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párny týždeň: Bánová, Brodno, Bu-
datín, Bytčica, Považský Chlmec, Tr-
nové, Zádubnie, Zástranie, Závodie, 
Žilina, Belá, Bitarová, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčina Lúč-
ka, Krasňany, Horný Hričov, Lietav-
ská Lúčka, Nededza, Porúbka, Ro-
sina, Stráža, Teplička nad Váhom, 
Terchová, Turie, Varín, Višňové, Hliník 
nad Váhom, Veľká Bytča, Hvozdni-
ca, Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Štiavnik, Veľké Rovné  

nepárny týždeň: Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Mojšová Lúčka, 
Považský Chlmec, Trnové, Zástranie, 
Závodie, Žilina, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Kamenná Poruba, Konská, 
Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lietava, 
Lietavská Lúčka, Babkov, Lietavská 
Svinná, Mojš, Nededza, Nezbudská 
Lúčka, Ovčiarsko, Podhorie, Porúb-
ka, Rajec, Rajecká Lesná, Poluvsie, 
Rajecké Teplice, Rosina, Stráňavy, 
Stráža, Strečno, Teplička nad Vá-
hom, Terchová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
ŽILINA

INZERCIA
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Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
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V Biblii nájdeme poučný odkaz, že 
človek ani netuší, kedy sa priblíži 
jeho koniec. „Bedlite teda, lebo ne-
viete dňa ani hodiny“ - Evanjelium 
podľa Matúša.

O niekoľko dní si možno viacerí 
pripomenú smutné výročie zo 7. sep-
tembra 2011 – pri leteckom nešťastí 
zomrelo 26 hráčov a realizačný tím 
hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ, 
vrátane nášho Pavla Demitru. Nastu-
puješ 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 slovní-
kom nám všetkým okolo nej pripomí-
nala: „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 na-
šich politikov je podriadený iba tomuto 
„chceniu“. Väčšiny z nich, tej, ktorá je 
pri moci a rozhoduje. Slušných a pokor-
ných politikov vo výkonných funkci-
ách máme pramálo. Takých, čo nemys-
lia 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 nenaučí-
me žiť a dôstojne, tu a teraz, darmo sú 
nám sľuby o krásnej politickej a teda – 
vraj – našej budúcnosti zo strany ego-
istov. Ak sa raz naučíme vnímať, čo je 
slušné, dôstojné, ľudské, až potom prí-
de 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 za-
sievajú 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 vzle-
tovej 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, neak-
ceptovateľné a odsúdenia 
hodné. Ide predsa o nás, 
o náš život a nie o ich ta-
kzvané blaho a pokoj!

Všetko dobré 
do začínajúcej sa 
jesene

Nikdy nevieš dňa ani hodiny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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www.drevoza.sk

 HD+, A2 

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  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 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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»Kúpim murovanú garáž. T.č.: 
0905 505 129
»KÚPIM STARÉ MOTORKY DIE-
LY DOKLADY MOPEDY BABETU 
0940100473
»Odkúpim Vaše auto aj v hor-
šom stave od r.v. 2004 aj bez 
STK. 0910710273

»Mladá rodina hľadá dlho-
dobé bývanie v Belej (1 po-
schodie v RD) 0915459817

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

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    

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Škola už sa rozbieha naplno, vaše 
dieťa v akomkoľvek školopovin-
nom, ale aj stredoškolskom veku je 
potrebné denne vybaviť desiatou. 
Pripomínajú to odborníci.

Desiata je dôležitá súčasť stravo-
vacieho režimu dieťaťa. Má tvoriť asi 
15 percent z denného príjmu energie. 
V súvislosti so začiatkom školského 
roka to uviedla vedúca sekcie ochrany 
a podpory zdravia a špecializovaných 
činností Úradu verejného zdravotníc-
tva  Jana Hamade.

„Kvalitná desiata pre školáka má 
obsahovať celozrnné pečivo, nátierku, 
prípadne syr, porciu ovocia, zeleniny a 
kvalitný nápoj. Pre detský organizmus 
vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok 
vápnika, preto by mali byť súčasťou 
desiaty mlieko, najmä probiotické a 
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 potra-
vinách, ktoré sú pre dieťa vhodné.

Z ovocia a zeleniny je podstatné 
striedať druhy, ktoré má dieťa rado. Od-
borníčka upozorňuje na to, že sa nemá 
zabúdať na nápoj pre školáka. Podľa 
Hamade je najzdravšia čistá voda. 
„Striedajte ju s nesladeným čajom, do-
mácim sirupom, čerstvými šťavami, 
alebo nesýtenou minerálnou vodou. 
Nevhodné sú energetické a rôzne sla-

dené nápoje,“ priblížila Hamade.
Deti podľa odborníčky potrebujú 

aj rýchle kalórie, sladkosti deťom nie 
je potrebné úplne zakazovať, no upred-
nostniť by sa mali kvalitné výrobky, 
napríklad cereálne keksíky, sušené 
ovocie či tyčinky s vyšším obsahom 
kakaa. Dôležité je, aby si dieťa osvojilo 
správne stravovacie návyky, tvrdí Jana 
Hamade. Ich súčasťou je i dodržiavanie 
približne rovnakých časových interva-
lov na jedlo.

Mimochodom, vedeli ste, že prí-
jem tekutín môže ovplyvniť prospech 
vašej ratolesti? Mozog tvorí až z 85 per-
cent voda. Schopnosť sústrediť sa, tvo-
rivo premýšľať a rýchlo riešiť problémy 
tak vo veľkej miere závisí od toho, či má 
hlava malého študenta k dispozícii do-
statok tekutého „paliva“. Tak neyabú-
dajte ani na jeho „pitný režim“.

Nezabúdajte dať deťom desiatu

» Zdroj: ÚVZ
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MILWAUKEE® 
TOUR

AKCIA SA KONÁ

17. 9. 2021 
OTVÁRACIE HODINY 1000 - 1500 

KAMENNÁ 8330/16B

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE O UDALOSTI KONTAKTUJTE  
SVOJHO OBCHODNÉHO PARTNERA!

ŠPECIÁLNA PONUKA

DOSTUPNÁ IBA POČAS

TRVANIA AKCIE!

PREZENTÁCIA

NÁRADIA

MILWAUKEE®

PROFESIONÁLNE

PORADENSTVO OD

ŠPECIALISTOV Z TÍMU 

MILWAUKEE®

TRVANIA AKCIE!

V NOVO OTVORENEJ 

PREDAJNI V ŽILINE

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE O UDALOSTI KONTAKTUJTE  
SVOJHO OBCHODNÉHO PARTNERA!

+421 910 193 232     JURAJ.PECARKA@SLOVAKHOLDING.SK

JURAJ PEÈARKA

Vyhrajte Milwaukee 

Podmienka: do súťaže je zaradený každý 
nákup nad 500€ s DPH

so žrebovaním o super ceny!

akumulátorový skrutkovač 
M18 FDD2 502 X 4933464267 v cene 550€

Hlavná cena
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PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA
spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

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

08
-0

 T
T2

3

Predajňa: Trnava 
Rybníková 14 • 0905 160 148

NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

INZerCIA

0905 362 803 
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5. septembra 1960  
Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympij-
ských hrách v Ríme

Výročia a udalosti
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Námestie NAŠA -
Obchodná galéria Žilina

Lenčová 8995
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Národný park Muránska planina 
nachádzajúca sa v západnej časti 
Slovenského rudohoria je jednou 
z najzachovalejších krasových ob-
lastí Slovenska. Nájdete tam viac 
ako 500 jaskýň a tiež sysľovisko 
Biele vody, kde môžete sledovať 
jednu z najpočetnejších kolónií 
sysľa pasienkového na Slovensku.

Na sysľovisko sa dostanete z obce 
Muráň, kde môžete zaparkovať svoje 
auto a potom už budete pokračovať 
pešo po vyznačenej trase. Počas sezóny, 
ktorá trvá približne od marca do konca 
septembra, môžete v lokalite sysľovisko 
Biele vody pozorovať sysľa pasienkové-
ho a jeho život v prírode. Keďže sú sysle 
na návštevníkov zvyknuté, môžete ich 

tam spozorovať kedykoľvek počas dňa a 
prídu až do vašej tesnej blízkosti. Mno-
hé z nich dokonca nemajú problém pri-
jať potravu priamo z vašej ruky.

Sysle môžete aj kŕmiť
„Sysle sú živočíchy slnka a tak sú 

najaktívnejšie počas slnečných dní. Uvi-
díte ich pravdaže aj počas poloblačných 
a mierne zamračených dní, ale pri veľmi 
zlom počasí z nory zvyčajne nevylie-
zajú,“ hovorí Jana Šmídtová zo Štátnej 
ochrany prírody SR. Zároveň upozorňu-
je, že by sme sysle nemali chytať do rúk. 
„Jednak sú to chránené živočíchy a ma-
nipulácia s nimi je zakázaná a jednak 
sú to divo žijúce zvieratá. V prípade, že 
sa budú cítiť ohrozené, môžu sa brániť. 
Keďže ide o hlodavce s veľmi silnými 
prednými zubami, môžu človeku spôso-
biť pri pohryzení nepríjemné poranenie. 
No a ako všetky teplokrvné živočíchy, 
môžu tiež prenášať besnotu,“ objasňu-
je. Ak vás to láka a chceli by ste sysle 
kŕmiť, odporúča odborníčka, aby ste po-
užili iba vhodnú potravu, inak by ste im 
mohli veľmi ľahko ublížiť. „Potravu nik-
dy nevkladajte do syslích dier, nasypte 
ju alebo uložte do blízkosti dier alebo 
ju položte voľne na zem. Sysle si pre ňu 
prídu až k vám,“ radí Jana Šmídtová a 
vysvetľuje, že ak potravu vložíte priamo 

do diery, sysle cez ňu prebiehajú a tým 
ju znečistia. O takú potravu potom už 
zvieratká nemajú záujem, ostáva v die-
re ležať a môže sa začať kaziť. Dobrou 
správou však je, že sysle môžete kŕmiť aj 
z ruky. „Nasypte si slnečnicu na ruku a 
nechajte sysle v kľude si ju poodnášať. 
Nikdy sa so sysľom o potravu nepreťa-
hujte, aby vás v snahe získať potravu 
nepohrýzol,“ odporúča odborníčka.

Prineste zvieratkám 
vhodnú potravu

Najvhodnejšou potravou pre sysle je 
slnečnica, pravdaže chemicky neošetre-
ná, nepražená, nesolená, potom jablká, 

pričom ideálne sú jabĺčka z vašej záhra-
dy, lebo nie sú chemicky ošetrené, vô-
bec nevadí, ak sú padané alebo staršie a 
zošúverené, čo vám zostali v pivnici po 
zime, ďalej sa hodí mrkva, ale strúhať ju 
nemusíte, sysle sú hlodavce, poradia si, 
chutí im aj cvikla, jačmeň, ovos, či vlaš-
ské orechy. „Piškóty a suchý chlieb sys-
ľom síce chutia a neublížia im, ale pre 
sysle to nie je prirodzená potrava a bu-
deme radi, ak dáte pri kŕmení prednosť 
vyššie uvedeným semenám, teda najmä 
slnečnici alebo jablkám či mrkve,“ uza-
tvára Jana Šmídtová.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto: ŠOP SR

Pri Muráni navštívte sysľovisko 
Biele Vody

ZDRAVIE

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

autor foto: Ervín Hapl

autor foto: Ján Šmídt

Jeseň sa ešte v nie až tak dávnej mi-
nulosti vnímala ako ročné obdobie, 
ktoré prinieslo plody celoročnej 
usilovnej práce roľníkov a tiež za-
bezpečilo zásoby na nadchádzajúce 
obdobie. 

Zber úrody, dožinkové  slávnosti 
a vinobranie patria k oslavám práce, 
vyjadrené sú hodovaním, veselosťou, 
spevom a tancom. Koniec jesene je spä-
tý so zvykom navštevovania hrobov a 
vzdania úcty mŕtvym. K najtypickej-
ším jesenným zvykom patria dožinky, 
hody a Sviatok všetkých svätých.

Jeseň pokladali ľudia vždy za 
najbohatšie ročné obdobie. Na jeseň 
dozrievala väčšina ovocia. Na gazdov-
stve každej rodiny boli ovocné stromy. 
Najčastejšími boli skorá biela slivka a 
tiež skoro dozrievajúca bystrická slivka 
(berbence), z jabloní takzvaná „letná“ 
jabloň, ale pestovali sa aj neskôr do-
zrievajúce odrody. Niektoré sa zberali 
až v čase, keď ranné mrazíky jablká 
obliekli do nádherných farieb. Na gaz-
dovstvách tiež bývali rozvetvené ore-
chy, pod ktorými sa dobre vysedávalo 
v čase letných horúčav. Z odrôd ore-
chov bola najobľúbenejšia tá s veľkými 
plodmi a papierovo tenkou škrupinou. 
Z ovocí sa slivky zbierali tak, že chlapi 
zatriasli stromom, ženy a deti ich po-
tom pozbierali zo zeme. Orechy chlapi 
obíjali asi 6-8 metrov dlhými tyčami, 
ostatní členovia rodiny ich zbierali zo 

zeme. Jablká sa zbierali stojac na reb-
ríkoch rukami, alebo zberákmi, zho-
tovenými z dreva. Kto vedel vyliezť na 
strom, ten jablká zbieral jablká do plá-
tenej kapsy. S jablkami zaobchádzali 
opatrne, aby sa neporušili, lebo len 
takto ostali trvácne. A mimochodom 
hrušky. Tie neskoré vydržali uložené 
v žite až do neskorej nasledujúcej jari.

V každej záhrade bola mrkva, 
petržlen, kareláb, zemiaky, fazuľa. Ši-
kovnejšie ženy vypestovali pre rodinu 
kapustu, tekvicu vhodnú na konzu-
máciu i na kŕmenie zvierat, paradajky, 
papriku. Ťažšiu prácu v záhradkách 
vykonávali chlapi (vykopávanie ze-
miakov, petržlenu, mrkvy), ženy zbie-
rali fazuľu, ktorú vylúpili zo struku, 
potom ich preberali a zdravú fazuľu 
usušili a uskladnili na zimu.

Jesenné gazdovské tradície

» red

Tretí ročník národnej súťaže Envi-
romesto sa stretol s priaznivou odo-
zvou, čoho výsledkom je vrcholný 
počet prihlásených miest v histórii 
celej súťaže. 

Vyhlasovateľom národnej súťaže 
Enviromesto je Ministerstvo životného 
prostredia. „Rekordný počet prihláse-
ných uchádzačov len podčiarkuje, že 
slovenské mestá si uvedomujú dôleži-
tosť zabezpečiť pre svojich obyvateľov 
lepší a zdravší život. Zároveň chcú kva-
litné mestské prostredie, ktoré v koneč-
nom dôsledku pomôže lepšie odolávať 
dôsledkom klimatickej krízy,“ zdôraz-
nil minister životného prostredia Ján 
Budaj, ktorý nad súťažou prevzal zá-
štitu.

„Začiatkom septembra bude I. 
kolo hodnotenia, kedy sa na základe 
doručených prihlášok určia ocenenia 
v jednotlivých súťažných oblastiach. 
Koncom mesiaca sa potom v II. kole 
hodnotenia predstavia cez prezentácie 
aj samotné mestá, a na základe toho 
komisia určí víťaza. Zároveň bude môcť 
udeliť aj mimoriadne ocenenie za pozo-
ruhodné výsledky,“ približuje Michal 
Maco, generálny riaditeľ Slovenskej 
agentúry životného prostredia, ktorá 
je hlavným organizátorom súťaže. Po-
čas posledného ročníka súťaže Enviro-
mesto v roku 2019 sa mimoriadne oce-
nenie ušlo desiatke slovenských miest 
za vzorné aktivity v rôznych oblastiach 

životného prostredia, napríklad za na-
kladanie s biologicky rozložiteľným 
odpadom či za ochranu vtáctva v mest-
skom prostredí.

Titul Enviromesto 2021 je prestížne 
ocenenie, ktoré odzrkadľuje pozitívny, 
hodnotný a invenčný prístup k starost-
livosti o mestské životné prostredie. Vy-
hlásenie výsledkov súťaže a slávnostné 
odovzdávanie cien sa uskutoční v prie-
behu októbra počas konferencie Život-
né prostredie miest a environmentálna 
regionalizácia SR. Pre súťažiacich sú 
pripravené vecné a finančné ocenenia.

Kandidáti na titul Enviromesto 
2021: Banská Štiavnica, Brezno, Kež-
marok, Liptovský Mikuláš, Nitra, Pe-
zinok, Poprad, Púchov, Trenčianske 
Teplice, Trenčín, Zvolen.

Enviromesto Slovenska 2021

» red
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otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave

Výročia a udalosti

3
4
-0
1
5
1

3
4
-0
1
3
8

3
4
0
1
0
7

Prijmeme pracovníkov SBS, 
mzda 3,58€/hod brutto, 

stravné lístky, TPP. 
Podmienky: preukaz SBS, 
spoľahlivosť, flexibilita. 

Tel. +421905208803
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Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! 

Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 Kč/deň 

(cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2 

mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme prednos-

tne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 

podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo 

dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na 

úkol! Strava za symbolický príspevok, alebo 

poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. 

Nástupy od cca 12.9.2021. 

Viac na 0948 922 937(stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees.
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Bytči
Mzda: 3,58 €/h. brutto 

0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

Nástup ihneď. POS nutný!
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 OPERÁTOROV
VÝROBY

do Mikulova, Opavy a Ostravy.
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ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD

MUŽI - ŽENY - PÁRY

GALANTA

0800 500 808
0800 500 909

 NABOR@PROJOB.SK
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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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