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Týždenne do 38
42 810
810 domácností

Diktátori „novej demokracie“
Svet okolo nás je plný spasiteľov.
Chcú zachraňovať všetko a každého,
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať
dobro bez ohľadu na spoločenskú
škodlivosť toho, o čom si myslia, že
to dobre je.

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Myjava - trhovisko 21.5.
Vrbové u Karlíka 18.5.
Chtelnica 18.5.
Nižná 18.5.
Veľké Kostoľany 18.5.
Drahovce 17.5.

6.30 - 8.00 h.
11.20 - 11.45 h.
12.00 - 12.15 h.
12.20 - 12.30 h.
12.40 - 13.00 h.
12.45 - 13.00 h.

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk
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vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slovníka slovo nie, stačí nemať žiaden názor
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca diktátor. Odmenou za to sú posty pre „našich“, miesta na kandidátkach, vplyvné
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný
profit z toho, že zo seba robím verejnú
Stačí im na to moc. Nerobia nič iné, nulu. Čo tam po vlastnej tvári a dehoako to, že sa neustále snažia dostať k nestovaní mena vlastných predkov.
Žijeme hnusnú dobu, trúfam si namoci, aby tých bezmocných zahŕňali
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa písať s ohľadom na prežité roky. Jednu
ich predstáv, veľmi často zvrátených, z najhnusnejších. V popredí samovyvochorých, nebezpečných. Predstáv, lení vždy flexibilní, popierajúci aj sami
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom,
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia nad všetkými. A keď im táto moc nestasa a kreslia srdiečka na svoje statusy na čí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude núdzového stavu, ktorý im dáva dodobre“, ale už nedodajú, komu a kedy, datkové práva obmedzovať. Diktátori
za akých okolností bude dobre.
„novej demokracie“. Reinkarnovaní
Fanatiszmus, politický, miešajú s Pinochetovia.
vlastným sadizmom a opierajú to o barJe čas, aby sme my zmenili ich. Naličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj najvýš jednoducho – vymenili. Máme na to právo.
medzi sebou.
Bez nej sú to nuly. Neschopné bez- Slovensko je štát, ktorý
významné nuly. Zakomplexované, ne- patrí nám. Nie im.
Pekný týždeň, zdá sa,
docenené nuly. Ľudské, odborné, nuly
bez autority. Doslova sa chce napísať, že už takmer letný, vážeže ak spolupracujú dve nuly, je z toho..., ní čitatelia!
no, veď viete čo.
Lenže, ich o tú svoju moc bojuje oveľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Eva Papuláková

DISTRIBÚCIA (42.810 domácností)
párny týždeň: Nové Mesto nad
Váhom, Piešťany, Banka, Čachtice, Moravany nad Váhom, Sokolovce, Vrbové, Myjava, Brezová
pod Bradlom, Beckov, Bzince pod
Javorinou, Horná Streda, Kočovce, Lubina, Nová Ves nad Váhom,
Pobedim, Podolie, Považany
nepárny týždeň: Nové Mesto
nad Váhom, Piešťany, Banka,
Borovce, Čachtice, Dolný Lopašov,
Drahovce, Dubovany, Chtelnica,
Krakovany, Moravany nad Váhom, Nižná, Ostrov, Pečeňady,
Rakovice, Sokolovce, Trebatice,
Veľké Kostoľany, Veľké Orvište,
Veselé, Vrbové, Bzince pod Javorinou, Horná Streda, Lubina, Pobedim, Podolie, Považany
Nové
Mesto
n/Váhom

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
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Východné Slovensko

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

„Náboženská sloboda je podstatou
všetkých ľudských slobôd, pretože sa
týka svedomia – neoddeliteľne prináleží k dôstojnosti každého človeka. Náboženská sloboda nesmie byť pošliapaná
nijakou vládou, žiadnym politikom ani
osobným záujmom.“
Vyhlásil to kardinál Mauro Piacenza
pri príležitosti vydania Správy o stave náboženskej slobody vo svete, ktorú pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
zverejnila 20. apríla 2021.
Náboženská sloboda. Svedomie.
Dôstojnosť. Bežne sa nad týmito slovami
– a ich súvislosťami – možno veľmi nezamýšľame, pretože v krajine, v ktorej žijeme, sa nemusíme báť krutého prenasledovania ani perzekúcie za to, čomu veríme
a čo vyznávame.
Naša viera či náboženské presvedčenie sa môže stretnúť (a určite sa aj stretáva) s nepochopením, alebo výsmechom –
ten naša spoločnosť nezakazuje. Zostáva
len úlohou jednotlivca, aby dokázal, či je
schopný mať v úcte a rešpektovať druhého
človeka. Existujú však krajiny, kde nepochopenie či výsmech naberajú celkom iné
rozmery... Čo tu stojí sloboda?
Asiu Bibi z Pakistanu, ktorá bola falošne obvinená zo zločinu rúhania, stála
takmer 10 rokov života, keď čakala vo
väzení na popravu, kým napokon zvíťazila spravodlivosť. Mnohé rodiny v Afrike
za ňu platia stratou domova či blízkych.
Kresťanov v Iraku stála táto sloboda

takmer úplné vyhladenie ich komunity. A
Leah Sharibu z Nigérie, unesená skupinou
Boko Haram ešte ako 14-ročná, za ňu platí
už tri roky – pretože sa odmietla vzdať svojej viery, teroristi ju neprepustili, ale rozhodli si ju nastálo ponechať ako otrokyňu.
Správa o stave náboženskej slobody
vo svete hovorí, že právo na náboženskú
slobodu nebolo v období rokov 2018 – 2020
rešpektované až v 62 krajinách zo 196 krajín sveta, čo predstavuje 31,6 %. Zrieknutie
sa náboženstva alebo zmena vierovyznania pritom vedie k vážnym právnym a/alebo sociálnym dôsledkom až v 42 krajinách
sveta (21 %) – hrozby siahajú od drsného
vylúčenia z rodiny až po neľútostný trest
smrti.
Nebojme sa, a pozdvihnime hlas v
mene tých, ktorí nemôžu alebo nesmú hovoriť sami za seba. Za tých, ktorí sú po celom svete prenasledovaní pre svoju vieru.
Správu o stave náboženskej slobody vo
svete nájdete na: www.acnslovensko.sk/sprava

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-10

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

Čo stojí sloboda?

Realizujeme všetky
stavebné práce

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov
0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Výročia a udalosti
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Košiciach

18. mája 1984
» Zdroj: ACN

PN21-19_strana-

2

52-0081

Piešany

ZDRAVIE + RELAX, SLUŽBY

3

5

ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

52-0064-1
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02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné

»Kúpim malotraktor AGZAT
aj nefunkčný. Ponúknite.
Tel.: 0949 505 827
»Kúpim starý
Pionier,
Mustang, Simson, Babeta
aj pokazené, nekompletné.
Tel.: 0915 215 406
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. Tel.: 0949 350 195
»Starý Traktor Zetor 15, 25,
2023, Super 50 , 3011, Škoda
30, Slávia, Svoboda, staré
auto, Jawa - Pionier - Babeta- Bolgar, OSTROWEK, Bielorus, náhradné diely. Tel.:
0908 146 946

07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Hľadáme rodinný dom,
usadlosť, chalupu na predaj, okres Myjava, Nové
Mesto. Tel.: 0915 976 178
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
»Predám 4 - ročnú červenú kravu, 1x otelenú, cena:
500€, Chvojnica. Tel.: 0911
850 747
11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kúpim staré mince odznaky hodinky starožitnosti.
Tel.: 0903 753 758
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»Sympatická 55 r. hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel.: 0944 724 181
»46 ročný, ženatý hľadá
kamarátku aj staršiu. Tel.:
0907 328 041

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PN 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Bezcitní supi
Supi sú vtáci, ktorí dokážu stráviť
zdochliny v takom stave, keď sú pre
iné živočíchy nejedlé. Krúžiace supy
sú symbolom smrti.
Supi sa zbiehajú aj okolo nás. Prichádzajú z bánk, poisťovní (pozor najmä naa
supov z jednej z nich), exekučných firiem
a organizácií, ktoré povýšili svoj biznis
nad život a smrť človeka. Zomrel nám
otec a moja mama so sestrou absolvujú
ťažké jednania s bankou, poisťovňou
a mobilným operátorom o tom, že otec ich
služby už potrebovať nebude. Robia drahoty, každý poplatok navyše je pre nich
dobrý. Podobným supom je aj lekár, ktorý
si vypýta úplatok od ťažko chorého človeka alebo jeho blízkej osoby. Poznám také
prípady u lekárov, ktorí zarábajú viac
ako obyčajní ľudia. A čo doktori, ktorí
mesačne účtujú vysoké poplatky štátu za
mobilné odberné miesta a takmer žiadne
odbery nerobia? A v čase covidu si vypnú
telefóny a neodpovedajú na maily?
Poznám aj supov z východného Slovenska. Celý život kradnú a dnes ohrozujú existenciu významného podniku. Porušujú zákon, ignorujú súdne nariadenia,
vydierajú slušného podnikateľa a chcú
zničiť pracovné miesta stoviek ľudí.
Mnohí bezcitní supi sedia dnes vo vyšet-

rovacej väzbe a niektorí ľudia ich ľutujú.
Ľutovať by však mali ich obete. Bezcitní
supi roky rozkrádali naše zdravotníctvo
a dnes na to doplácame všetci. Nemalo by
sa kradnúť ani v doprave, pôdohospodárstve alebo školstve. Ale okrádať chorých
ľudí v nemocniciach je najväčšia bezcitnosť pánov „sociálnych demokratov.“
Bezcitní supi ošklbávajú ľudí pri
úžerníckych pôžičkách, predaji nepotrebných výrobkov a služieb a šikanujú
bezbranných občanov na úradoch. Majiteľka penziónu pri Žiline okradla našich
klientov z Dobrého pastiera. Niekedy
ich však okrádajú aj členovia ich rodiny.
Odháňajme bezcitných supov od svojich
obetí, ktoré sa im nevedia brániť. Upozorňujme verejnosť a políciu na ich praktiky.
Skutočných supov tak naprogramovala
príroda. Sú to inteligentní vtáci, ktorí dokážu hádzať zo vzduchu kamene a rozbíjať
nimi vajíčka. Supi
v ľudskej podobe sú
výsledkom chamtivosti a zla a dokážu
rozbíjať ľudské životy.

» Ján Košturiak

Jar na tanieri - chutné zeleninové
nátierky a šaláty plné vitamínov
Na pultoch obchodov či u predajcov na šalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL
trhu je už v ponuke dostatok mladej nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nasejarnej cibuľky, reďkovky, šalátov či kanej pažítky
Suroviny na zálievku: 150 g syra s
pažítky. Využite túto chrumkavú zelemodrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy,
ninu, plnú vitamínov!
2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prípadne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej
Nátierka s jarnou cibuľkou
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné omáčky, soľ
Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez
cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g
tvarohu, 1 biely jogurt, soľ
sitko, prípadne poriadne pomrvíme mePostup: Zeler a mrkvu najemno na- dzi prstami, dáme do misky a vymiešame
strúhame, jarnú cibuľku pokrájame na s citrónovou šťavou dohladka. Pridáme
kolieska, všetko vložíme do misky a dô- majonézu, kyslú smotanu, prípadne biely
kladne premiešame. Pridáme šťavu z cit- jogurt, worcesterskú omáčku, podľa poróna, tvaroh, biely jogurt a opäť premie- treby soľ.
Postup šalát: Šalát rozoberieme na
šame. Dochutíme soľou.
jednotlivé listy, opláchneme ich a neReďkovková nátierka
cháme odkvapkať. Reďkovku pokrájame
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100 na kolieska, vajcia na osminky. Šalátog masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvrdo vé listy rozložíme na väčší tanier, na ne
uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažítky, navrstvíme reďkovku aj vajcia, prelejecitrónovú šťavu a soľ na dochutenie, reď- me pripravenou zálievkou a posypeme
kovku na zdobenie pokrájanú na kolieska petržlenovou vňaťou a pažítkou. PodávaPostup: Maslo dáme do misky, nechá- me s tmavým pečivom.
me ho zmäknúť a následne vymiešame s
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle
s väčšími slzičkami postrúhame umyté
reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a
pridáme do misky k vymiešanému maslu
so syrom. Ochutíme citrónovou šťavou.
Jarný šalát s reďkovkami,
jarnou cibuľkou a pažítkou
Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového

» Pripravila: Renáta Kopáčová

Výročia a udalosti
Prvá arabsko-izraelská vojna: Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria,
Irak a Saudská Arábia zaútočili na Izrael

15. mája 1948
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Ponuka služieb:
- Napíšem darovaciu zmluvu, kúpnu zmluvu,
k nehnuteľnostiam, návrhy na vklad
- nájomnú zmluvu /k bytu a pod./
- zriadenie práva dožitia, vecného bremena
užívania, prechodu,a pod.
- napíšem zmluvu o vyporiadaní podielového
spoluvlastníctva nehnuteľností
- žiadosť o vyporiadanie členského podielu
v poľnohospodárskych družstvách
- pomôžem vybaviť stavebné povolenie

Profesionálne, lacno, expresne. Pricestujem

Tel.: 0949 582 208, rk.kusenda@gmail.com

75-43

Občianska
riadková inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

MÁJ – 1JÚN
202

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

●
●
●
●
●

seriózne, kv
alitn
bez zálohy e,
doprava ZD ,
ARMA

Nové pomníky - žula, terazzo
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, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

NEJDE VÁM
BIZNIS?
KON
TAKTUJTE N
Á

S

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988

16-0039
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Počasie už káže – postarajte sa o dom!
Niektoré práce na dome musia počkať Chodníky a spevnené plochy
na svoj čas. Respektívne, správnejŠpinavé chodníky a betónové plošie – na počasie. Na pozimnú údržbu chy nie sú zrovna peknou vizitkou
domu je teraz priam ideálne.
dobrého hospodára. Horšie však je, že
ak sa v nich usídli tráva a iné rastliny,
Cez zimu sa zvyknú kadečím, najmä veľmi rýchlo ich doslova roztrhá. Kolístím zaniesť odkvapy a kanály. Pamä- rene majú neuveriteľnú silu a aj betón
tajte, že čistý odtok je ten najcennejší a dokážu porcovať ako tortu. Predíďte
najjednoduchší spôsob, ako chrániť váš pracným a často aj finančne nákladdom. Najmä pred jarnými a letnými búr- ným opravám tým, že chodníčky a iné
kovými lejakmi. Ak dobre zvediete vodu plochy dôkladne očistíte od zakorenezo strechy a od stien, do domu sa nedosta- ných náletových burín.
ne voda. Znamená to, že sa vyhnete tomu
najhoršiemu – od plesní cez škvrny na ste- Vetranie a klimatizácia
nách až po narušenie základov či strechy.
Máme za sebou už prvé letné dni. A
máte klimatizáciu, skontrolujte, či dobre
funguje a hlavne vyčistite filtre. Nie je
Pozor na hlodavce a hmyz
Ak sa vám do domu nasťahuje hmyz horšie než dýchať plesne, ktoré sa v kliči hlodavce vďaka tomu, že ste neveno- matizácii cez zimu usadili. Tiež skontrovali pozornosť rôznym dieram, obvykle lujte hadičku cez ktorú sa odvádza skonuž je neskoro. Ak sa vám raz myši dosta- denzovaná vlhkosť. Nesmie byť upchatá.
nú do pivnice, máte o zábavu postarané. Preto zabezpečte, aby všetky možné
odtokové rúry či vetráky mali mriežku.
Mimochodom, hmyz sa rád ťahá tam,
kde je vlhko. Pomedzi tehly napríklad.
Treba pozrieť strechu
Hneď ako sa dá, vymeňte všetky poškodené škridle. Ak vám do strechy zateká, krov vám bude skôr či neskôr hniť.
Potom vás oprava bude stáť oveľa viac
ako zopár nových škridlí. Ak máte plechovú strechu, presvedčte sa, že je pevne pripevnená, či nie sú na nej miesta,
kde ju má vietor šancu „nadvihnúť“.

PALIVOVÉ
DREVO
Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

vykonáva:

» red

tSFLPOÝUSVLDJF
CZUPW
tTBESPLBSUØOPWÏ
TZTUÏNZ
tPQMPUFOJB

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS

t[ÈNLPWÏEMBäCZ
tNBMJBSTLFBNVSÈSTLF
QSÈDFWÝFULÏIPESVIV
tWZQSBUÈWBOJFQSJFTUPSPW
BCÞSBDJFQSÈDF

tel. 0940 355 660

051210017

STAVEBNÁ FIRMA

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

najlepšie
ceny
v regióne

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

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

BEZ

CENY
OKIEN

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
16-0100

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

59-159

ETERNITOVÝCH STRIECH

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

46
0905 7

0948 308 448
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POLIENKA BUK, HRAB
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Viac ako 1 000 ton odpadu
sme nenechali plávať
Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému.
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už o 1 000 ton odpadu.
mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom
nenechá svojich zákazníkov samých, a preto sa
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu
za vrecká zdvojnásobí, a tá poputuje na pomoc
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri
odstraňovaní odpadu a najmä plastov z našich
riek a vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil
dizajn a výrobu mikroténových vrecúšok - sú
z tenšieho igelitu a nemajú ušká, čím sa zníži
množstvo plastu až o 20%.
„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto
neľahkým časom môžeme spustiť projekt,
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí
trávi čas v prírode si uvedomia význam potreby
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny
riaditeľ SVP.

Pri ekologickom probléme je potrebné
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi.

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký
dosah má ich bežné, každodenné správanie,
iba to je totiž cesta k skutočnej udržateľnosti,“
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl
Slovenská republika.

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú
najčastejšou zložkou odpadu v našich riekach
a vodných nádržiach. Používame ich len
chvíľu, no v prírode, kde častokrát končia, sa
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov.
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých
sa taktiež nachádza množstvo plastového
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom
rade o tom, že každý z nás má na výber a môže
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie
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Minulý rok Lidl a SVP predstavili iniciatívu
Slovensku v obci Margecany. Zamestnanci
diskontu a vodohospodári spoločne čistili
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie
a upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú
pieseň.
Zber odpadu z brehov v spolupráci s SVP,
dobrovoľníkmi, mestami a školami začal
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz
sa podarilo vyzbierať z našich riek a brehov
vyše 1000 ton odpadu a plastov. Najnovším
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava
a Liptovská Mara, z ktorých ubudlo niekoľko
stoviek ton odpadu. O jednotlivých etapách
a ďalších úspešne vyčistených riek a vodných
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať
prostredníctvom sociálnych sietí a vlastného
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto
budete môcť priamo sledovať postup čistenia
slovenských riek.
Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej
prírody a vôd. Použite recyklovateľnú sieťku
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv
na nás všetkých.

ZDRAVIE / SLUŽBY
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OD PONDELKA 17 . 5.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

Banány
cena za 1 kg

-31%

;ÿï 

1.29

0

89

cena za 1 kg

-31%
2.19

1

49
cena za 1 kg

-44%
2.69

1

49

]úȍìàĊ©
ìï¤ÌÏĒ

480 g

cena za 100 g

-30%
Losos

2

99

1.99

• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

1

39

(1 kg = 6,23)

Camembert

250 g
950 g

960 ml

2

79

Zmrzlina

• rôzne druhy

(1 l = 2,91)

3

33

Med kvetový

0

85
(1 kg = 3,40)

Smotanová
Ùúǯ¨ïÏÏÒóÀÏ

(1 kg = 3,51)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƒıƐı¤àƍƎıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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OD PONDELKA
17. MÁJA

3 kusy
Bref
WC blok

• rôzne druhy

3

125 tabliet

29
żƌÏóŭƌİƌƋŽ

1,2 kg
ïȅÏàĊÏĊ

• v ponuke aj Mletá káva
2 x 500 g za 4,99 €

5

99

15

99
żƌúÒ¨úŭƋİƌƎŽ

9ïÏìóÿÒ¨

(1 kg = 4,99)

500 g
• rôzne druhy

2

49
(1 kg = 4,98)

1l

2,25 l

1,5 l

7

99

920 g
ïĊ àĊ©
ìïÏĒ

3

59
(1 kg = 3,90)

]ìÀõÀÏ
àïàĊÀ Ï

• v ponuke aj Spišiacka
Jahodovica 1 l za 11,99 €
40 %
alkoholu

0

95
(1 l = 0,63)

Kelt

• svetlé výčapné pivo

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƒıƏıƍƋƍƌı

-40%
1.49*

0

89
(1 l = 0,40)

àƆàÒĮàÒ¨ïàĮ
%ÙúĮ]ìïǯú¨

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƒıƐı¤àƍƎıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Lesník dostal ocenenie za záchranu
Pred jarnými výletmi do hôr
smrekových lesov a vzácneho hlucháňa Chystáte sa obuť si turistické topán- raj, Kysuce, Poloniny,
Slovensko pozná meno ďalšieho priekopníka, ktorý sa svojou dlhoročnou
praktickou prácou významne zasadil
o rozvoj pri uplatňovaní postupov prírode blízkeho hospodárenia v lesoch.
Laureátom tohtoročnej ceny je Pavol Dendys, absolvent lesníckej fakulty,
ktorý počas viac ako tridsaťročnej praxe
dosiahol nasledovania hodný úspech.
Uplatňovaním zásad prírode blízkeho
hospodárstva na území Lesnej správy Paráč zastavil rozpad smrečín, čím zachoval
priaznivé biotopy Hlucháňa hôrneho.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, spolu s
dekanom Lesníckej fakulty Marekom
Fabrikom ocenili Pavla Dendysa za mimoriadny prínos v pestovaní smrekových
porastov v nadväznosti na prírode blízke
obhospodarovanie lesov v lokalite s významným a zachovalým prirodzeným
výskytom Hlucháňa hôrneho. „Ľudí,
ktorí milujú svoju profesiu, sú v nej odborníkmi, svoje pracovné povinnosti povyšujú na niečo, čo ďaleko viac presahuje
len zamestnanie a zároveň majú srdce na
správnom mieste nikdy nie je dostatok.
Pavol Dendys je práve jedným z takýchto
výnimočných osobnosti a verím, že vďaka nemu takýchto príkladných ľudí bude
v našej spoločnosti pribúdať,“ uviedol pri
tejto príležitosti minister Ján Mičovský.
Cena nesúca meno jednej z naj-

významnejších slovenských osobností
v oblasti pestovania lesa, prof. Štefana
Korpeľa, ktorý je dodnes uznávaný vo
vedeckých kruhoch doma i v zahraničí,
bola odovzdaná už po tretí raz. Je určená
lesníkom, obhospodarovateľom alebo majiteľom lesov za ich vynikajúce výsledky
dosiahnuté pri obhospodarovaní lesov v
zmysle zásad Pro Silva. „Ing. Pavla Dendysa poznám ako jedného z najvýznamnejších priekopníkov uplatňovania postupov prírode blízkeho pestovania lesa v
praxi na Slovensku. To, čo dosiahol svojou
dlhodobou lesníckou činnosťou spolu s
ďalšími pracovníkmi LS Paráč, je ukážkou
neúnavnej cieľavedomej činnosti, za ktorú
si zasluhuje uznanie celej lesníckej komunity na Slovensku,“ informoval pri preberaní dekan LF TU Zvolen Marek Fabrika.

» red

ky a vydať sa do hôr za ďalšími dobrodružstvami? Tak by ste ešte pred
odchodom na hory nemali zabudnúť uzatvoriť si horské poistenie.
Bez ohľadu na to, či chcete podniknúť len krátky výlet alebo túru, môže
vám poistenie v prípade nepredvídaných okolností pomôcť vyhnúť sa zbytočným starostiam navyše. Zo zákona
je totiž každá osoba nachádzajúca sa
v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom
záchrannej činnosti alebo s pátraním.
Táto povinnosť sa nevzťahuje len na
deti do 18 rokov a fyzické osoby nespôsobilé na právne úkony. Poistenie do
hôr sa pritom rozlišuje na krátkodobé a
dlhodobé, teda celoročné. Krátkodobé
poistenie na hory je vhodné uzatvárať
pri jednorazových výletoch. V prípade,
že na hory chodíte viackrát do roka, je
určite výhodnejšie uzatvoriť celoročné
horské poistenie.
Územná platnosť
horského poistenia
Platnosť poistenia horskej služby sa
vzťahuje len na územie Slovenska, a to
na všetky horské oblasti, vrátane jaskýň a priepastí, kde vykonáva horská
služba svoju činnosť. Ide o oblasti Malá
a Veľká Fatra, Belianske Tatry, Nízke
Tatry, Vysoké Tatry, Západné Tatry,
Pieniny, Stredné Beskydy a Slovenský
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Oravské Beskydy.

Javorníky, či

Čo všetko je poistením kryté
Horské poistenie sa poskytuje v niekoľkých poistných balíkoch, ktorých
rozsah krytia sa môže v jednotlivých
poisťovniach mierne líšiť. Je preto dobré overiť si to v príslušnej poisťovni a
tiež si nezabudnúť preštudovať všeobecné zmluvné podmienky. Každé
poistenie do hôr však má kryť zásahy
horskej služby akými sú jednak vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni, poskytovanie prvej pomoci osobe v
tiesni, preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, preprava z horskej oblasti do
zdravotníckeho respektíve ubytovacieho zariadenia, preprava osoby v tiesni
a to po zemi aj letecky.

» Pripravila: Renáta Kopáčová

BÝVAnIE
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie terás

rámové
bezrámové

zimné záhrady

zasklievanie zádverí

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

31.
5. 2

splátky od 98 €

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-36

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

splátky od 99 €

021

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

ZAmESTnAnIE

SBS GUARDING s. r. o.
v Beckove a okolí

Mäsiara

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
36-0002

(Rakúsko)

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

Kaufland Piešťany
Mzda: 4,247 €/h. brutto
36-0002

Nástup ihneď.

85_0351

3000 EUR/
mesačne Brutto

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzku

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

PRIJMEME

príjme strážnikov na prevádzky

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Najčítanejšie regionálne noviny

- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo
aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

TEL.: 0950 301 301

INZERCIA
0905 746 988

KVALITNÉ
VIZITKY

PN21-19_strana-
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Čo so zameškaným učivom?
Propagovať budovanie modelových škôl po ročnom uzavretí škôl,
keď žiaci majú výpadky učiva, je v
tomto čase nevhodný marketing
ministra školstva. Aj keď prostredie vychováva, sotva sa s parádnym školským nábytkom lepšie
doženie zameškané. Asi by som sa
vo funkcii ministra plne sústredil
na dovzdelávanie žiakov, nie iba
formou nepovinných letných škôl.
Pravda, výpadok učiva nemusí
byť fatálny, keďže poväčšine sa dá
všetko dohnať v ďalšom ročníku.
Okrem toho v školách cítime, ako
rýchlo sa deti adaptovali po návrate.
Problematické sú najmä nižšie ročníky ZŠ, kde sa učia základné gramotnosti, najmä čítať a písať. To sa ani cez
tie najlepšie kamery bez intenzívnej
pomoci vyťažených rodičov nedá
zvládnuť.
Deviataci boli už diskriminovaní,
prijímačky sa konali, teraz už nemusia nič doháňať. Snáď sa im napriek
nezohľadneniu ich situácie podarí
dostať sa na zvolené školy. Maturantom sa zase zrušili maturity, takže už
nepotrebujú naháňanie učiva. Praxe v
rámci odborných škôl sa dajú zintenzívniť v ďalšom školskom roku.
Letné školy by mohli v niečom pomôcť, ale efektívnejšie, no politicky
neúnosné by bolo skrátiť prázdniny
alebo zrušiť mimoškolské či iné ak-

tivity a hlavne testovania. Veľmi dôležité je, aby rodičia mladších žiakov
intenzívne pracovali so svojimi deťmi.
Učiteľ nedokáže zázraky na počkanie.
Sme na jednej lodi, nesieme na pleciach nedostatky riadenia školstva.
Určite trvajte na tom, aby vaša
škola otvorila letnú školu, kde sa budú
vyrovnávať nedostatky. Inou cestou
sú súkromné doučovania, existujú
aj vzdelávacie skupinky, kde sa žiaci
doučujú vedomosti, bez ktorých bude
ťažké nadviazať na ďalší ročník. Sama
škola má niekoľko možností, aby nasledujúcu jeseň prispôsobila vyučovanie situácii. Je potrebné komunikovať s vedením školy. Určite sa nemôže
stať, že škola bude v septembri očakávať, že žiaci vedia vedomosti z ročníka
a veselo sa na ne môže nadviazať, veď
bolo dištančné štúdium.
Nemyslím si, že výpadok v učive
znamená katastrofu. Katastrofa nastane, ak sa znova na jeseň zatvoria
školy. Som presvedčený, že škola
má možnosti pomôcť. Ale aj rodič. A
čiastočne aj ministerstvo, ktoré však
malo podať presný, jasný a realistický
plán, čo so zameškaným učivom. Bez
ohľadu na politiku. Ak to nedotiahlo,
hľadajme riešenia v komunitách škôl.
Tie sú vždy.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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Najčítanejšie regionálne noviny

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY I ZÁLOHY
UYBOTVANIE

0800 500 091

85_0196

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
t-dňPWÏUVSOVTy SBLÞTLBäJWOPTť
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB

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

32-001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

ZĽAVA

25%

0944 113 140
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