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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

 

»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG STADION SIMSON 
JAWA 90, AJ POKAZENÉ NE-
KOMPLETNÉ, 0915 215 406.

»Dám do prenájmu 2 izb. 
byt v PK Juh, 65 m2, 0903 
668 201, nie som RK.

»Predám RD v Modre, Ná-
rodná ul., po dohode mož-
ná výmena za 2 izb. byt v 
PK, BA. Cena 185.000 €, Info: 
nehnuteľnosti.sk, 0908 
052 490.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.
»Predám 2ks železných rúr. 
Dĺžka 3,7m a priemer 20cm. 
Cena za 1ks 120€ tel: 0915 
515 399.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 2 dolu.

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

Občianska
riadková
inzercia

»Predám hrozno Müller, Sil-
ván, Veltlín, 0903 856 536.
»Predám obilie, 0948 191 
090.

»Predám trezor 76x54x126 
cm, cena 200€, 0911 919 
480.

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181.

»Hľadám odborníka na 
výmenu expanznej nádrže 
na ústrednom kúrení, 0940 
778 584.

»Dňa 30.8.2021 sme si pri-
pomenuli nedožitých 80. 
narodenín našej mamy, 
svokry, babky, prababky 
Valérie Drugovej. 
Nezabudneme! Spomeňte 
si, kto ste ju poznali.

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

Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

HĽADÁM

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

SPOMIENKY
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
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w

Od septembra pokračujeme s predajom 
a rozvozom mládok pred znáškou. 

Predávame aj kŕmne zmesi 
od belgického 

výrobcu Versele Laga.

Privezieme až do vášho kurníka!
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Pýtame sa za vás: 
Ako je to s očkovaním mamičiek?

Čo predchádza tomu, kým sa odborníci zhodnú 
na nejakom názore, napríklad na očkovanie?

 Vychádzame z odporúčaní odborných spoločností 
vo svete. Sedia tam „najkorunovanejšie hlavy“ v danom 
odbore. Prezrú publikovanú literatúru k danému času 
a zhodnotia kvalitu dôkazu. Nielen to, čo tá literatúra 
prináša, ale aj to, ako kvalitne k tomu pristupovala. Na 
základe toho formulujú odporúčania.

Aký je výsledok? Majú sa tehotné ženy očkovať?

 Momentálne najlepší pôrodníci a gynekológovia 
na celom svete stoja za očkovaním tehotných žien. 
Anglické a americké spoločnosti jednoznačne 
odporúčajú očkovať tehotné bez akéhokoľvek 
rozdielu, pokiaľ nemajú kontraindikácie, ktorých je 
málo, ide najmä o ťažké imunitné stavy alebo alergie.

A inde vo svete?

 Zaujímavé je Nemecko. Gynekologicko-pôrodnícka 
spoločnosť jednoznačne odporúča tehotným ženám 
očkovanie proti covidu, ale Kochov inštitút infekčných 
ochorení je trošku menej radikálny. Tvrdí, že sa má 

očkovať výberovo a hlavne ženy, ktoré sú tou infekciou 
v tehotenstve ohrozené. V Česku sa zhodli, že to má 
byť ponúknuté všetkým a zvlášť ženám, ktoré sú 

rizikové.

Ak spomíname riziká, aké sú to?

 Vek nad 35 rokov, obezita, vyšší tlak, cukrovka pred 
otehotnením, ale aj tehotenská cukrovka.

Poďme k téme dojčenia. Keď je žena zaočkovaná, 
dostanú sa protilátky aj dieťaťu?

 Dokázalo sa, že protilátky, ktoré sa tvoria po 
zaočkovaní pomerne masívne, po druhej dávke 
prechádzajú do mlieka. Otázka, ktorá nie je úplne 
jasná, znie, ako u novorodenca účinkujú. Pretože tam 
idú protilátky typu IgG, ktoré sú v krvi. Zistil som, že 
v krvi novorodenca sa nenachádzajú. Okrem IgG 
sa tam dostávajú aj protilátky typu IgA a tie sú na 
slizniciach. To je vlastne prvá línia obrany.

Ako to funguje?

 Ideálne by bolo, aby zaočkovaný človek mal obran-

né IgA v slinách. Ak by som dostal kvapôčku s korona-
vírusom, tak protilátky IgA by mali vírus neutralizovať 
skôr, než sa dostane do tela. Takto funguje napríklad 
očkovanie proti HPV. Protilátky IgA sa dokázali v mlie-
ku, a to znamená, že protilátky IgA matky by mohli byť 
na slizniciach jej dieťaťa napríklad v čreve či dýcha-
com trakte. Sú dokázané a teraz sa dokazuje, či majú 
neutralizačný potenciál a či dokážu toho novoroden-
ca ochrániť. Ja si myslím, že áno.

Celý rozhovor nájdete na 
bratislavskykraj.sk/koronavirus

„Na zdraví obyvateľov kraja nám záleží, a preto sme sa rozhodli priniesť odpovede na 
najčastejšie otázky a obavy. Do informačnej kampane sme zapojili známe osobnosti, ktoré 
sa pýtajú za vás,“ ozrejmil župan Juraj Droba.
S prof. MUDr. Jozefom Záhumenským, PhD. sa zhovára herečka Kristína Tormová

Kristína Tormová v rozhovore s Jozefom Záhumenským, prednostom 
Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, Nemocnica Ružinov 
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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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PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - 
SCREEN - VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 

ŽALÚZIE
ROLETY
0904 237 414

výroba
oprava

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

4. septembra 2005   
otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave

Výročia a udalosti
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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

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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Problémy so spánkom? Pomôcť môže CBD
Kvalitný spánok je základným predpokla-

dom telesného a duševného zdravia. Sedem 
až desať hodín spánku denne telu dodá po-
trebnú energiu, posilní imunitu a regeneruje 
svalstvo. Zdravý spánok však nie je pre každé-
ho samozrejmosťou, spánkovými poruchami 
môže podľa Svetovej zdravotníckej organizá-
cie trpieť až tretina ľudí na planéte Zem.

Najčastejšie ide o insomniu alebo nespa-
vosť, ktorá spôsobuje ťažkosti so zaspávaním, 
prejavuje sa prerušovaným spánkom či sko-
rým prebudením. Vniká najmä v stresovom 
období, pri nadmernom toku myšlienok alebo 
zvýšenej citlivosti na vonkajšie prostredie.

Nespavosť je problém, ktorý možno v mno-
hých prípadoch riešiť prírodným spôsobom, 
a tým zmierniť vedľajšie účinky dlhodobého 
užívania liekov na spanie. Z niektorých štúdií 
vyplýva, že z dlhodobého hľadiska sú nefar-
makologické postupy pri boji s nespavosťou 
efektívnejšie.

Jedným z týchto prírodných spôsobov je uží-
vanie kanabidiolu (CBD), látky získavanej z 
konopy siatej. V súčasnosti sa o účinkoch CBD 
v našom tele stále učíme. Mnoho experimen-
tov 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 

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 „poko-
jom v duši“ sa zvyšuje šanca, že sa človeku 
zlepší kvalita spánku. Potvrdzuje to aj niekoľ-
ko štúdií.

V roku 2019 sa výskumníci pre odborné pe-
riodikum Permanente Journal snažili zistiť, či 
CBD dokáže redukovať nespavosť a úzkosti. Zo 
72 ľudí 47 pociťovalo úzkosť a 25 malo slabý 
spánok. Každý z nich užil 25 miligramov CBD 
každý deň. Už po prvom mesiaci vyše 79 per-
cent z nich zhodnotilo, že pociťujú menej úz-
kosti a 67 percent zaznamenalo lepší spánok.

Štúdia z roku 2016 zas hodnotila účinky CBD 
na 10 ročné dievča s úzkosťou a post-trauma-
tickým stresom. Popri užívaní farmaceutic-
kých liekov CBD pôsobilo ako doplnok, ktorý 
priniesol okrem poklesu úzkosti zlepšenie 
kvality a dĺžky spánku.

Ďalšími príčinami nespavosti môžu byť bo-
lesti. Podľa niekoľkých výskumov CBD pôso-
bí protizápalovo a dokáže zmierniť bolesť pri 
migréne či reume. Vďaka tomu nepriamo regu-
luje 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 nahra-
diť syntetické lieky, najúčinnejší spôsob, akým 
nespavosť zmierniť, je odstránenie možných 
príčin nespavosti. 

Dávkovanie

Zatiaľ čo pacienti s nespavosťou by mali CBD 
užívať niekoľko hodín pred spaním, tí, ktorí tr-
pia nadmernou únavou, ho môžu užiť ráno po 
prebudení.

Aby CBD čo najefektívnejšie ovplyvnilo váš 
spánok, odporúča sa pravidelné dávkovanie 
vo forme olejov, tinktúr, gélových kapsúl. Op-
timálna dávka závisí od jednotlivca, odporúča 
sa začať s 20 mg denne hodinu pred spánkom. 
Pokiaľ sa efekt nedostaví do dvoch týždňov, 
dávku môžete zvýšiť.                        » red.

Foto: freepik / jcomp
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Nominujte osobnosti 
na ocenenia Bratislavského kraja

 „Som presvedčený o tom, že v žiadnom inom 
kraji nenájdete také množstvo osobností, ktoré 
skvalitňujú život obyvateľov a robia náš kraj krajším. 
Je pre mňa úžasné vidieť, koľko zaujímavých 
osobností máme vo svojom okolí. Častokrát o nich 
ani nevieme a to je škoda. verím, že o možnosť 
uctiť si takéto osobnosti neprídeme a spoznáme 
ďalšie zaujímavé mená. tak neváhajte a nominujte, 
určite máte vo svojej práci, v okolí, či doma takýchto 
výnimočných  ľudí,“ vyzval bratislavský župan Juraj 
droba.

 Nominácie môžu podať obyvatelia kraja, 
občianske združenia či iné organizácie so sídlom 
v Bratislavskom kraji. BSk každoročne udeľuje 
ocenenia v kategóriách – výročná cena Samuela 
zocha, Čestné občianstvo BSk, Pamätný list 
predsedu BSk a Historická osobnosť regiónu.

      Podľa župana Juraja drobu „od začiatku udeľovania 
ocenení v roku 2003 ubehli už takmer dve desaťročia 
a za ten čas bolo ocenených viac ako 180 laureátov, 

ktorí reprezentujú náš kraj, prispievajú k jeho 
rozvoju, a tiež šíreniu dobrého mena. Patria medzi 
nich vedci, umelci, pedagógovia, lekári, športovci 
či ľudia pôsobiaci v sociálnej oblasti. Ocenenia BSk 
sú poďakovaním za ich prácu, elán, tvorivosť, sú 
znakom toho, že si zaslúžia uznanie.“

     v Sieni slávy BSk nájdete aj osobnosti ako sú emília 
a Magdaléna vášáryová, Mária kráľovičová, Marta 

Sládečková, eva rysová, Juraj kukura, daniel Hevier, 
Mikuláš Huba, Peter a Pavol Hochschornerovci či 
Hilda Múdra. a v ostatnom 18. ročníku získal cenu 
i pán Milan lasica.

 Od roku 2018 pribudla kategória Historická 
osobnosť regiónu. Cena in memoriam bola udelená 
slovenskému hudobnému skladateľovi, pedagógovi, 
hudobnému teoretikovi eugenovi Suchoňovi, 
legendárnemu česko-slovenskému hokejovému 
brankárovi a trénerovi vladimírovi dzurillovi a 
lekárovi a akademikovi ladislavovi dérerovi. titul je 
udelený in memoriam maximálne jedenkrát ročne 
na návrh predsedu BSk.

  Súčasťou nominácie musí byť súhlas a podpis 
nominovaného,  stručný životopis alebo ekviva-
lentný záznam aktivít a úspechov v prípade no-
minovanej organizácie, ako aj podpis nominujú-
ceho. Prihlasovací formulár a bližšie informácie 
nájdete na internetovej stránke Bratislavského 
kraja: bratislavskykraj.sk/ocenenia

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvára možnosť navrhnúť výnimočné osobnosti na získanie 
ocenení za rok 2021. Nominácie môžu podať obyvatelia kraja, občianske združenia či iné organizácie 
so sídlom v Bratislavskom kraji. Uzávierka návrhov na kandidátov je 20. septembra.

Slávnostný galavečer 2021: zľava ocenený herec
Ľubomír Piktor, župan Juraj Droba
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Vaša reklama

pezinsko@regionpress.sk

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 Stuttgar-
te. V roku 1990 som začal podnikať v Ži-
line a založili sme s mojimi nemeckými 
spolupracovníkmi spoločný podnik. Môj 
syn pracoval pre švajčiarsku firmu v ku-
chyni 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 – ne-
dostatok objednávok, nedostatok mate-
riálu, ktorý je stále drahší a nedostatok 
kvalitných pracovníkov. Jeden z  nich 
pracuje na tom, aby mali jeho spolupra-

covníci iba štyri pracovné dni a trojden-
ný víkend – a zarábali viac.

Niekedy máme pocit, že väčšina 
ľudí v našej krajine iba nadáva a protes-
tuje. 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 komu-
nisti ohradili ostnatým drôtom a nepus-
tili 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 obze-
rali reštaurácie a obchody zvonka, lebo 
nemali peniaze. Dnes môžeme cestovať 
kam chceme, študo-
vať a robiť to, čo nás 
baví. Benediktíni 
majú heslo modli 
sa a  pracuj. Toto je 
cesta k lepšiemu živo-
tu, nie nadávanie 
a hádky.

Modli sa a pracuj

» Ján Košturiak

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 dovolen-
ky, tak je v škole aj cez prázdniny.

Učiteľovi sa nekončí práca závereč-
ným zvonením. Hodnotenie desiatok 
prác žiakov či príprava na hodiny sa re-
alizujú po vyučovaní, a keďže sú neraz 
podmienky v škole nevhodné, prenáša 
si celú svoju prácu domov. Navyše keď 
pracujeme s deťmi, prenášame si myš-
lienky na ne aj domov.

Máloktorý z nás chce obrovský 
plat. Chceme len dôstojne žiť, mať na 
hypotéky a prežiť v regióne, kde býva-
me. Treba si uvedomiť, že adekvátny 
plat prináša do školstva kvalitu. Na-
priek 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. Kaž-
dého 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 nie-
čo nepotrebné, že sa učí veľa, že sú zlé 
učebnice, že sa vyžaduje kopa papie-
rov, tak ide väčšinou o zodpovednosť 
štátu, za ktorú učitelia nemôžu.   

Keď s nami komunikujete, nevy-
bíjajte si na nás zlosť. Snažíme sa byť 
ústretoví, no nie každú požiadavku vie-
me splniť. Najmä ak ide o zázračné vy-
lepšenie 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.   

Rodičom

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

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

Zomrel klinický onkológ, učiteľ a bý-
valý riaditeľ Národného onkologic-
kého ústavu (NOÚ) v Bratislave prof. 
MUDr. Ivan Koza, DrSc.

V rokoch 2001 až 2004 bol doktor 
Ivan Koza riaditeľom Národného onko-
logického ústavu v Bratislave. Stretol sa s 
pacientmi z celého Slovenska, z ktorých 
mu mnohí ďakujú za život.

Onkológii sa venoval viac ako 50 
rokov, za svoje celoživotné dielo bol oce-
nený Krištáľovým krídlom. O jeho úmrtí 
informoval referát internej a externej ko-
munikácie NOÚ.

Doktor Ivan Koza pripravil onkolo-
gický program pre Slovensko, je spolu-
autorom onkologického programu WHO. 
Bol autorom a spoluautorom viac ako 
200 odborných publikácií. Venoval sa 
predovšetkým liečbe akútnych leukémií 
a malígnych lymfómov, sústredil sa na 
ochorenia prsníkov.

Začínal na onkológii vo fakultnej ne-
mocnici v Martine, kde pôsobil na onko-
logickej aj internej klinike. Od roku 1966 
pracoval v Národnom onkologickom ústa-
ve, kde viedol internú kliniku. Neskôr pô-
sobil aj v Onkologickom ústave v Buffale 
v USA, kde zaviedol alogénne transplan-
tácie kostnej drene. Ako profesor hosťoval 
na Michiganskej univerzite v USA.

V rokoch 2001 až 2004 bol riadite-
ľom Národného onkologického ústavu v 

Bratislave. Bol tiež predsedom a členom 
Slovenskej onkologickej spoločnosti či 
dlhoročným hlavným odborníkom Mi-
nisterstva zdravotníctva SR. Pôsobil na 
Univerzite Komenského aj Slovenskej 
zdravotníckej univerzite. Bol tiež konzul-
tantom Svetovej zdravotníckej organizá-
cie pri onkologických programoch v Srí 
Lanke, Indii, Sudáne a vo Švajčiarsku.

„Pána profesora si všetci pamätáme 
ako špičkového odborníka, ktorý onkoló-
gii zasvätil celý svoj život. Tomuto odboru 
sa venoval viac ako 50 rokov, za svoje ce-
loživotné dielo bol ocenený Krištáľovým 
krídlom.“ Píša sa na webovej adrese Ná-
rodného onologického ústavu v Bratislave.
(Odtiaľ sme si dovolili prevziať aj fotografiu.)

Vďaka a česť Vašej pamiatke, 
pán doktor!

Za významným onkológom 
Ivanom Kozom

» red 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 10. 9. 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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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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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
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 963 035
0905 593 810
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
9
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na výdaj stravy pre zamestnancov 
firmy v Modre

▪ Možnosť práce na 4 aj 8 hodín denne

▪ Pracovný pomer na TPP aj dohodu

▪ Práca od pondelka do piatka

▪ Plat dohodou

PRIJMEME  PRACOVNÍKA

tel. kontakt 0911 280 575,  
mail: jaroslav.cabuk@gastroff.sk
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PRIJMEME

CUKRÁRA / PEKÁRA
A UPRATOVAČKU

DO PEKÁRNE V MODRE

Tel.:  0948 333 417
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:

Mzda od 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)

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

Výročia a udalosti
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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
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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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