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Bolo to dávno, keď sa u nás na seba 
ľudia usmievali. Arogancia, na-
dutosť, domýšľavosť či spupnosť 
je však novodobá pandemicky sa 
šíriaca negatívna charakterová 
vlastnosť. Spôsob „komunikácie“. 

Každý chce mať svoj vlastný 
priestor, každý chce mať svoje osob-
né záujmy, ktoré si udržiava alebo 
rozvíja prevažne na úkor iných. Či už 
ľudí alebo ostatnej prírody. Ignoruje 
pritom, že aj iní chcú mať svoje iné 
vlastné priestory, osobné záujmy. To, 
čo si vyhradzuje ako svoje vlastné ne-
odňateľné právo, automaticky upiera 
iným. Z našej spoločnosti sa vytratila 
úcta a rešpekt. A to dokonca aj úcta k 
sebe samým. Nahradila ich arogancia 
a ignorácia. A celoročne a všade pre-
kvitajúca hlúposť. 

Iba sa ticho a s čoraz väčším 
úžasom prizeráme, čo si arogantní 
ignoranti dovoľujú. A naozaj, nie, 
nemyslím iba tých v uliciach a na ná-
mestiach.

Rovnako arogantní a ignorantskí 
sú aj tí, ktorí nám tvrdia, že na to majú 
dokonca od nás mandát, nezrušiteľný 
mandát a to na celé štyri roky. Inak by 
vraj boli porušené ich práva.

A kde sú naše práva? Nás, ktorí 
nechodia kričať na námestia, neblo-
kujú dopravu, nás, ktorí „iba“ chceme 

dôstejne prežiť, ak nie už priam žiť? 
Kde je naše právo na pokoj, šťastie, 
ľudskú dôstojnosť? A či máme iba 
povinnosť drieť, odvádzať dane a od-
vody na tých, ktorí sa oháňajú man-
dátom, ktorý predsa už dávno stratili 
svojim správaním sa k občanom?

Máme iba povinnosť slúžiť aro-
gantným ignorantom a tak, ako sa 
vraví – inak „držať hubu a krok“? A 
platiť? A pozerať sa, ako sa s našimi 
odvodmi šafári? Pozerať sa na aro-
gantné tváre na tlačovkách? Na tých, 
ktorí sa s nami už o ničom nebavia, 
iba nám oznamujú, diktujú, rozhodu-
jú z pohľadu vlastných potrieb a pre 
udržanie moci ich strán?

Kombinácia arogancie a igno-
rácie je nebezpečný elixír. A Sloven-
sko je vďaka nemu v smrteľnom kŕči. 
Nikto tu nie je „niečo viac“ ako iný. 
A tí, ktorí si myslia, že im patrí celý 
vesmír, sa tragicky mýlia. Na úkor 
nás všetkých. Škoda, skúsme proti 
tomu niečo urobiť, nedaj-
me priestor arogancii a 
ignorácii. Vráťme sa do 
čias, keď sme ešte boli aj 
ľudskí!

Arogancia lomcuje 
kedysi priateľským Slovenskom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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KAMENÁRSTVO     0910 444 002

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova

písma. BEZ ZÁLOHY.

na kompletné žulové pomníky 

pri objednaní kompletného pomníka
LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA

AKCIA -35 %
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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te, Pečeňady, Piešťany, Pobedím, 
Podolie, Považany, Rakovice, 
Sokolovce, Stará Turá, Trebatice, 
Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké 
Orvište, Vrbové.  
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PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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.
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21. augusta   
Deň obetí okupácie Česko-Slovenska 
v roku 1968

Výročia a udalosti

Mnohí politici vnímajú svojich obča-
nov ako zlých ľudí, ktorých treba sle-
dovať, viesť a chrániť. 

Niektorí šéfovia si myslia o  svojich 
podriadených, že ich treba kontrolovať, 
lebo majú sklony zašívať sa, podvádzať 
a  kradnúť. Mnohí ekológovia považujú 
človeka na zemi na ničivý mor. Katastro-
fy a  pandémie ukazujú skutočnú tvár 
človeka. Áno, vždy sa nájdu takí, ktorí 
vykrádajú zničené domy alebo okrádajú 
chorých a  mŕtvych. Ale drvivá väčšina 
pomáha tým, ktorí to potrebujú. Ľudia sú 
dobrí a práve v ťažkých časoch nachádza-
me v sebe to najlepšie. V médiách vidíme 
často vybuchujúce bomby, utekajúcich 
ľudí, zemetrasenia, tornáda alebo  zni-
čené budovy. Ale v obraze nevidieť ľudí, 
ktorí pomáhajú trpiacim a  bezmocným. 
Aj v bežnom živote, bez vojen a katastrof, 
väčšina ľudí nekradne, vracajú stratené 
peňaženky a pomáhajú druhým.

Pre ľudí je prirodzené robiť dobré 
veci. Je to základný zdroj radosti. Há-
dajte, kto má z  poznania prirodzeného 
dobra v ľuďoch strach? Ľudia, ktorí sú 
motivovaní robiť dobro, nepotrebujú nad 
sebou politikov ani manažérov. Vedia 
spolupracovať v sieti bez dozorcov a au-
dítorov, sú schopní spravovať si svoje ko-

munity aj bez úradníkov. 
Médiá nám prinášajú rôzne reality 

show. Dovezú ľudí do divočiny na ostrov 
a ukazujú rôzne podrazy a konflikty me-
dzi nimi. Existujú však reálne príklady 
ľudí, ktorí sa dostali do podobnej situ-
ácie a  prežili vďaka vzájomnej dôvere, 
spolupráci a  pomoci. V  reálnom živote 
ide o prežitie. V reality show o „zábavu,“ 
ktorá sa vytvára štvaním a  provokova-
ním účinkujúcich, aby sa hádali a robili 
si zle. Médiá veria tomu, že negatívne 
a  šokujúce informácie priťahujú pozor-
nosť. A  tak nám ich prinášajú. A  ľudia 
vyzerajú ako sebeckí a  racionálni indi-
vidualisti, bojujúci medzi sebou. Viete 
si predstaviť redaktora v  médiách, kto-
rý by ukazoval spoločenstvo, kde ľudia 
spolunažívajú v láske, spolupracujú, dô-
verujú si a nikto nerobí nikomu nič zlé? 
Sledovanosť by možno 
klesla a  prišiel by 
o  prácu. Nenechaj-
me sa kŕmiť otráve-
ným krmivom, ktoré 
prinášajú médiá. Zo-
staňme dobrí, ko-
najme dobro 
a  dostaneme 
radosť. 

Nie sme zlí

» Ján Košturiak
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ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

0948 308 448

Pre okresy PN, NM a MY

DOPRAVA ZADARMO
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
AUGUST – SEPTEMBER

2021

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

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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Predaj a rozvoz po celej SR

/m2
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0905 746 988

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988

VIZITKY
0905 746 988

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»Kúpim starú motorku CZ 
175, Jawa 250, Jawa 350, 
typ kývačka,  perak, panel-
ka, sportka  aj pokazené, 
nekompletné. Platím ihneď. 
PONÚKNITE. Tel.: 0915 215 
406 
»Kúpim motocykle Jawa, CZ, 
Babetta, Stadion, Simson aj 
iné. Tel.: 0949 371 361 

byty/prenájom 4
»Dám do prenájmu v Skalici 
prerobený 2 iz.byt. Nájom 
pre 2 os., 430 eur včetne 
energií. Tel.: 0918 550 494 

reality/iné 7

stavba 8
»Kúpim haky lešenie.  Tel.: 
0908 532 682 

hobby a šport 11
»Kúpim ľudové kroje. Tel.:  
0902 708 047 

rôzne predaj 13
»Predám: cirkulár, šrotov-
ník, parák-pálenica, mlynec 
a lis na hrozno a jablká a 
iné. Tel.: 033 / 779 6306

rôzne/iné 14

zoznamka 16
»46 ročný ženatý hľadá 
kamarátku aj staršiu. Tel.:  
0907 328 041 
»Sympatická 55 r. hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel.: 0944 724 181 

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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Robí vám problém pochopiť vrstev-
nice alebo neviete čítať z mapy? Vy-
skúšať si výrobu máp či svoj vlastný 
model fiktívnej krajiny môžete v Slo-
venskom múzeu máp v obci Kynceľo-
vá pri Banskej Bystrici. 

Múzeum je jedinečné nielen obsa-
hom svojich expozícií, ale najmä formou, 
akou je zriadené. Návštevníkom umož-
ňuje nazrieť do sveta geografie a karto-
grafie netradičnými interaktívnymi for-
mami. Nájdete v ňom bohatú minulosť a 
výnimočnú súčasnosť kartografie na slo-
venskom území, ale aj tradičné i moder-
né postupy, ktorými sa mapy vytvárajú. 
Vďaka výdobytkom špičkových techno-
lógií a interaktívnych didaktických po-
môcok pre vzdelávanie návštevníci zistia  
aká zábavná môže byť geografia. 

Nie je pieskovisko ako pieskovisko
Múzeum, je miestom, kde si vlastnými 

rukami vytvoríte krajinu s pohoriami, 
dolinami či vzápätí ich premodelujete na 
tok rieky, ktorý ústí do jazera. Prvý a je-
diný pieskový model krajiny s rozšírenou 
realitou na Slovensku je nielen zábavná 
hra v piesku, ale aj didaktická pomôcka 
pri vyučovaní. 

Náhrada vyučovacej hodiny
Expozícia je veľmi vhodná pre školy, 

nakoľko svojou interaktivitou nahradí 
aj vyučovanie zo školských lavíc. „Cez 
letné obdobie mnoho denných táborov 

či letných škôl navštevuje vzdelávacie 
inštitúcie za účelom poznania a samot-
ného vzdelávania. Preto aj naše múzeum 
navštevujú početné skupiny, kde učivo z 
geografie im vysvetlíme jednoduchšou 
a zábavnejšou formou. Učivo si tak skôr 
zapamätajú, keď si môžu niečo vyskúšať, 
chytiť do ruky či vyrobiť. U nás v múzeu 
majú takýchto možností niekoľko. Po-
mocou originálnych kartografických 
pomôcok si vyskúšajú prácu kartografov 
v minulosti a naučia sa obsluhovať po-
čítačový program, pomocou ktorého sa 
vytvára mapa v súčasnosti. Orientáciu 
v krajine podľa turistickej mapy pocho-
pia na drevenom vrstevnicovom modeli 
a pieskovom modeli krajiny,“ približuje 
kurátorka Slovenského múzea máp An-
drea Farkašová.  

Napriek menším priestorovým roz-
merom je táto inštitúcia popularizačno-
-vzdelávacou a kultúrno-technickou 
atrakciou s nadregionálnym významom. 

Zážitkové múzeum, ktoré vás zorientuje

» Zdroj: Slovenské múzeum máp, 
VKÚ Harmanec, s.r.o.
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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 ...

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:
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 29. 8. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

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

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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25. augusta 1609  
Galileo Galilei predstavil svoj prvý ďale-
kohľad
26. august 1883  
erupcia sopky Krakatoa

Výročia a udalosti 22. augusta 1941   
Druhá svetová vojna: nemecké vojská za-
čali blokádu Leningradu

Výročia a udalosti

23. augusta   
celoeurópsky deň spomienky na obete to-
talitných a autoritatívnych režimov

Výročia a udalosti

Viac informácií na tel.:

0905 746 988

KVALITNÉ
VIZITKY

Znižovanie uhlíkovej stopy je dlhodo-
bým cieľom Európskej únie, ktorá v 
tomto smere prijíma opatrenia mobi-
lizujúce potreby znižovania energe-
tických potrieb u všetkých veľkoodbe-
rateľov na Slovensku. SPP a ČEZ ESCO 
spojili svoje sily a svoje rokmi preve-
rené služby ponúkajú veľkým zákaz-
níkom prostredníctvom spoločného 
podniku ESCO Slovensko. 

SPP a ČEZ ESCO skupiny, ktoré rovnocen-
nými podielmi vytvorili spoločnosť ESCO 
Slovensko. SPP týmto krokom posilňuje 
pozíciu lídra a stáva sa aktívnou súčasťou 
pozitívnych zmien spojených so zelenou 
transformáciou slovenskej energetiky. Spo-
ločnosť ESCO Slovensko má nielen prevzaté 
skúsenosti svojich akcionárov, ide o stabilnú 
spoločnosť s vlastnou projektovou históriou 
z oblasti znižovania nákladov na prevádzku 
energetického hospodárstva zdravotných 
zariadení, administratívnych komplexov, 
obytných celkov a hotelov ako aj priemy-
selných areálov, miest či obcí. Spoločnosť 
zastrešuje aj oblasť financovania projektov 
a to spôsobom, ktorý minimalizuje riziko 
objednávateľa formou splácania projektu 
z dosiahnutých energetických úspor.  Pro-
stredníctvom svojich dcérskych spoločností 
zaisťuje výrobu a dodávku tepla, energetické 
audity a  poradenstvo, výstavbu elektric-
kých zariadení, kogeneračných jednotiek a 
strešných fotovoltických elektrární. Pre celý 
rad zákazníkov aj ich energetické zariadenia 

prevádzkuje a poskytuje služby od konzul-
tácií a špecifikácii reálnych potrieb klienta, 
návrh a realizáciu opatrení, ako aj následnú 
správu a servis. Do skupiny patria spoloč-
nosti AZ KLIMA SK, ESCO Distribučné sústa-
vy, ESCO Servis, e-Dome, KLF-Distribúcia a 
SPRAVBYTKOMFORT, ktorých referenciou je 

množstvo realizovaných projektov.

„Našim cieľom je energeticky efektívne a 
ekologické Slovensko. Klientom ponúkame 
komplexné riešenia pre zefektívnenie ich 
energetického hospodárstva. Ponúkame 
vedomosti a skúsenosti zo všetkých oblas-

tí potrebných k návrhu, realizácii a správe 
našich moderných energetických riešení. 
Dokážeme priniesť iný pohľad na efektívne 
využívanie energií a úsporné zaobchádzanie 
s nimi.“ spresnila generálna riaditeľka ESCO 
Slovensko, Naďa Hartmann.                       

 reklamný članok

escoslovensko.sk

Ekológia, úspory,
výhodná inve stícia

REKLAMNÝ ČLÁNOK Najčítanejšie regionálne noviny

Budúcnosť novej energetiky
6
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V deň, keď bol riadne naštvaný, bolo to 
24. augusta 1853,  americký šéfkuchár 
George Crum prvý raz pripravil zemia-
kové lupienky. Pre korektnosť musíme 
dodať slovko - „vraj“. A ku všetkému 
prispel jeden nepríjemný hosť.

Zemiakové lupienky alebo hovo-
rovo čipsy sú potravina vyrábaná z na 
jemno narezaných zemiakov, ktoré sú 
upečené na oleji. Obyčajne sa podávajú 
solené ale bežné sú aj pikantné papri-
kové, slaninové, smotanové, či iné prí-
chute.

Za miesto pôvodu lupienkov je pova-
žovaná Saratoga Springs v americkom 
štáte New York. Prvé priemyselne produ-
kované zemiakové lupienky sa objavili 
v USA začiatkom 20. storočia. Pôvodne 
boli balené v papieri alebo v plechov-
kách. Dnes sú pre dlhšiu trvácnosť pro-
duktu balené v plastových vreckách s 
dusíkovou atmosférou.

Vráťme sa však k tomu naštvanému 
kuchárovi. Stalo sa to 24. augusta 1853.  
George Crum, ktorý bol napoly Afričan 
a napoly pôvodný Američan, v tom čase 
pracoval ako kuchár v Saratoga Springs 
v New Yorku. Počas svojej zmeny nespo-
kojný zákazník stále posielal späť ob-
jednávku hranolkov a sťažoval sa, že sú 
príliš hrubé. Frustrovaný Crum pripravil 
novú dávku pomocou zemiakov, ktoré 
boli nakrájané na hrúbku tenkého pa-
piera a opečené do chrumkava. Zákaz-
níkovi, ktorým bol náhodou železničný 

magnát Cornelius Vanderbilt, sa tento 
protest chuťovo prekvapivo páčil..

Zemiakové lupienky si získali veľkú 
popularitu až v 20. rokoch 20. storočia. 
V tom čase začala podnikateľka z Kali-
fornie menom  Laura Scudderová  pre-
dávať smažené čipsy vo voskových pa-
pierových vreciach, ktoré boli uzavreté 
teplou žehličkou, aby sa zabránilo ich 
drobeniu a zároveň boli čerstvé a svie-
že. Postupom času inovatívna metóda 
balenia umožnila po prvýkrát hromad-
nú výrobu a distribúciu zemiakových 
lupienkov, ktorá sa začala v roku 1926. 
Dnes sú čipy balené v plastových vrec-
kách plnených plynným dusíkom, aby 
sa predĺžila trvanlivosť produktu. 

Až v 50. rokoch 20. storočia však ob-
chody začali ponúkať zemiakové lupien-
ky v rôznych príchutiach. Prvé ochutené 
výrobky zo zemiakových lupienkov mali 
dve príchute: syr a cibuľa a soľ a ocot. 

A na svet prišli zemiakové lupienky...

» red

24. augusta  79 n.l.  
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Sta-
biae (tradičný dátum, možnou reálnou alternatívou je 24. október)

Výročia a udalosti
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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a bazénov na kľúč, 
ploty, dlažby.

Realizácie záhrad 

Garden Guys s.r.o
tel: 0917640541
info@gardenguys.sk
www.gardenguys.sk
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 23. 8.

119

-25%

(1 kg = 4,76)

250 g

Gouda
• blok

Kuracie 
prsné rezne 379

-32%
cena za 1 kg

Bambino  
• tavený syr v čr�evku

099

-37%

(100 g = 0,66)

150 g

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g balenie

• bez kost�, v celku 419

-20%
cena za 1 kg

Smotanový jogurt 
• rôzne druhy

079

-20%

(1 l = 3,16)

250 ml

Smotana 

• 33 % tuku 

Mleté 
mäso mix

349

Supercena
1 kg balenie
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739

Supercena

(1 l = 10,56)

0,7 l

079

Supercena

0,66)

100/120 ml

Magnum
• rôzne druhy

099

-37%

(100 g = 0,50)

200 g

Vajcia "M"

169

20 kusov

Kozel

044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

449
• parfumovaný

• 3-vrstvový

99

125 kusov

019

-34%

(1 l = 0,10)

2 l

38 % 

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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HELLA Slovakia Lighting s.r.o.  

Ponúkame: 

andrea.sandorova@hella.com  silvia.minichovatrstanova@hella.com
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Piešťanoch

0948 219 522 •  radovan.gubany@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!
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HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA 

do objektu 
v Novom Meste nad Váhom 

Mzdové ohodnotenie : 623€ brutto + odmeny
Pracovná doba : ranná /poobedná

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ
V prípade záujmu volajte 

na tel. č. 0919 295 135

INZERCIA
0905 746 988

VIZITKY
0905 746 988
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Už o niekoľko týždňov, v dňoch 12. – 
15. septembra, navštívi pápež Franti-
šek Slovensko.

Od tejto návštevy si mnohí veľmi veľa 
sľubujú – a nie nadarmo. 

Veď stretnutie so Svätým Otcom je 
naozaj výnimočnou a  dôležitou udalos-
ťou pre celú spoločnosť, ktorú naša kra-
jina naposledy zažila pred 18 rokmi, keď 
nás navštívil dnes už svätý pápež Ján 
Pavol II..

Jedným z  takýchto veľkých očaká-
vaní je aj zjednotenie rozdeleného a tak-
povediac „rozhádaného“ Slovenska. Zdá 
sa totiž, že sporov a  dôvodov na hádky 
v  poslednej dobe neubúda, práve nao-
pak. Čoraz viac sa vyhraňujeme a delíme 
sa na názorové skupiny, nechávame sa 
nimi definovať. Pri vytrvalom „ťažení“ za 
svoju pravdu často nepoznáme hranice 
a v zápale boja niekedy celkom zabudne-
me na ľudskosť a lásku k blížnemu.

Ako sa teda v takejto situácii môžeme 
snažiť dosahovať jednotu namiesto roz-
delenia? A ako nám v tom môže pomôcť 
súčasný pápež?

V  prvom rade si treba uvedomiť, že 
jednota neznamená názorovú uniformi-
tu, zrieknutie sa vlastného presvedčenia, 
ani stratu identity. Jednota neznamená 
porážku – v žiadnej forme.

Je to jednoducho snaha milovať 
svojho blížneho – každého jedného, bez 

ohľadu na odlišnosti – ako svojho brata 
či sestru. 

Takáto láska má podľa pápeža Fran-
tiška tiež znamenať „viac než len sériu 
dobročinných skutkov.“ Naše skutky 
totiž majú vyplývať „z jednoty, ktorá sa 
čoraz viac skláňa k druhému a pokladá 
ho za vzácneho, hodného, príjemného a 
krásneho bez ohľadu na fyzický či morál-
ny vzhľad. Láska k druhému nás vo svojej 
podstate poháňa hľadať to najlepšie pre 
jeho život.“

Svätý Otec nás povzbudzuje, že len 
rozvíjaním takéhoto spôsobu vytvára-
nia vzťahov je možné „vytvoriť sociálne 
priateľstvo, ktoré nikoho nevylučuje, a 
bratstvo, ktoré je otvorené pre všetkých.“

Skúsme si teda otvoriť srdce a pozor-
ne načúvať jeho slovám.

Návštevu pápeža Františka a s ňou sú-
visiace témy môžete sledovať aj na webovej 
stránke pápežskej nadácie ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi: www.acnslovensko.sk.

Čo je to jednota? 
A prinesie nám ju pápež?

» Zdroj: ACN

Vyskúšať ho môžete vo forme oleja, po-
užíva sa aj v kozmetike. Za posledných de-
sať rokov na trh dorazili produkty s látkou 
kanabidiol, alebo CBD. Svetová zdravotníc-
ka organizácia spomína klinicky overené 
účinky proti epilepsii, základný výskum po-
tvrdzuje účinky proti nespavosti či bolesti. 
CBD je u ľudí čoraz obľúbenejšie. Prieskum 
firmy Brightfield predpokladá, že v Európe 
do roku 2024 trh s CBD expanduje o 400%. 

Odkiaľ sa berie? CBD je extrakt z  listov 
a kvetov rastliny konopy siatej. Táto technic-
ká plodina zažívala na Slovensku svoje zlaté 
časy v  19. storočí, rástla až na 20-tisícoch 
hektárov ornej pôdy. Naši prarodičia vyrába-
li z jej stonky vlákna na plátno a laná, z paz-
deria napríklad izolačný materiál, listami 
a  kvetmi kŕmili domáce zvieratá. Konopu 
siatu poznali už v  starovekej Číne. V roku 
2737 p.n.l. čínsky cisár Shen Nung uznal jej 
liečivé vlastnosti pri reumatizme a malárii.

V 20. storočí pestovanie konope ustú-
pilo kvôli zámene technického konope 
s indickým, z ktorého je možné vyrábať 
marihuanu. Technické konope však nemá 
nič spoločné s  marihuanou, pretože obsa-
huje len zanedbateľné a  neškodné množ-
stvo psychotropnej látky THC. Za to sa však 
v rastline nachádza spomínané CBD, ktoré 

nemá vplyv na psychiku, ale za to blahodar-
ne vplýva na naše telo. Preto rastlina našich 
predkov zažíva veľké obrodenie. K overenej 
tradícii sa už pripája moderná veda. 

Na začiatku je pestovanie a zber konopy 
siatej. „Farmárov máme napríklad v  Ta-
liansku, Litve alebo Česku,“ hovorí Michal 

Tőzsér, marketingový riaditeľ firmy CB-
Depot, ktorá CBD dodáva na svetový trh. 
„Jedno kilo biomasy obsahuje približne 
dvadsať gramov CBD.“ Listy a zvyšky kvetov 
sa transportujú do laboratória, kde sa CBD 
vyextrahuje vedecky overenou metódou. 
„Vytvoríme tak izolovaný CBD kryštál v  98 
percentnej čistote. Vo svete sa vyprodukujú 
desiatky až stovky ton CBD izolátu ročne,“ 
tvrdí M. Tőzsér.

Niektoré CBD výrobky však aj po spracova-
ní obsahujú malé množstvo THC na hranici 
0,0005%. „To je úplne neškodné množstvo,“ 
hovorí Tőzsér. Všetky výrobky na trhu preto 
musia spĺňať prísne pravidlá bezpečnosti 
a sú certifikované pre svoju neškodnosť. 

Škála výrobkov s CBD je široká. Využívajú 
sa v kozmetike, výťažkom konope sa darí aj 
vo farmaceutickom priemysle a  čoraz ob-
ľúbenejšie sú oleje s obsahom 5, 10 a 20 % 
CBD, ktoré sa kvapkajú pod jazyk. Séria pra-
vidiel, v akej forme sa môže CBD predávať 
sa stále vyvíja, pretože vedci objavujú stále 
nové a nové potenciálne možnosti tejto lát-
ky pre ľudský organizmus. Preto možno oča-
kávať, že v budúcnosti sa pre CBD produkty 
vytvoria ešte priaznivejšie podmienky. Už te-
raz sa úspešne používa proti nespavosti, pri 
úzkostných  stavoch, kožných problémoch, 
ale aj pri neurodegeneratívných ochore-
niach ako Alzheimerova, Parkinsonova 
choroba, roztrúsenej skleróze a chronických 
bolestiach kĺbov a svalov.

Pre stúpajúci dopyt dnes CBD molekulu 
vyrábajú aj synteticky, no výrazná väčšina 
substancií je stále organického pôvodu. Aj 
z  tohto dôvodu sa o CBD hovorí ako o prí-
rodnej alternatíve alebo doplnku k chemic-
ky vyrobeným liekom.             » red.

Z konope sme kedysi robili 
plátno, dnes najmä CBD

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 907 907 520
objednávky@cbdexpert.sk
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Návrat k zdraviu 
po ľahkej forme COVID-19

Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou 
penziou a bohatým programom 

iba za 195,- EUR/ 1 osoba a pobyt
Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu 
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci, 

ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.
Pobyt i pre seniorov, cena s polpenziou 

iba 177,- EUR/ 1 os.
Voľné termíny: 20.9.-25.9., 27.9.-2.10., 

4.10.-9.10., 11.10.-16.10., 18.10.-23.10., 
25.10.-30.10.

Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár, 
0918 591 942, 0918 494 494, 

recepcia@oravskahoraren.sk

Oravský Podzámok č. 396, 
www.oravskahoraren.sk

OZDRAVNÁ 
REKREÁCIA
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
 NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

MZDY  OD 900 € 
DO 1300 € / MESAČNE

Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.pn@regionpress.sk
0908 979 496

Kontaktujte nás:


