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Nikdy nevieš dňa ani hodiny
9

4,00 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
801210005

NOVÁ

STK + EK

Navštívte našu novú
lom
STK Senica s vašim vozid

é služby
Profesionálne a kvalitn

!

rýchle
termíny

PRIEMYSELNÁ 278, SENICA
0911 791 471, 034/651 39 64
0902 666 655

na
Speciovál
á cena

covid

68 €

NEODKLADAJTE SI
ite sa
povinnú kontrolu a vyhn
!!!
LU
VA
NÁ
A
M
POKUTÁ

63-13

www.stksenica.sk

Predaj hydiny
na ďalší chov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

09 144 225, milanzburin@gmail.com
0907
facebook.com/Krokodíl Čáčov

www.hydina.eu
w
Od septembra pokračujeme s predajom
a rozvozom mládok pred znáškou.

Privezieme až do vášho kurníka!
Predávame aj kŕmne zmesi
od belgického
výrobcu Versele Laga.

75-49

O niekoľko dní si možno viacerí
pripomenú smutné výročie zo 7. septembra 2011 – pri leteckom nešťastí
zomrelo 26 hráčov a realizačný tím
hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ,
vrátane nášho Pavla Demitru. Nastupuješ nejakú cestu, robíš si plány čo
na nej a čo po nej a zrazu – tma. Nič.
Koniec.
Moja stará mama, zbožná, hlboko
veriaca žena, vždy svojským slovníkom nám všetkým okolo nej pripomínala: „Čo si človek predkladá, to si Pán
Boh za ric odkladá“. Inak povedané,
nerozťahujme sa vo svojich nárokoch,
potrebách, predstavách. Život je tu a
teraz. My chceme mať moc a majetky
o rok, o dva, po voľbách. Celý život našich politikov je podriadený iba tomuto
„chceniu“. Väčšiny z nich, tej, ktorá je
pri moci a rozhoduje. Slušných a pokorných politikov vo výkonných funkciách máme pramálo. Takých, čo nemyslia iba na seba, na svoje ego, na stranu
a jej peniaze. Lebo si takých nevolíme.
Asi ich ani nechceme. Nepotrebujeme.
Ako to v praxi potom vyzerá, vidíme
každý deň, každú hodinu.
Škoda reči, to sa u nás nezmení,
kým sa nezmeníme my sami. Kým ne-

začneme žiť prítomnosťou, aj keď to
akokoľvek divne znie. Ak sa nenaučíme žiť a dôstojne, tu a teraz, darmo sú
nám sľuby o krásnej politickej a teda –
vraj – našej budúcnosti zo strany egoistov. Ak sa raz naučíme vnímať, čo je
slušné, dôstojné, ľudské, až potom príde aj tá správna politická voľba. Naša.
Zabúdame na to biblické - „nikdy
nevieš“... Mrháme s časom, ktorý je
nám daný. Nevyužívame príležitosti,
ktoré sú okolo nás, ale aj v nás, ľuďoch
samotných. Naše bytie zabíjame a ak
nie zabíjame, tak ubíjame nesvármi a
nenávisťou, ktorú do nás zámerne zasievajú predstavitelia nespoločenskej
politiky, aby sme si menej všímali ich
podnikanie so štátom, so stranou, s
mocou.
Nastupujeme do lietadla, v ktorom
doslova chceme obletieť celý svet a ono
pritom môže padnúť už na konci vzletovej dráhy.
Snívať je krásne a povznáša to.
Ale žiť prítomnosťou je zas dôležité,
nadovšetko dôležité. A snažiť sa z tej
prítomnosti vytláčať všetko
zlé, neprijateľné, neakceptovateľné a odsúdenia
hodné. Ide predsa o nás,
o náš život a nie o ich takzvané blaho a pokoj!
Všetko
dobré
do začínajúcej sa
jesene

41-0030

V Biblii nájdeme poučný odkaz, že
človek ani netuší, kedy sa priblíži
jeho koniec. „Bedlite teda, lebo neviete dňa ani hodiny“ - Evanjelium
podľa Matúša.
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5. septembra 1960

Najčítanejšie regionálne noviny

4. septembra 2005

Výročia a udalosti

otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave
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nad Váhom, Nižná, Nové Mesto
nad Váhom, Ostrov, Malé Orvište, Pečeňady, Piešťany, Pobedím,
Podolie, Považany, Rakovice,
Sokolovce, Stará Turá, Trebatice,
Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké
Orvište, Vrbové.
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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

86.750
87.350
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

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
48.090
32.750

63-133

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

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
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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

09-50

Východné Slovensko

2

PIEšťANSkO

SPRAVODAJSTVO / ZDRAVIE + RELAX

3

Nezabúdajte dať deťom desiatu

5

ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

 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

0800 162 162

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Jesenné gazdovské tradície
Jeseň sa ešte v nie až tak dávnej minulosti vnímala ako ročné obdobie,
ktoré prinieslo plody celoročnej
usilovnej práce roľníkov a tiež zabezpečilo zásoby na nadchádzajúce
obdobie.

zeme. Jablká sa zbierali stojac na rebríkoch rukami, alebo zberákmi, zhotovenými z dreva. Kto vedel vyliezť na
strom, ten jablká zbieral jablká do plátenej kapsy. S jablkami zaobchádzali
opatrne, aby sa neporušili, lebo len
takto ostali trvácne. A mimochodom
Zber úrody, dožinkové slávnosti hrušky. Tie neskoré vydržali uložené
a vinobranie patria k oslavám práce, v žite až do neskorej nasledujúcej jari.
vyjadrené sú hodovaním, veselosťou,
V každej záhrade bola mrkva,
spevom a tancom. Koniec jesene je spä- petržlen, kareláb, zemiaky, fazuľa. Šitý so zvykom navštevovania hrobov a kovnejšie ženy vypestovali pre rodinu
vzdania úcty mŕtvym. K najtypickej- kapustu, tekvicu vhodnú na konzuším jesenným zvykom patria dožinky, máciu i na kŕmenie zvierat, paradajky,
hody a Sviatok všetkých svätých.
papriku. Ťažšiu prácu v záhradkách
Jeseň pokladali ľudia vždy za vykonávali chlapi (vykopávanie zenajbohatšie ročné obdobie. Na jeseň miakov, petržlenu, mrkvy), ženy zbiedozrievala väčšina ovocia. Na gazdov- rali fazuľu, ktorú vylúpili zo struku,
stve každej rodiny boli ovocné stromy. potom ich preberali a zdravú fazuľu
Najčastejšími boli skorá biela slivka a usušili a uskladnili na zimu.
tiež skoro dozrievajúca bystrická slivka
(berbence), z jabloní takzvaná „letná“
jabloň, ale pestovali sa aj neskôr dozrievajúce odrody. Niektoré sa zberali
až v čase, keď ranné mrazíky jablká
obliekli do nádherných farieb. Na gazdovstvách tiež bývali rozvetvené orechy, pod ktorými sa dobre vysedávalo
v čase letných horúčav. Z odrôd orechov bola najobľúbenejšia tá s veľkými
plodmi a papierovo tenkou škrupinou.
Z ovocí sa slivky zbierali tak, že chlapi
zatriasli stromom, ženy a deti ich potom pozbierali zo zeme. Orechy chlapi
obíjali asi 6-8 metrov dlhými tyčami,
ostatní členovia rodiny ich zbierali zo
» red
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Škola už sa rozbieha naplno, vaše dené nápoje,“ priblížila Hamade.
Deti podľa odborníčky potrebujú
dieťa v akomkoľvek školopovinnom, ale aj stredoškolskom veku je aj rýchle kalórie, sladkosti deťom nie
potrebné denne vybaviť desiatou. je potrebné úplne zakazovať, no upredPripomínajú to odborníci.
nostniť by sa mali kvalitné výrobky,
napríklad cereálne keksíky, sušené
Desiata je dôležitá súčasť stravo- ovocie či tyčinky s vyšším obsahom
vacieho režimu dieťaťa. Má tvoriť asi kakaa. Dôležité je, aby si dieťa osvojilo
15 percent z denného príjmu energie. správne stravovacie návyky, tvrdí Jana
V súvislosti so začiatkom školského Hamade. Ich súčasťou je i dodržiavanie
roka to uviedla vedúca sekcie ochrany približne rovnakých časových intervaa podpory zdravia a špecializovaných lov na jedlo.
činností Úradu verejného zdravotnícMimochodom, vedeli ste, že prítva Jana Hamade.
jem tekutín môže ovplyvniť prospech
„Kvalitná desiata pre školáka má vašej ratolesti? Mozog tvorí až z 85 perobsahovať celozrnné pečivo, nátierku, cent voda. Schopnosť sústrediť sa, tvoprípadne syr, porciu ovocia, zeleniny a rivo premýšľať a rýchlo riešiť problémy
kvalitný nápoj. Pre detský organizmus tak vo veľkej miere závisí od toho, či má
vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok hlava malého študenta k dispozícii dovápnika, preto by mali byť súčasťou statok tekutého „paliva“. Tak neyabúdesiaty mlieko, najmä probiotické a dajte ani na jeho „pitný režim“.
acidofilné výrobky, jogurty a syry,“
informovala Jana Hamade. Ak dieťa
trpí intoleranciou laktózy, prípadne
mliečnej bielkoviny, podľa Hamade sa
majú rodičia poradiť s lekárom o potravinách, ktoré sú pre dieťa vhodné.
Z ovocia a zeleniny je podstatné
striedať druhy, ktoré má dieťa rado. Odborníčka upozorňuje na to, že sa nemá
zabúdať na nápoj pre školáka. Podľa
Hamade je najzdravšia čistá voda.
„Striedajte ju s nesladeným čajom, domácim sirupom, čerstvými šťavami,
alebo nesýtenou minerálnou vodou.
Nevhodné sú energetické a rôzne sla» Zdroj: ÚVZ

ZDRAVIE / SLUŽBY

Času už veľa nezostáva

3

04 BYTY / prenájom4
byty/prenájom
05 DOMY / predaj 5
domy/predaj
06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj
07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Kúpim ornú pôdu aj podiely. Rýchle a seriózne jednanie. Platba v hotovosti.
Tel.: 0901 923 205
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport

11

12 DEŤOM 12
deťom
13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU

15

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

»Sympatická 55 r. hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel.: 0944 724 181

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.

0908 447 006

spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

POLIENKA BUK, HRAB

Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

Predajňa: Trnava
Rybníková 14 • 0905 160 148

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

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne
BEZ

KONKURENÈNÉ

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

PALIVOVÉ
DREVO

DESTILA

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

AKCIA

PLYNOVÉ KOTLY

39-0013 TT01

Prvoradou úlohou je pripraviť sa na
vykurovaciu sezónu. Nielen že je dobré
nechať si revíznym technikom, ľudovo
povedané kominárom dať spraviť kontrolu komínov. Je to nevyhnutné, aby
sa zamedzilo možnému riziku požiaru
neskôr v plnej vykurovacej sezóne. Mimochodom, bez dokladu o takej revízii
vám poisťovňa neuhradí žiadnu čiastku, aj napriek tomu, že máte nehnuteľnosť poistenú. Kontak na vám regionálne „príslušného“ kominára nájdete na
stránke Komory kominárov Slovenska
kks-sr.sk.
Tak isto, ak kúrite plynovým kotlom
či takzvanými „gamatkami“, je vhodné
zabezpečiť si odbornú revíziu, minimálne prečistiť všetky prieduchy tak,
aby bol zabezpečený prísun čerstvého
vzduchu a následne zas odvod spalín.
A pri tejto téme môžeme pripomenúť
aj úsporu tepla, ktorého ceny tento rok
zjavne stúpnu. Skontrolujte si izoláciu
okien a dverí, ak zbadáte, že nie je v
dobrom stave, dostanete ju kdekoľvek
v predajniach pre domácich majstrov.
V takomto období sa naši predkovia
postarali aj o odkvapový systém, opravili jeho poškodené časti, dali nový náter a najmä – to v prvom rade, vyčistili

AKCIOVÉ CENY!

16-01

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Kúpim starý Pionier,
Mustang, Stadion, Simson
aj pokazené, nekompletné.
Tel.: 0915 215 406

REZANIE BETÓNU

samotné žľaby.
Ak sa postaráte o dom, potom je
čas popracovať si na záhrade, ale aj
na balkóne, na ktorom ste mali malú
záhradku. Treba sa zbaviť častí odkvitnutých rastlín, v dome so záhradou na
kompost a v byte zas do biologického
odpadu. Je najvyšší čas vyčistiť záhrady, pripraviť si náradie na pravidelné
hrabanie lístia. (Redakčný tip – môžete
použiť aj klasickú kosačku na trávu,
nastavíte vyšší zdvih a ona spoľahlivo
lístie nielen „povysáva“ do zberného
koša, ale aj rozdrví, čiže kopa na komposte bude menšia. Dajú sa už však
kúpiť na to špecializované zariadenia,
podobné kosačkám.)
Nuž a z vonkajších priestorov musí
ísť preč pod strechu všetko, čo by dlhodobá nepriazeň počasia počas neskoršej jesene či zimy mohla poškodiť alebo
dokonca zničiť.

63-10

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

Začal sa september, meteorológovia
sa zhodujú v tom, že by mal byť „normálny“, teda so stabilným a celkom
pekným počasím. Najlepší čas na práce v dome a okolo domu.

CENY
OKIEN

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
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16-01

Občianska
riadková
inzercia

03 BYTY / predaj
byty/predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

08-0 TT23
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ACN / SLUŽBY, RELAX + ZDRAVIE

Slovensko čaká dôležitá udalosť – jedna z najvýznamnejších v tomto roku.
Už o niekoľko dní u nás privítame Svätého Otca, pápeža Františka.
Určite aj vy vnímate, že prípravy na
jeho príchod sú čoraz intenzívnejšie. Jednou z ich dôležitých súčastí je rozhodovanie, aký dar mu pri jeho návšteve ako
Slováci odovzdáme. Čo náš národ reprezentuje, Svätému Otcovi prinesie radosť
a zároveň mu bude môcť našu krajinu aj
naďalej pripomínať?
Podobnú otázku – len v osobnejšej
verzii – si môže položiť každý jeden z nás.
Čo je tým, čo by sme pápežovi Františkovi
(ako jednotlivci či rodiny) radi odovzdali, čím ho obdarovali? Ako si ho môžeme
osobne uctiť a vyjadriť mu svoju podporu
a vďaku za jeho otcovskú službu?
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pripravila pri tejto príležitosti
jedinečnú možnosť: vytvoriť spoločne pre
Svätého Otca ten najvzácnejší dar, ktorým
budú naše osobné modlitby a sväté omše
na jeho úmysly.
Prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke ACN môžete
do nadácie poslať modlitbu za pápeža
Františka (svoju vlastnú či akúkoľvek,
ktorú uznáte za vhodnú), alebo požiadať

KAMENÁRSTVO 0910 444 002

o odslúženie svätej omše na jeho úmysel.
Všetky vyžiadané sväté omše – vrátane omšových milodarov venovaných
na tento účel – budú následné odoslané
kňazom, ktorí pôsobia v krajinách, kde sú
kresťania prenasledovaní, diskriminovaní, alebo trpia hmotnou núdzou.
Kňazi v týchto oblastiach slúžia veriacim duchovne i materiálne, často živia
a pomáhajú finančne mnohým rodinám
zo svojej farnosti a pritom nemajú sami
žiadny príjem, okrem omšových milodarov. Váš dar teda nebude darom len pre
samotného Svätého Otca, ale zároveň pre
týchto kňazov a pre mnohých ich farníkov.
Celý priebeh pápežovej návštevy,
najnovšie správy, ako aj množstvo zaujímavých článkov o tejto téme môžete sledovať na webovej stránke pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi: www.
acnslovensko.sk.

AKCIA -35 %
na kompletné žulové pomníky

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA
pri objednaní kompletného pomníka

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,
konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova
písma. BEZ ZÁLOHY.

Hybrav a.s, hydinárska farma Bodok
951 04 Ve¾ký Lapáš, tel.: 0902 956 501

odpredá dòa 11. 9. 2021 tj. v sobotu
v èase od 7:00 do 14:00 hod.

12-mesaèné
nosnice
Cena

1,20€

za 1ks

vrátane
DPH.

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 ks/1,00 Eur vrátane DPH

» red

Výročia a udalosti
loď Mayﬂower sa s prvými osadníkmi vydala na cestu do Nového sveta

6. septembra 1620

VIZITKY
0905 746 988

10-01

Dar pre pápeža Františka

5

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

01-0135 TT38

PIEšťANSkO

Výročia a udalosti
v Prahe sa začala stavba diaľnice Praha –
Bratislava

8. septembra 1967

9. septembra 1928

bol založený Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, najstarší profesionálny orchester na Slovensku

0905 746 988

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO
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Výročia a udalosti
pri leteckom nešťastí zomrelo 26 hráčov a realizačný tím hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ, vrátane Pavla Demitru

7. septembra 2011
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Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO
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Pastiersky list slovenských biskupov Modli sa a pracuj
jeho návštevy na Slovensku: Na ceste
za Ježišom s Máriou a Jozefom. Pápež
František, mariánsky ctiteľ, ktorý vyhlásil Rok svätého Jozefa, nás teraz
prichádza posmeliť k ešte hlbšej viere
v Ježiša; Ježiša živého a účinne prítomného, každému osobne blízkeho.
Drahí bratia a sestry!
Jedným z prejavov duchovne vníPríprava na návštevu známych mavého srdca je aj osobná prítomnosť
osobností si vždy vyžaduje veľké or- na stretnutiach so Svätým Otcom. Sme
ganizačné nasadenie značného počtu si plne vedomí toho, aká komplikovaná
ľudí, a to pred zrakmi celej spoločnosti. je situácia v tomto smere. O to väčšmi sa
Prirodzenou súčasťou sú aj výmeny ná- však obraciame na tých, ktorým by k
zorov; nechýbajú napätia ani otázniky, osobnej účasti nič nebránilo. Pozývame
ktoré vyplývajú z postupujúceho času a vás a povzbudzujeme: prineste nutnosť
vývoja konkrétnej situácie.
registrácie ako obetu za Cirkev aj spásu
Potom však nastáva moment, keď nesmrteľných duší – a príďte osobne
si všetci ľudia dobrej vôle uvedomia, že vytvoriť spoločenstvo jednoty bratov a
príchod očakávaného hosťa je už cel- sestier, ktorí chcú s Máriou a Jozefom
kom bezprostredný; že on sám je tak kráčať na ceste za Ježišom. Nezostaňte
blízko – priam pred našimi dverami. doma, drahí bratia a sestry. Príďte!
Je to moment, keď sa má všetko stíšiť a
sústrediť na samotné stretnutie s ním.
Zo srdca vám žehnajú všetci slovenO niekoľko dní pápež František skí otcovia biskupi.
vystúpi z lietadla a prvýkrát sa dotkne (Plná verzia sa nachádza na adrese slovenskej zeme.
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanAká je základná motivácia jeho ku=20210828003 )
cesty, to Svätý Otec vlastne už sám povedal: ako nástupcovi svätého Petra
mu „Pán Ježiš zveril úlohu posilňovať
bratov vo viere“ (stojí v Apoštolskom liste Svätého Otca Františka všetkým zasväteným osobám pri príležitosti Roku
zasväteného života, 2014). S týmito slovami – a s celou duchovnosťou Svätého
» red, zdroj – kbs
Otca – hlboko rezonuje aj motto a logo

Môj prastarý otec išiel do Ameriky.
Priniesol odtiaľ peniaze, postavil
dom v osade U Koštúrov a začal tam
obrábať pôdu. Môj starý otec chodil
pracovať do Nemecka a Česka.
Priniesol peniaze, kúpil dom a začal
podnikať vo Varíne. Môj otec, ako mladý
muž, staval priehradu a veril, že bude
lepšie a zasvätil tomu celý svoj život ako
lekár alebo riaditeľ nemocnice. Ja som
koncom osemdesiatych rokov pracoval
v spoločnosti Fraunhofer IPA v Stuttgarte. V roku 1990 som začal podnikať v Žiline a založili sme s mojimi nemeckými
spolupracovníkmi spoločný podnik. Môj
syn pracoval pre švajčiarsku firmu v kuchyni na výletnej lodi. Vrátil sa a otvoril
si reštauráciu v Žiline. Generácie mužov
a žien v tejto krajine snívajú a pracujú na
tom, aby ich deti mali lepší život. Nie je to
iba o zarábaní veľa peňazí. Dôležité sú aj
sloboda, spravodlivosť, dôvera a vzťahy,
životné prostredie, zdravotníctvo alebo
vzdelávanie. Nedávno som diskutoval
s majiteľmi strojárskych firiem a hovorili
mi, že riešia niekoľko problémov – nedostatok objednávok, nedostatok materiálu, ktorý je stále drahší a nedostatok
kvalitných pracovníkov. Jeden z nich
pracuje na tom, aby mali jeho spolupra-

covníci iba štyri pracovné dni a trojdenný víkend – a zarábali viac.
Niekedy máme pocit, že väčšina
ľudí v našej krajine iba nadáva a protestuje. Našťastie to nie je pravda, akurát
ich viac počuť ako tých, ktorí snívajú
o lepšej budúcnosti a pracujú na nej.
Keď porovnávam život môjho pradeda,
deda, otca a seba, tak sa väčšina vecí
zmenila k lepšiemu a nemáme žiaden
dôvod nadávať. Žijeme kvalitnejší život
v lepšej krajine a verím, že aj naše deti
sa budú mať lepšie. Nás najskôr komunisti ohradili ostnatým drôtom a nepustili von. Ľuďom, ktorí mali svoj vlastný
názor zabraňovali robiť prácu, v ktorej
boli dobrí a bavila ich. Keď sa už ľudia
dostali na západ, tak prvé roky iba obzerali reštaurácie a obchody zvonka, lebo
nemali peniaze. Dnes môžeme cestovať
kam chceme, študovať a robiť to, čo nás
baví.
Benediktíni
majú heslo modli
sa a pracuj. Toto je
cesta k lepšiemu životu, nie nadávanie
a hádky.

Výročia a udalosti
taliansky anarchista Luigi Lucheni zavraždil rakúsku cisárovnú Sissi

10. septembra 1898

Problémy so spánkom? Pomôcť môže CBD
porúch. Tie majú často psychologický pôvod.
Insomnia je podľa platformy Harvard Health
Publishing bežná pre viac ako polovicu ľudí s
úzkosťami.
CBD pomáha regulovať náš nervový systém,
a preto tiež pôsobí ako balzam na úzkosti či
iné psychické problémy. Prirodzene, s „pokojom v duši“ sa zvyšuje šanca, že sa človeku
zlepší kvalita spánku. Potvrdzuje to aj niekoľNajčastejšie ide o insomniu alebo nespa- ko štúdií.
vosť, ktorá spôsobuje ťažkosti so zaspávaním,
prejavuje sa prerušovaným spánkom či skorým prebudením. Vniká najmä v stresovom
období, pri nadmernom toku myšlienok alebo
zvýšenej citlivosti na vonkajšie prostredie.
Kvalitný spánok je základným predpokladom telesného a duševného zdravia. Sedem
až desať hodín spánku denne telu dodá potrebnú energiu, posilní imunitu a regeneruje
svalstvo. Zdravý spánok však nie je pre každého samozrejmosťou, spánkovými poruchami
môže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpieť až tretina ľudí na planéte Zem.

Nespavosť je problém, ktorý možno v mnohých prípadoch riešiť prírodným spôsobom,
a tým zmierniť vedľajšie účinky dlhodobého
užívania liekov na spanie. Z niektorých štúdií
vyplýva, že z dlhodobého hľadiska sú nefarmakologické postupy pri boji s nespavosťou
efektívnejšie.
Jedným z týchto prírodných spôsobov je užívanie kanabidiolu (CBD), látky získavanej z
konopy siatej. V súčasnosti sa o účinkoch CBD
v našom tele stále učíme. Mnoho experimentov však preskúmalo jeho nepriame účinky na
náš endokanabinoidný systém (EKS), ktorý v
tele reguluje dôležité funkcie, napríklad náš
nervový či hormonálny systém.
Vzťah medzi CBD a spánkom
Vďaka nepriamej stimulácii EKS dokáže
CBD zmierniť aj niektoré príčiny spánkových

Foto: freepik / jcomp

» Ján Košturiak

INZERCIA
0905 746 988

CBDexpert

Ďalšími príčinami nespavosti môžu byť bolesti. Podľa niekoľkých výskumov CBD pôsobí protizápalovo a dokáže zmierniť bolesť pri
migréne či reume. Vďaka tomu nepriamo reguluje aj náš spánkový cyklus.
Ako CBD vnímajú jeho užívatelia mimo
štúdií? Skúsenosti opisuje Pavol Remiaš z
Bratislavy: „CBD vo forme oleja používam
nepravidelne pred spaním. Účinkuje na mňa
uvoľnením tela, svalov, spomalením dýchania
a asi aj istým nervovým uvoľnením. Opadne
stres a rušivé myšlienky a ľahšie upadnem do
kvalitnejšieho regeneračného spánku.“
Napriek rastúcemu dopytu po CBD, podľa
Mayo Clinic doktori neodporúčajú používať
látky na zlepšenie spánku dlhodobo. Hoci
CBD môže efektívne doplniť či dokonca nahradiť syntetické lieky, najúčinnejší spôsob, akým
nespavosť zmierniť, je odstránenie možných
príčin nespavosti.

V roku 2019 sa výskumníci pre odborné peDávkovanie
riodikum Permanente Journal snažili zistiť, či
CBD dokáže redukovať nespavosť a úzkosti. Zo
Zatiaľ čo pacienti s nespavosťou by mali CBD
72 ľudí 47 pociťovalo úzkosť a 25 malo slabý
spánok. Každý z nich užil 25 miligramov CBD užívať niekoľko hodín pred spaním, tí, ktorí trkaždý deň. Už po prvom mesiaci vyše 79 per- pia nadmernou únavou, ho môžu užiť ráno po
cent z nich zhodnotilo, že pociťujú menej úz- prebudení.
kosti a 67 percent zaznamenalo lepší spánok.
Aby CBD čo najefektívnejšie ovplyvnilo váš
Štúdia z roku 2016 zas hodnotila účinky CBD spánok, odporúča sa pravidelné dávkovanie
na 10 ročné dievča s úzkosťou a post-trauma- vo forme olejov, tinktúr, gélových kapsúl. Optickým stresom. Popri užívaní farmaceutic- timálna dávka závisí od jednotlivca, odporúča
kých liekov CBD pôsobilo ako doplnok, ktorý sa začať s 20 mg denne hodinu pred spánkom.
priniesol okrem poklesu úzkosti zlepšenie Pokiaľ sa efekt nedostaví do dvoch týždňov,
dávku môžete zvýšiť.
kvality a dĺžky spánku.
» red.
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5% CBD olej
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10% CBD olej
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CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0063

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy
Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v redakčne
krátenom znení s odkazom na jeho
plnú verziu.

ZAmESTNANIE
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

KVALITNÉ
VIZITKY 0905 746 988

Dopravná spoločnosť prijme
do TPP vodičov skupiny D (autobusy)

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Bližšie informácie: 0948 048 002

S

6

U
85_0655

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

príjme strážnikov na prevádzky

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!
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SBS GUARDING s. r. o.

0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

5

09-01

PONÚKAME PRÁCU V ČR

0800 500 091

Viac informácií na tel.:

z lokality Vrbové - Krakovany a z blízkeho okolia, za
účelom prevozu zamestnancov na trojzmennú prevádzku.
Práca je vhodná aj pre dôchodcov.
Nástup podľa dohody.
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Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Rodičom
Opäť nový školský rok. Namiesto slov
pre pedagógov (aj vychovávateľov)
venujem pár slov rodičom, s ktorými
sme neraz v konflikte, pričom nám ide
o spoločné ciele a o deti. Prosím, milí
rodičia, pred tým, ako sa „obujete“ do
pedagógov, myslite aj na toto:
Učiteľ nemá prázdniny, povinne si
čerpá dovolenku počas voľných dní pre
žiakov, cez sezónu, keď sú dovolenky
drahé. Neraz nemá dostatok dovolenky, tak je v škole aj cez prázdniny.
Učiteľovi sa nekončí práca záverečným zvonením. Hodnotenie desiatok
prác žiakov či príprava na hodiny sa realizujú po vyučovaní, a keďže sú neraz
podmienky v škole nevhodné, prenáša
si celú svoju prácu domov. Navyše keď
pracujeme s deťmi, prenášame si myšlienky na ne aj domov.
Máloktorý z nás chce obrovský
plat. Chceme len dôstojne žiť, mať na
hypotéky a prežiť v regióne, kde bývame. Treba si uvedomiť, že adekvátny
plat prináša do školstva kvalitu. Napriek nedostatočnému ohodnoteniu
kupujeme z vlastných prostriedkov
školské pomôcky, prinášame ich zo
svojich domácností.
Odpusťte pedagógovi, ak sa neve-

nuje iba vášmu dieťaťu. Žiaľ, triedy sú
preplnené. Môže sa stať, že sa učiteľ
stretne za deň s cca 150 žiakmi. Každého z nich má vzdelávať, vychovávať,
komunikovať s ním a diagnostikovať.
Preplnené školy dovoľuje systém a sú
zdrojom potrebných financií. Tak sa
môže stať, že niekoho opomenieme.
Ak nadávate na školu, že sa učí niečo nepotrebné, že sa učí veľa, že sú zlé
učebnice, že sa vyžaduje kopa papierov, tak ide väčšinou o zodpovednosť
štátu, za ktorú učitelia nemôžu.
Keď s nami komunikujete, nevybíjajte si na nás zlosť. Snažíme sa byť
ústretoví, no nie každú požiadavku vieme splniť. Najmä ak ide o zázračné vylepšenie známky na poslednú chvíľu.
Nemali by sme byť nepriatelia. Inak
sa nám nepodarí dosiahnuť zmeny,
ktoré politika ignoruje. Ak sú aj medzi
nami či vami ľudia, čo žijú z konfliktov,
sú možnosti, ako sa brániť. Dôverujme
priamej komunikácii, neohovárajme
sa, zachovajme pokoj v nepokojnej
dobe.
Prajem vám čo najnormálnejší
školský rok plný poznatkov, zážitkov a
zdravého sedliackeho rozumu.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

AKE Skalica s.r.o.
Nádražná 33, Skalica 909 01
výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie
Pracovník do výroby: Brúsič nastavovač
- stredoškolské vzdelanie v odbore - výučný list
- prax v strojárstve,
- manuálna zručnosť mzda 800€ Btto
Pracovník do výroby: Operátor vo výrobe - montáž
ložísk, značenie ložísk, balenie
- stredoškolské vzdelanie v odbore - výučný list
- manuálna zručnosť mzda 700€ Btto
Kvartálne prémie, ročné odmeny, vernostné,
dochádzkový bonus, zamestnanecké benefity

director@ake-bearings.sk

www.ake-bearings.sk

63-43

Pre bližšie informácie volajte +421 907 677 948
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OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD GALANTA

MUŽI - ŽENY - PÁRY ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

0800 500 808
0800 500 909

47-091

NABOR@PROJOB.SK

�����������
�����������

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

������������������������

OPERÁTOROV
VÝROBY

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

do Mikulova, Opavy a Ostravy.

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

87-0012

34-0002-1

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

�����������������
 0911 478 509
 ����������������������

85_0654
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