivite sa Slo-
vensku podarilo presadiť používanie 
normatívov na odpočet mzdových 
nákladov, čo výrazne zjednoduší ad-
ministratívu a byrokratické zaťaženie 
Pôdohospodárskej platobnej agentúre 
a poľnohospodárom.

Dohoda agroministrov EÚ 
je vraj vyvážená aj pre Slovensko

» red
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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
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 


