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Nestrávme celý život v čakárni

RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

0915 261 120

Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

ZĽAVA 35%
na všetky práce

» Renáta Kopáčová, redaktorka

80-0007-2

Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších
a prepadnutých hrobov

BEZ ZÁLOHY
Lampáš a váza pri kompletnom
pomníku ZDARMA

1-hroby, 2-hroby žulové
ZĽAVY PRE DÔCHODCOV Záruka 5 rokov www.kamenarstvomajstro.sk

10-0064

Myslím si, že v reálnom živote sa
nedá hrať na istotu. Aj keď budeme
nanajvýš opatrní, aj keď zvážime
všetky možné okolnosti, aj keď budú
všetky indície smerovať k tomu, že
práve táto loď má to správne dno a

Áno, súhlasím, že by možno bolo
príjemnejšie, keby sme vopred vedeli, ktorá z lodí kotviacich v prístave
je tá pravá, ale nebola by to len jedna veľká nuda? Hoci patrím k ľuďom
nanajvýš opatrným a v živote sa
vždy snažím dobre zvážiť všetky pre
i proti, radšej, ako zostať trčať kdesi
v čakárni, volím plavbu. S pribúdajúcimi životnými skúsenosťami už
viem, že preplávať životom bez škrabancov
nie je možné. Takmer
vždy si však môžeme
oprášiť odreté kolená a nájsť spôsob,
ako ísť ďalej.

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com
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Áno, prirodzene, ak by sme si
predstavili skutočnú loďku, ktorej
dno si pred nástupom na jej palubu
môžeme dôkladne skontrolovať, tak
by to bolo veľmi jednoduché a reálne.
Ale ako skontrolovať tú pomyselnú
loď, ktorou sa plavíme po vlnách života? Ako nadobudnúť istotu, že nás
bezpečne dopraví tam, kam potrebujeme?

je preto tá pravá, ktorá nás bezpečne
dopraví k vytúženému cieľu, nemáme záruku, že to tak skutočne bude.
Život je totiž nevyspytateľný a do
cesty nám kladie rozličné prekážky,
či už v podobe búrok, ktoré nás môžu
zmiesť z paluby, alebo útesov, o ktoré
sa môže poškodiť či rozbiť aj to zdanlivo najpevnejšie dno. Čo s tým?

59-216

„Nikdy nesadaj do loďky bez dna!“
Keď som si po prvýkrát prečítala
túto vetu, javila sa mi ako celkom
praktická rada do života. Prirodzene, nie v tom pravom zmysle
slova, veď kto by už nasadal do
lode, ktorej chýba dno? Čím dlhšie som však nad ňou premýšľala,
tým viac som si uvedomovala, že
v živote nie je vôbec jednoduché,
dokonca si dovolím tvrdiť, že je
priam nemožné sa touto radou
riadiť.
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Dojčenie predstavuje pre bábätko
najlepší štart do života. Má mnohé
zdravotné benefity pre matku i dieťa
a prispieva tiež k budovaniu ich puta.
Nezabudnite však na to, že ak dojčíte,
mali by ste si dávať pozor na užívanie
liekov.
Lieky a dojčenie sa automaticky nevylučujú. Závisí to od toho, o aký liek ide,
ako dlho ho máte užívať, či potrebujete
užívať viacero liekov súčasne a podobne.
Niektoré liečivá do materského mlieka
nepreniknú, iné preniknú len v množstve, ktoré je pre bábätko neškodné, ale
niektoré by mu mohli uškodiť. Preto je
liečbu potrebné vždy konzultovať s lekárom. „Ak je pri vašej diagnóze taká
možnosť, predpíše vám liek, ktorý môžete užívať aj počas dojčenia. Ak máte
vážnu diagnózu, pri ktorej taký liek neexistuje, budete musieť dojčenie prerušiť,“
objasňujú odborníci zo Štátneho ústavu
pre kontrolu liečiv. Zároveň upozorňujú,
že niektoré lieky môžu tiež vplývať na
tvorbu materského mlieka. „Na zníženie
jeho tvorby vplývajú napríklad lieky s
obsahom estrogénu, preto sa dojčiacim
ženám neodporúča takzvaná kombinovaná antikoncepcia,“ zdôrazňujú.
Poraďte sa s lekárnikom - V prípade voľnopredajných liekov vám poradí
lekárnik a túto informáciu nájdete tiež v
takzvanom príbalovom letáku. „Na bež-

né problémy, akými sú horúčka či bolesť
hlavy, je dostupných množstvo liekov,
ktoré sú bezpečné aj počas dojčenia,“
hovoria odborníci a dodávajú, že vyhnúť
by ste sa mali kombinovaniu viacerých
liekov, a to aj keď sú jednotlivo označené
ako vhodné pri dojčení.
Očkovanie konzultujte s ošetrujúcim lekárom - Pokiaľ ide o vakcíny,
dojčiace ženy sa podľa odborníkov môžu
očkovať, a to aj proti COVID-19. Očkovanie je však podľa nich vhodné vopred
konzultovať s ošetrujúcim lekárom.
Pozor na nebezpečné mýty - S dojčením a liekmi sa spája niekoľko nebezpečných mýtov. Medzi najznámejšie
patrí užívanie domperidónu na podporu
materského mlieka. „Toto liečivo určené
na liečbu nevoľnosti naozaj tvorbu materského mlieka zvyšuje, avšak môže u
dojčeného dieťaťa spôsobiť neželané vedľajšie účinky postihujúce srdce. Takisto je
užívanie rizikové pre matku, keďže užívanie nadmerných dávok môže aj u zdravých žien spôsobiť nepravidelný srdcový
rytmus,“ varujú odborníci.
Ako pri každom užívaní liekov, aj v
prípade, že dojčíte, by ste sa mali riadiť
pokynmi lekára a lekárnika a čerpať informácie z overených zdrojov.
Informácie poskytol
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

63-60

Redakcia:

Dojčenie a užívanie liekov
– na čo si dať pozor?

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO
Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO

0948 308 448

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Bergadder pixabay

Prevádzky:

7 8

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

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

75-19

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Preniknite do tajov výroby piva
Zažite pivné kúpele a zabavte sa s rodinou a priateľmi

Ak máte chuť dozvedieť sa viac o výrobe piva,
zistiť, ako prebieha sladovanie, zažiť dokonalý
relax v unikátnych pivných kúpeľoch, zahrať
si s priateľmi bowling a potom spoločne ochutnávať špeciality nielen pivnej kuchyne, tak
si určite čo najskôr naplánujte návštevu Pivovaru Sessler. Nájdete ho v Trnave, na ulici Pri
Kalvárii 17.

Pivovar Sessler patrí k najznámejším pivovarom
v okolí a jeho história siaha až do 14. storočia.
Dnes produkuje množstvo kvalitných pív, pivných destilátov ale aj nealkoholických nápojov
a jeho pracovníci sa so záujemcami radi podelia o tajomstvá výroby jednotlivých produktov.
„Ponúkame možnosť exkurzie po pivovare
Sessler. Oboznámite sa počas nej s históriou
Sesslerky, výrobou piva a sladu. Prevedieme vás
pivovarom, kde prejdete celú trasu vzniku piva
od prípravy, varenia až po jeho expedíciu, pričom nezabudneme ani na ochutnávku nášho
zlatého moku. Rovnako spoločne nazrieme
do jedinej zachovanej humnovej sladovne na
Slovensku a jednej z najväčších v celom Česku
a Slovensku. Uvidíte historické časti a zariadenia, ktoré sú dodnes funkčné a používané na
sladovanie,“ pozýva Dagmara Pivolusková Klasová, riaditeľka pivovaru Sessler.
Pivné kúpele a wellness
Po náročnom dni sú v Pivovare Sessler všetkým
záujemcom k dispozícii Pivné kúpele a wellness
Sessler, ktoré poskytujú dokonalý relax. „Pivný
kúpeľ pochádza z dielne nášho pivovaru
a jeho receptúra
má blahodarné
účinky na telo
i dušu. Súčasťou
pivných kúpeľov je aj vírivka
a dva typy sauny
- fínska a infrasauna
a tepidáriá,
ktoré
v á m
p o -

môžu pri oddychu a odbúraní stresu, podobne
ako možnosť dopriať si masáže,“ popisuje riaditeľka.

kým výhľadom na parčík s jazierkom,
ktorý tvorí krásnu scenériu celého
areálu.

Bowling Sessler
Areál pivovaru Sessler však ponúka aj možnosť
užiť si pekné chvíle s vašimi blízkymi či priateľmi v zábavnom centre. „K dispozícii budete mať
dve bowlingové dráhy, elektrické šípky, biliard a
poteší isto aj air hockey a stolný futbal. Osviežiť
sa môžete našim chladeným čapovaným pivom
alebo si môžete vybrať zo širokej ponuky nášho
nápojového lístka,“ odporúča Dagmara Pivolusková Klasová.

Podujatia pre všetky vekové kategórie
Pre Trnavčanov ale aj návštevníkov
Malého Ríma pravidelne pripravujú v areáli Pivovaru Sesseler rôzne
pútavé podujatia, počas ktorých
si na svoje prídu všetky vekové
kategórie. „Najbližšie sa môžu
všetci tešiť na Farmárske trhy,
ktoré chystáme na 11. júna
a predstavia sa na nich viacerí predajcovia so svojimi domácimi výrobkami.
O dva týždne neskôr, teda
25. júna organizujeme podujatie pod názvom Bezpečne na prázdniny. Určené je
deťom aj dospelým a tešiť
sa môžu na ukážku práce
Hasičského záchranného
zboru a Policajného zboru, odťahovú službu, ktorá
predvedie, ako sa otáča
auto a zaujme tiež trenažér
nárazu a pestrý sprievodný program. Pre deti bude
k dispozícii okrem poučného
programu
aj
skákací hrad, maľovanie
na tvár a súťaže,“ uzatvára
rozprávanie Dagmara Pivolusková Klasová, riaditeľka
pivovaru Sessler.

Reštaurácia Sessler
Ak sa vám žiada stráviť príjemný čas pri dobrom
jedle, objavte autentickú atmosféru historických
priestorov reštaurácie Sessler a ochutnajte špeciality jej kuchyne. „Naša reštaurácia ponúka
okrem výbornej pivnej kuchyne aj mnoho skrytých pokladov, ktoré sú obsiahnuté napríklad
v kvalitných steakoch alebo domácich receptoch
na naše produkty,“ objasňuje riaditeľka.
Oslavy, konferencie aj ubytovanie
V areáli pivovaru má svoje miesto aj Penzión
Sessler. Jeho priestory sú vhodné na usporiadanie osláv, rodinných stretnutí, svadieb
teambuildingov, odborných seminárov, konferencií či kongresov. „Konferenčné priestory disponujú moderným vybavením potrebným na zabezpečenie úspešnej akcie a sú
navrhnuté tak, aby spĺňali potreby rôznych
typov stretnutí či podujatí,“ popisuje Dagmara Pivolusková Klasová a dodáva, že penzión
ponúka aj možnosť ubytovania. K dispozícii je
pre záujemcov 16 izieb, rozdelených do jednoa dvojlôžkových izieb, 3 apartmánov Štandard až
pre 3 osoby a apartmánu De Luxe s romantic-
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Kde sa vzal žltý povlak na autách?

06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj
07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Kúpim dom do 55 000,- .
Tel.: 0949 375 038
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haki lešenie. Tel.:
0908 532 682
»Kúpim haki lešenie. Tel.:
0907 715 027
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport

11

13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

13

Tento peľ pochádza do značnej
miery z kvitnúcich ihličnanov z čeľade
borovicovitých, ktorých peľové zrnká
majú väčšie rozmery. Stačí aj mierny
vánok a z okolitých stromov sa peľ
uvoľní vo viditeľných mrakoch. Pri silnejšom vetre je k nám peľ prinášaný na
veľké vzdialenosti aj z iných lokalít. Vysoké koncentrácie peľu ihličnanov,
buka, duba a miestami hrabu, teda
druhov, ktoré majú veľké peľové zrná,
prispeli k tvorbe žltých povlakov na
autách, okenných parapetoch, či okrajoch mlák. „Vysoké koncentrácie peľu
týchto druhov v ovzduší súvisia jednak
so semennými rokmi – tieto stromy
majú zvýšené obdobie kvitnutia v trojalebo päťročných intervaloch, kedy sa
produkcia peľu niekoľkonásobne navýši - a tiež s veternými dňami, počas
ktorých dochádza k transportu peľu
na veľké vzdialenosti,“ hovorí RNDr.
Janka Lafférsová. Rok 2022 sa oproti

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

L
JÚN – JÚ
2022
1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto zdenet pixabay

●
●
●
●
●

PALIVOVÉ
DREVO

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU 15
»Hľadám brigádu okolo
domu, na stavbe. Tel.: 0903
592 348

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

Chcete si
podať
inzerát?

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

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

POLIENKA BUK, HRAB

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

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

0911 499 871 vaskovicadam@gmail.com
0940 098 504 fb: Kamenarstvo Adam ruza
Radi Vás navštívime aj doma.

16-0051

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Kúpim starého Pioniera Jawa 20, 21, 05 Jawa
Mustang alebo Simson
Enduro Electronic Stelu
Moped Stadion aj pokazené, dlho odstavené. Platím
ihneď - PONUKNITE Tel.:
0915 215 406
»Kúpim motocykle Jawa,
CZ, Babetta, Stadion, Pionier, Simson aj iné..Slušne
zaplatím. Tel.: 0949 371 361

predchádzajúcim nesie od začiatku v
znamení vyšších koncentrácií peľu a
dlhšej peľovej sezóny, čo sa prejavilo aj
u najsilnejších prvých jarných alergénov - liesky, jelše a brezy.
Ak patríte medzi alergikov, alebo
vás zaujíma množstvo peľu v ovzduší z
iných dôvodov, sledujte pravidelné peľové spravodajstvo, ktoré zabezpečuje
šesť monitorovacích staníc v Bratislave,
Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Trnave a Žiline, pracujúcich pod gesciou
verejného zdravotníctva.
Ďalšie informácie o koncentrácii
alergénov, ako aj podrobné a pravidelne aktualizované informácie o koncentrácii jednotlivých alergénov v regiónoch Slovenska, a tiež prognózy na
najbližšie obdobie, nájdete na weboch
www.uvzsr.sk a www.vzbb.sk.
Informácie poskytol
Úrad verejného zdravotníctva SR
a regionálne úrady verejného
zdravotníctva

47-056

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

V týchto dňoch mnohí z nás zaregistrovali žltý povlak na autách,
okenných parapetoch či okrajoch
mlák. Netreba sa však ničoho obávať - patrí to k prebiehajúcej peľovej sezóne, upokojuje RNDr. Janka
Lafférsová z Oddelenia lekárskej
mikrobiológie Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom
v Banskej Bystrici, ktorý koordinuje
celoslovenskú Peľovú informačnú
službu.

16-0

Občianska
riadková
inzercia

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

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 operátorov O2 a 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.

16-0020

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

Výročia a udalosti
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera

28. mája 1999
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Výročia a udalosti
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvýkrát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity

29. mája 1919

SLUŽBY, BÝVAniE, ZDRAViE + RELAX
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Prípady opičích kiahní
v európskom regióne
Počas uplynulých dní už viacero krajín
zaznamenalo potvrdené aj podozrivé
prípady opičích kiahní. Prvé prípady
boli zaznamenané vo Veľkej Británii a
predpokladá sa, že išlo o importovanú
infekciu z Afriky.

tické ochorenie a za štandardnú cestu
šírenia infekcie medzi ľuďmi sa považuje
prenos prostredníctvom kvapôčok – vírusom obohatených slín a výlučkov z dýchacích ciest, ktoré môžu infikovať sliznice
očí, nosa a hrdla a to: kontaktom s léziami
opičích kiahní alebo telesnými tekutinaEurópa - a to vrátane Slovenska - nie mi, respektíve preniknutím vírusu cez (aj
je endemickou oblasťou výskytu opi- voľným okom neviditeľné) ranky na koži, a
čích kiahní. V dobe širokých možností k prenosu môže dochádzať aj kontaktom s
cestovania a vzhľadom na aktuálny výskyt predmetmi alebo bielizňou kontaminovaochorenia mimo doteraz známych ende- nou materiálom z lézií opičích kiahní.
mických oblastí však nie je možné podľa
Symptómy - prejavy ochorenia - Inkuodborníkov vylúčiť, že by mohol byť zazna- bačný čas je obvykle 6 až 16 dní, ale môže
menaný importovaný prípad ochorenia aj kolísať od 5 až do 21 dní, pričom medzi
u nás. Rozsiahle epidémie však nepredpo- prvé príznaky patria: zvýšená telesná tepkladajú. „Úrad verejného zdravotníctva SR lota, horúčka, bolesť hlavy, bolesti svalov,
dôkladne monitoruje situáciu vo výskyte bolesť chrbta, opuch lymfatických uzlín,
opičích kiahní v Európe a je v kontakte s zimnica, únava až vyčerpanie. „Infikované
európskymi štátmi prostredníctvom eu- osoby pociťujú najskôr príznaky podobné
rópskeho systému včasného varovania chrípke - horúčku, únavu, bolesti svalov,
a reakcie EWRS,“ uvádza úrad na svojej zimnicu - ako aj opuch lymfatických uzlín.
webovej stránke a objasňuje, že opičie Obvykle v priebehu 1 až 5 dní od nástupu
kiahne nie sú nové ochorenie, no prípady horúčky sa objavuje už aj typická vyrážka.
tohto ochorenia mimo endemických úze- Výsev častokrát začína na tvári a následne
mí Afriky vyvolávajú odborný záujem. V sa rozširuje na iné časti tela vrátane dlaní,
nasledujúcich dňoch budú preto prebiehať nôh a genitálnej oblasti.
odborné diskusie na medzinárodnej úrovLiečba je symptomatická, vakcína
ni o pôvode, možnostiach šírenia vírusu a proti ochoreniu nie je bežne dostupná.
vhodnej forme prevencie. Odborníci v tejto
Informácie poskytla
súvislosti upozorňujú, že informácie o tomSekcia epidemiológie a pripravenosti
to ochorení sa preto môžu v nasledujúcom
na pandémie a Odbor komunikácie
období upraviť, spresniť, či korigovať.
Úradu verejného zdravotníctva SR
Opičie kiahne sú vírusové, zoono» ren

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
balkóny

rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zimné záhrady

prístrešky

Zľavy
platia
do 3 1
. 5. 20

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM
ŠPECIÁLNE MÁJOVÉ ZĽAVY !
0948 787 777 | www.balkona.eu

až do

splátky od 149 €

splátkyod
od99
99€€
splátky

50%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-79

splátky od 98 €

22

splátky od 49 €

7.30 - 8.30 h.
Myjava- trhovisko 30.5. a 10. 6.
11.20 - 11.45 h.
Vrbové ŠUPY-LAPY 7. 6.
12.00 - 12.15 h.
Chtelnica 7. 6.
12.20 - 12.30 h.
Nižná 7. 6.
12.40 - 13.00 h.
Veľké Kostoľany 7. 6.
12.30 - 12.45 h.
Drahovce 6. 6.
Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33, mail:pdhorka@nextra.sk

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

Výročia a udalosti
začala vysielať spravodajská televízna stanica CNN

1. júna 1980

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-18

2. júna 1953
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Korunovácia kráľovnej Alžbety II ktorá je korunovaná kráľovnou Spojeného kráľovstva, Kanady,
Austrálie, Nového Zélandu a ďalších častí spoločenstva Commonwealth

75-21

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma
Predaj 12-18 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT

ZDRAViE / SLUŽBY
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Zakročte proti škodcom v záhrade
aj bez použitia chémie
Na mravce tabakom - Ovocné stromy
zbavíte mravcov pomocou tabaku.
Takto sa to podarí: Budete potrebovať:
tabak, vedro, vodu a motúz
Postup: tabak vložte do vedra, zalejte
vodou a niekoľko dní nechajte lúhovať.
Potom do takto pripraveného roztoku
namočte motúz a následne ho omotajte
Z roka na rok pribúda záhradkárov, okolo kmeňa stromu.
ktorí nechcú vo svojich záhradách použíVaječnými škrupinami proti slimávať rôzne chemické postreky či prípravky. kom - Zeleninu pred slimákmi ochránite
Našťastie jestvujú spôsoby, ako sa zbaviť pomocou vaječných škrupín. Rozdrvte
neželaných hostí v našich záhradách aj ich a vzniknutý prášok nasypte okolo
bez zbytočných chemikálií. Zväčša to rastlín, ktoré si obľúbili slimáky.
však dá viac námahy a spravidla to vyžaSódou bikarbónou proti múčnatke
duje tiež väčšiu dávku trpezlivosti. Príro- - Pred múčnatkou rastliny chráni roztoda sa nám však za to poďakuje, o našom k,ktorý pripravíte z dvoch lyžičiek sódy
zdraví ani nehovoriac.
bikarbóny a dvoch litrov vody. Následne
Využite silu rastlín - Na zeleninové striekajte na listy rastlín dvakrát do týždhriadky vysaďte nechtík lekársky a ak- ňa, vždy ráno aj večer.
samietnicu, dezinfikujú pôdu a chránia
rastliny pred škodcami. Aksamietnica
pôsobí proti háďatkám, nitkovitým červíkom v pôde a tiež proti molici. Odstráni
aj plesne a hnilobu z pôdy. K rajčiakom
a jahodám sa hodí pažítka, kôpor zasa
k uhorkám či šalátom. Fazuľu a cibuľu
ochráni saturejka, kapustu zasa levan» PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
duľa.
zdroj foto pixabay
Otázku ako ochrániť úrodu pred škodcami bez použitia chemikálií rieši
pravdepodobne z času na čas každý
záhradkár a úloha to nie je vôbec
jednoduchá. Prinášame zopár tipov,
vďaka ktorým by sa ju mohlo podariť
zvládnuť ľahšie.

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS

DREVENÉ
OBKLADY

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

www.zrubovyproﬁl.sk
TATRANSKÝ PROFIL,
ZRUBOVÝ OBKLAD,
DLÁŽKOVICA, TERASOVKA, LIŠTY A ÚCHYTKY

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

16-0

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Výročia a udalosti
čínska vláda rozhodla o vyslaní armády na potlačenie študentských
protestov na pekinskom námestí Tchien-an-men kuang-čchang

3. júna 1989
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85_0641

DOVEZIEME

Výročia a udalosti
Peklo vo Svätom Jure – policajný zásah
voči účastníkom hudobného festivalu

30. mája 2003

0905 508 163

ZAMESTnAniE
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SBS GUARDING s. r. o.
RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCRTGXÁF\M[

$GEMQXCQMQNKG
uOCTVKPMQVNCTKM@IWCTFKPIUM

36-0003

/\FC€JPGVVQ
0ÁUVWRKJPGü

Výročia a udalosti
v Mexiku slávnostne otvorili 13. majstrovstvá sveta vo futbale

31. mája 1986
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

SBS GUARDING s. r. o.
RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCQDNCUė

2KGzėCP[

/\FC€JDTWVVQ
215PWVPÝ0ÁUVWRKJPGü
8QNCėXRTCEQXPÉFPKQFJFQJ

uTCFQXCPIWDCP[@IWCTFKPIUM
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36-0003
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36-0068
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65-093

PN22-21_strana����������������
luxusných víriviek
po celom Slovensku
www.virivkyonline.sk
info@virivkyonline.sk

66-225

0949 444 033

s plnou penziou a bohatým programom
Voľné termíny:

13.6. - 18.6., 20.6. - 25.6.,
26.6. - 1.7. 2022

www.oravskahoraren.sk

37-091

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk
Penzión ***Oravská horáreň,
Oravský Podzámok, lokalita Zábava

piEšťAnSko

32-0034

* pre pracujúcich iba za 235 EUR/1 osoba a celý pobyt

poLiTiCkÁ inZERCiA / SpoMÍnAME, SLUŽBY
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75-25
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-01

SK.ABAINNOVATOR.COM

CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
�������������������

94-0049

�������
����������

CKDAKA.SK

87-0004

�������������
�������������
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