VEĽKÝ RADCA

Jarné upratov anie
nie sú žiadne čary

Asi najtúžobnejšie očakávaným
ročným obdobím je jar. Hrejivé slnečné lúče vracajú dobrú náladu aj tým
najväčším frfľošom a dodajú energiu
všetkým živým bytostiam. Tú môžeme následne veľmi užitočne využiť
napríklad na veľké upratovanie.

N

ie každý to má nastavené
tak, aby sa netrpezlivo pozeral striedavo do kalendára
a na predpoveď počasia a kládol si
otázku, kedy už jar príde a kedy sa
už konečne pustíme do upratovania.
Na druhej strane je pravda, a traduje sa to tak už niekoľko dlhočizných
desaťročí, že s novým ročným obdobím sa patrí vniesť trocha poriadku
a čistoty do našich domovov.

Kde začať?
Najlepšie na začiatku
Na to, ako sa vysporiadať s jarným
upratovaním, existuje množstvo
rád a zaručených receptov. Asi najdôležitejší je začať vo vnútri a kritickým okom sa pozrieť okolo seba.
V každom byte, o rodinnom dome
to platí rovnako, sa počas zimných
mesiacov a vykurovacej sezóny vytvorí množstvo pavučín rozličného
formátu. Niektoré z nich sú naozaj
mimoriadne efektne ukryté – v rohoch miestností, za vykurovacími
telesami, garnižami, medzi lamelami
žalúzií alebo za skrinkou na topánky či televíznym stolíkom, o klbku
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Za dverami sa začína
druhá domácnosť
Majiteľom rodinných domov pribúda s prichádzajúcou jarou viac
povinností. Záhrada, dvor, garáž,
domček na náradie a záhradnú techniku, záhradný nábytok – to všetko
musí prejsť jarnou očistou.
Najdôležitejšou podmienkou je, aby
bol pohyb a pobyt okolo domu bezpečný pre jeho obyvateľov. Ak máte
menšie deti, prekontrolujte plot, bráničku v ňom, ale aj hojdačku, preliezky. Zimné počasie mohlo narušiť
ich statiku, prípadnými dierami
v plote môžu na váš pozemok vliezť
cudzie zvieratá. Ani garážová brána
s automatickým otváraním a zatváraním by nemala uniknúť vašej pozornosti.
Pozornosť si nepochybne zaslúžia aj
odkvapy, ktoré sú súčasťou strechy.
Jarné dažde majú svoju silu, určite
bude rozumnejšie uvoľniť cestu odtekajúcej vode.

piplavou robotou nechce strácať
čas, môže si pomôcť špeciálnymi kefami alebo tlakovým prúdom vody.
Ozdobou každého domu je určite krásne zelený trávnik. Tí, ktorí
už podľahli čaru zeleného koberca, vedia, že vypestovať kvalitný
trávnik je namáhavá a dlhodobá
práca. Angličania vraj majú zaručený recept – stačí poriadne polievať a často kosiť. Ak to budete
robiť aspoň sto rokov, úspech je
zaručený. U nás sa asi uspokojíme s tým, že po zime treba trávnik prevzdušniť vertikulátorom,
pohnojiť, na miestach, kde sa mu
cez zimu nedarilo, treba zasiať
nové semená.
Agrotechnické termíny preveria aj úsilie pestovateľov ovocia
a zeleniny. Ovocné stromčeky
a okrasné kríky treba ostrihať,
postriekať, prihnojiť. Do prehriatej zeminy vysiať semená konkrétnych plodín alebo planty.
Mať v hlave všetky lehoty a termíny, kedy, čo a kam vysadiť je
určite dobrá vec, ale na druhej
strane nič sa nestane, ak všet-

Spoločnými silami ušetríte

Veľa moderných pomocníkov uľahčí jarné
upratovanie – doma
aj v záhrade. Najmä
pre mužov je príťažlivé, ak si uľahčia robotu motorovou pílou,
ak kopu lístia upracú
za pomoci výkonného vysávača lístia, ak
nezáživné prevzdušňovanie
trávnika
zvládnu s kvalitným
vertikutátorom. Nikde ale nie je
stroje musíte hneď kupovať. Tepnapísané, že moderné a výkonné
vysávače lístia, vertikutátory – ovače, vysokotlakové umývače,
v hobby marketoch alebo v špeto všetko si môžete požičať. Či už
hodnite sa s rodinou, susedmi, cializovaných požičovniach. Domáte stroj požičaný, si ho vzá známymi a počas doby, na ktorú
jomne posuňte. Zaplatíte menej
a racionálne využite čas, za ktorý
platíte.
Samostatnou kapitolou sú
chodníky okolo domu a záhradné cestičky. Chodíme po nich
úplne automaticky, a preto by
sme mali preveriť, či sa vplyvom
poveternostných podmienok
niektorý ich prvok neuvoľnil.
Nemusí to hneď znamenať pád
alebo zranenie, ale každý z nás
už asi zažil, aké je nepríjemné, keď po daždi z uvoľnenej
dlaždice alebo dlažobnej kocky
vyšplechne prúd vody priamo
do topánky. Odborníci preto
odporúčajú odstrániť spomedzi
dlaždíc či nášľapných kameňov
aj mach alebo burinu, ktorá dokáže tak neodbytne vyrastať aj z
najneuveriteľnejších škáročiek,
a to nielen na chodníkoch, ale aj
na terasách. Komu sa s takouto

ko nestihnete na čas. Príroda je
mocná čarodejka, čo sa pomalšie
začína, o to rýchlejšie napreduje.

Záhrada podľa
vzoru relax
Na Slovensku sa počas posledných desaťročí udomácnili
záhradné párty – grilovačky,
varenia gulášu alebo len také
„na rýchlo“ posedenia s priateľmi. Aby ste nemali problém,
kam vzácnych hostí usadíte,
pozorným očiam, prípadne rukám zručného majstra by nemal
uniknúť stav záhradného nábytku. Zima mu určite neprospela,
takže najmä drevený či ratanový
nábytok by si okrem umytia zasl-

Primerané nároky
Nerobte si veľké plány,
naopak. Zreálnite svoje
možnosti a schopnosti
s tým, čo musíte, môžete
a chcete. Nestane sa nič
mimoriadne, ak niečo nestihnete. Radšej postupujte
krok za krokom. Nereálne
plány budú skôr brzdou,
ako pozitívnym stimulom. Faktom je, že s pribúdajúcim vekom klesá
výkonnosť každého z nás.
Treba myslieť aj na oddych
a na relax. Neporovnávajte
sa so susedmi, nemusíte
mať všetko tip top – najmä
ak patríte medzi majiteľov
„víkendových“ domov.
úžil aj nový náter – či už lazúrou
na to určenou, voskom, olejom
alebo inými špeciálnymi nátermi.
Dnes už naozaj nie je problém
kúpiť pre záhradný nábytok to,
čo mu naozaj prospeje. Šikovný
domáci majster dá záhradnému
nábytku novú tvár, ale dokáže aj
skontrolovať funkčnosť, stabilitu
a nosnosť najmä sklápacích stolov a stoličiek, ale aj hojdačiek
alebo hojdacích kresiel.
Pre ženskú časť domácnosti sú
vynikajúcim relaxom kvety. Záhony s kvetmi, ale aj bylinková
záhradka býva po zime riadne
zdecimovaná. Oživiť kvetinové
koberce, dať novú šancu kríkom
liečiviek je námaha, ale aj potešenie zároveň. Veľa mužov asi týmto snahám nie celkom rozumie,
ale väčšinu z nich určite teší, ak
je ich záhrada pekná a upravená.

Záplava kvetov
aj na najmenšom balkóne
Kvety k jari patria. Sú to prví informátori, ktorí prinášajú dobré
správy o tom, že jar je pred dverami. Pred niekoľkými rokmi
sme so závisťou obdivovali v zahraničných časopisoch
o bývaní okná a balkóny
obsypané prekrásnymi
vodopádmi kvetov. Našťastie, dnes už aj u nás
nájdeme prekrásne kvetinové dekorácie živých kvetov na oknách,
balkónoch alebo terasách.
Ani ten najmenší balkón už nemusí byť bez kvetov. Podstatné
je, aby orientácii balkóna podľa
svetových strán zodpovedal výber tých správnych kvetín. Ideálna je orientácia na východ, ale
aj na balkónoch orientovaných
na iné svetové strany môžete
pestovať kvetiny, tešiť sa z vlastnej zeleniny alebo byliniek. Samozrejme, podmienkou je, aby
rastliny mali dostatočný prísun
živín a vlahy. 

Financujeme
bývanie

Výhodné riešenia
pre každú príležitosť
Manželka naplánovala, že tento rok,
najlepšie v lete, musíme doriešiť okolie
nášho čerstvo postaveného rodinného domu. Chce, aby sme urobili plot
okolo záhrady, chodníky, prístrešok
pre auto, búdku na náradie a prípadne
aj murovaný gril. Máme síce stavebné
sporenie v PSS, ale to samotné nám
asi stačiť nebude. Poradíte nám?



Miloš Frlajs

Lišiak radí:

Ale veď to je výborná správa. Prvá
stavebná sporiteľňa odmeňuje
svojich sporiacich klientov. A teda
určite odmení aj vás. Sporiaci klienti v PSS majú nárok na úver, ktorý
nie je potrebné zabezpečiť nehnuteľnosťou, až do výšky 50 000 €.
Prostriedky na stavebné úpravy
okolo vášho rodinného domu vám
banka poskytne za výhodných
podmienok, s priaznivým úrokom a s dlhou dobou splatnosti.
Aj vďaka tomu bude mesačná
splátka vášho úveru nízka, takže
by nemala príliš zaťažiť váš rodinný rozpočet. Keďže nebudete
zakladať úver nehnuteľnosťou
v prospech banky, ušetríte na administratíve a tiež aj
svoj čas. Dodám len,
že my v PSS, myslíme nielen na svojich
sporiacich klientov,
ale aj na tých, ktorí
zodpovedne splácajú alebo už
splatili úver,
či už u nás
alebo v hociktorej inej
banke. Takýmto klientom
poskytneme
bez zabezpečenia nehnuteľnosťou
a za výhodných
podmienok až
do 45 000 €.
Viac informácií vám poskytnú
obchodní zástupcovia PSS,
alebo ich získate na čísle
02/58 55 58 55 či na www.pss.sk.
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