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Týždenne do 59 430 domácností
Infolinka Corona

Národné centrum zdravotníckych informácií zriadilo v súvislosti so šírením
koronavírusu novú infolinku. Odborníci
na čísle 0800 221 234 odpovedajú na
otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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Dom-byt-záhrada I
Prvá kontrola

09-33

jaky. V pivnici skontrolujte predovšetkým múry, či v prípadných miestnych
Je po zime, koniec schovávaniu sa mrazoch nepopraskali, či sú neporuševnútri, čaká nás pravidelný rituál. né pivničné okienka a tiež to, či nikde
Skontrolovať, čo sa za uplynulé tri nič neplesnivie.
mesiace stalo s našim obydlím a jeho
Akékoľvek porušenie tesnenia dvenajbližším okolím.
rí alebo okien má za následok nielen
úniky tepla a zbytočné výdavky, ale zlá
Príprava domu na jar totiž ušetrí ventilácia môže mať za následok roseveľa starostí. Aj nákladov. Preto sa ur- nie a následnú tvorbu plesne. Po zime
čite oplatí nepodceniť ju. Pritom vôbec treba prinajmenšom umyť a skontronejde o nejaké zložité a nákladné čin- lovať predovšetkým garážovú bránu.
nosti. Časovo by na to mal stačiť jeden Prezrite a očistite predokenné rolety
alebo vonkajšie žalúzie. Ak je to potrebvíkend.
Začíname s naozaj dôkladnou ob- né, premažte im vodiace lišty či koľajhliadkou vonkajšku domu a jeho oko- nice podľa návodu výrobcu. Podlahu
lia. Mráz, aj keď tento rok nebol nejaký terasy alebo balkónu vytrite teplou
silný, mohol poškodiť napríklad oblo- vodou so saponátom, prípadne umyte
ženie, omietku alebo príjazdovú cestu. vysokotlakovým čističom, podobnú
Zistíme stav, urobíme si poznámky, aký jarnú očistu potrebuje aj záhradný námateriál treba dokúpiť. Prípadne, aké bytok.
náradie budeme potrebovať na opravy.
Skontrolujeme povalu a pivnicu.
Na povalu nesmie v žiadnom prípade
zatekať, v týchto miestach sa navyše
môžu uhniezdiť aj myši či kuny, ktoré priťahuje teplo. Keď už tam budete,
skontrolujte či izolácia okolo komína je
v poriadku a či nevidno nebodaj nejaké
zotleté časti drevenej konštrukcie strechy. Pripravte priestor na kontrolu kominárom. Skontrolujte stav odkvapov,
ak už tam ste, zaberie to iba pár minút,
vyčistiť ich od napadaného lístia či
usadeného machu. Treba tento systém
» red
pripraviť na možné jarné intenzívne le-

10. 3. 2020 8:27
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INZERÁT,
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0905 915 036
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Dražobník GAVILA s. r. o.,

1. mája 173/11, Trenčín, IČO: 45 517 959
uverejňuje týmto podľa zákona č.527/2002 Z. z.

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE č. 012/2019
Dátum dražby: 01.04.2020 o 13:00 hod. - Prvé kolo dražby

Výročia a udalosti
odvolal prezident SR Michal Kováč z funkcie premiéra Vladimíra
Mečiara.

14. marca 1994

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, pre k. ú. Zlatovce,
obec Trenčín, zapísané na LV č. 2014, a to: byt č. 38, nachádzajúci sa na 6. poschodí,
vchod č. 20, v bytovom dome súp. č. 882, postavenom na pozemku C KN parc. č. 1167
- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 456 m2 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku pod bytovým
domom parc.č. 1167 o veľkosti 84/3046.

Najnižšie podanie 79 000,- EUR. Dražobná zábezpeka 5 000,- EUR
Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:

gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt, 0905 476 407, 032/3262 202

36-0037

75-41

Miesto konania dražby: Brnianska 1J, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín,
JUDr. Denisa Adamkovičová.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
balkóny

rámové

zasklievanie terás

bezrámové

splátky od 98 €

splátky od 49 €

zimné záhrady

hliník. prístrešky

splátky od 99 €

splátky od 149 €

JARNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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Zľava -��% na plné dosky

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

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Východné Slovensko
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
45.115
32.750

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

75-11

sa prvý raz použili planové lampy ako verejné osvetlenie v Bratislave.

eshop.zenitsk.sk/akcia KOŠ: +421 46 5430 771 KOŠICE: +421 55 6254 006

19. marca 1856

sa Napoleon Bonaparte vyhlásil za francúzskeho cisára.

Výročia a udalosti

18. marca 1804

Viac informácií na:

Výročia a udalosti
vypukla revolúcia v Rakúsko-uhorskej
monarchii.

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990
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15. marca 1848

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Výročia a udalosti
Albert Einstein publikoval svoju teóriu relativity.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

20. marca 1916

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

ěƗă%

Zľava -��% na komôrkové dosky ��mm

DISTRIBÚCIA (59.430 domácností)
párny týždeň: Dubnica nad Váhom,
Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava,
Bohunice, Dulov, Kameničany, Košeca, Ladce, Nová Dubnica, Pruské,
Slavnica, Biskupice, Istebník, Kubrá,
Kubrica, Opatová, Orechové, Dolná
Súča, Drietoma, Horná Súča, Horné
Srnie, Chocholná - Velčice, Mníchova Lehota, Nemšová, Neporadza,
Omšenie, Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Trenčianska Turná,
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske
Stankovce, Trenčianske Teplice, Zamarovce
nepárny týždeň: Dubnica nad
Váhom, Ilava, Trenčín, Trenčianska
Teplá, Bohunice, Bolešov, Borčice,
Košeca, Nová Dubnica, Pruské, Adamovské Kochanovce, Dolná Súča,
Drietoma, Horná Súča, Horné Srnie,
Chocholná - Velčice, Kostolná - Záriečie, Melčice - Lieskové, Mníchova
Lehota, Nemšová, Neporadza,
Omšenie, Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Trenčianska Turná,
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske
Stankovce, Trenčianske Teplice, Zamarovce
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Ing. Jana Kovalíčková 0905 915 036
Bc. Martin Krovina 0907 673 926

trenčiansko
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Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
INÉ...2/ iné
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
03 BYTY / predaj
04 BYTY
/ prenájom
BYTY
- PRENÁJOM...4
»PRENAJMEM 1.5 IZ.BYT TN
JUH. TEL.Č. 0903152276
07 REALITY / iné
08 STAVBA
STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC...10
»PREDÁM LACNO HOLUBOV
PÁVIKOV A POŠTÁROV TEL
0909233900
»Predám originálne sadbové zemiaky zn. Agria , Marabel. Cena za 1kg /1 €. Tel.:
0918 936 399. Dovoz nad 20
kg zdarma.
11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT...11
»Kúpim ľudové kroje
0902708047
»Zberateľ kúpi obrazy ,
sošky , mince , šable , odznaky , medaile , hodinky
a iné kuriozity a starožitnosti. Platba ihneď . 0905
401 697
13 RÔZNE
/ predaj
RÔZNE
PREDAJ...13
»PREDÁM KOMPLET AUTOGÉNOVÚ ZVÁRACIU SÚPRAVU
NA VOZÍKU TEL 0909233900
14 RÔZNE
/ iné
RÔZNE
INÉ...14
»PRERÁBKY JADIER, MAĽOVANIE, SADROKARTÓN, PODLAHY, OBKLADY a DLAŽBY.
Tel.: 0908 979 472
»Hľadám ASISTENTA k
žiačke prípravného ročníka. Viac info telefonicky
0940785532
15 HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU...15
ZOZNAMKA...16
16 ZOZNAMKA

Chcete si podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RPmedzera TN medzera Číslo rubrikymedzera
Text inzerátu
Príklad: RP TN 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 vrátane medzier.
Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí

09-34

36-0002

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

13 120 0107

09-18

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

0902 84 53 48

INZERCIA

09-18

Výročia a udalosti
spáchali americkí vojaci masovú vraždu
vietnamských civilistov v Mӻ Lai.

16. marca 1968

0905 915 036, 0907 673 926

52-0018-4

Výročia a udalosti
novomenovaný pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef
Haľko prijal biskupskú vysviacku.

17. marca 2012

51-0245

09-46

platíme ihneĵ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

TN20-11_strana-
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Správnou hygienou predchádzajme závažným ochoreniam

Pozor na kontamináciu potravín
Denne médiá informujú o tom,
že dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, môžeme zabrániť šíreniu respiračných
ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19, teda koronavírus. Vyvstávajú však aj ďalšie otázky.

Naši čitatelia nás upozornili na to,
ako nezodpovedne sa mnohí ľudia správajú počas nákupov v obchodoch. „Holými neumytými rukami sa prehŕňajú v
pečive, chleboch, ovocí či zelenine, napriek tomu, že v týchto dňoch je nutnosť
hygieny veľmi potrebná,“ poukazujú a
zároveň sa pýtajú, či môže byť takéto
správanie sa zákazníkov istou hrozbou
z nákazy chrípkou, koronavírusom či
inými ochoreniami.

Pozor na kontamináciu potravín

Ako nám potvrdila Jozefína Kaššová
z Komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (SR), nedostatočnou hygienou rúk
sa môžu na potraviny prenášať vírusy,
parazity i baktérie, vrátane patogénnych foriem. „Ak je spotrebiteľ chorý a
nevenuje dostatočnú pozornosť osobnej hygiene, vrátane hygieny rúk, môže
takéto druhy potravín kontaminovať,“
upozorňuje J. Kaššová. „Pri voľne ulože-

nom pečive a chlebe majú spotrebitelia
k dispozícii jednorazové rukavice, vrecká alebo náradie, aby sa zabránilo priamemu kontaktu rúk s potravinou, ktorá
nie je zabalená v spotrebiteľskom obale,“ dodáva. Je preto dôležité, aby sme
pri kupovaní nebalených potravín, tieto
pomôcky skutočne používali. Ak ich pri
výrobkoch nenájdeme, mal by nám ich
predajca na požiadanie nachystať, čo
potvrdzujú aj slová Zuzany Fischerovej, vedúcej odboru surovín a potravín
rastlinného pôvodu zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. „Predajca v zmysle platnej legislatívy musí
pri takomto predaji nebaleného pečiva,
zabezpečiť vhodné pomôcky, akými sú
kliešte, mikroténové vrecká a podobne,
aby sa zabránilo nevyhovujúcej osobnej
hygiene zákazníkov a zabezpečila sa
tak celková hygiena predaja,“ objasňuje
odborníčka. Je teda pravdepodobne na
každom z nás, či sa odvážime v týchto
dňoch riskovať kúpou nebalených pekárenských výrobkov naše zdravie, alebo siahneme radšej po tovare balenom.

Ovocie aj zeleninu
dôkladne umyte

Pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, určite
je podľa Jozefíny Kaššovej namieste jej
dôkladné umývanie pod studenou tečúcou vodou, nie v stojacej a nepitnej vode.

autor TiBine pixabay

ilustračné foto
„Neustále majte na pamäti aj dodržiavanie hygienických zásad pri príprave
jedál, predovšetkým časté umývanie
rúk,“ zdôrazňuje Kaššová. Vysvetľuje
pritom, že každé umývanie rúk má trvať
40 až 60 sekúnd. Ruky si treba navlhčiť teplou vodou a nabrať si dostatočné
množstvo mydla. Ruky následne potierať spôsobom dlaň o dlaň, pokračovať
preložením dlane pravej ruky na chrbát
ľavej ruky s čistením vnútorných strán
prstov a opačne. Trením ďalej čistiť spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a
opačne, následne zovrieť prsty jednej
ruky do dlane a potierať si ich oproti
druhej dlani. Nasleduje čistenie ľavého
palca krúživým pohybom pravou rukou
a opačne. Potom treba čistiť ľavú dlaň
krúživým pohybom spojenými prstami

TN20-11_strana-
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pravej ruky a opačne. Ruky opláchnuť
vodou a dôkladne utrieť jednorazovou
utierkou alebo čistým uterákom.

Dbajte aj na hygienu
pracovných plôch

Aby sme predišli kontaminácii potravín aj počas prípravy pokrmov, musíme
si vždy dôkladne umyť ruky mydlom.
Zároveň však musíme dbať aj na hygienu kuchynského dresu a pracovnej
dosky, ktorú pravidelne a dôkladne
čistíme, pričom sa zameriame na všetky
povrchy, kde by mohli zostať nečistoty
pri spracovaní predchádzajúcej potraviny. V čistote musíme samozrejme držať
aj všetok kuchynský riad a pravidelne
meniť tiež špongiu a utierky.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

10

Zdravie
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fb: optikadroptik insta: dr.optik_sk www.droptic.sk
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Význam športovania pre diabetikov II Nedobré časy
Všetky cviky zaberajú iba 5 minút,
Druh fyzickej aktivity si každý
môže vybrať podľa dostupnosti, ob- precvičovať ich možno aj pred televízoľúbenosti, podľa ročného obdobia. rom, pri čítaní, oddychu, alebo praviNajvýhodnejšie je zapojiť čo najviac delne pred ľahnutím do postele.
Veľmi vhodné je aj striedanie tepsvalových skupín.
loty vody – pravidelne niekoľkokrát
Chôdza je najľahší a najdostupnej- striedať teplú a studenú vodu dopaší spôsob telesnej aktivity. Je príkladom dajúcu na nohy pri sprchovaní. Iba 5
pohybu, pri ktorom sa spaľujú tuky (a minút takejto činnosti denne je veľmi
k tomu je potrebný kyslík, preto sa účinnou prevenciou pred vznikom tzv.
nazýva aj aeróbnym pohybom). Ak je diabetickej nohy.
rýchlejšia (5-6 km/hod), účinnosťou ju
Čo necvičiť?
možno prirovnať k cvičeniu strednej
intenzity. Priaznivé ovplyvnenie me- Diabetik bez zistených komplikácií,
tabolizmu sa dosahuje už po prejdení 2 prakticky až na tzv. adrenalínové šporkm denne. Tri hodiny rýchlej chôdze sa ty, nemá obmedzenia vo výbere. V prívyrovnajú 1,5 hodine telesných cvičení. pade postihnutia obličiek (diabetická
Je vhodná pre tých, ktorí s pohybovou nefropatia) nie je vhodné cvičenie v posilňovni. Ak má pacient očné kompliaktivitou začínajú.
Pri cvičení vo vnútri je potrebné kácie (proliferatívna diabetická retinopostupne zapojiť všetky svalové partie patia) neodporúča sa behanie, loptové
a dôsledne sa zamerať na nohy. Špe- hry, squash, tenis, vzpieranie, box. Pri
ciálne pre diabetika je vhodné denne postihnutí nervových vlákien (diaberozcvičovať aj prsty a plôšky dolných tická neuropatia) treba sa vyvarovať
behu a dlhým túram. Pri ochorení srdkončatín.
covo-cievneho systému býva cvičenie
limitované výkonnosťou
Cviky sú jednoduché:
pacienta.
- otváranie a zatváranie prstov
- uchopenia malých predmetov – napríklad vreckovky alebo servítky položenej na koberci,
- precvičovanie nôh - kotúľanie valca
alebo fľaše plôškami nôh, čo súčasne
slúži aj ako príjemná masáž chodidiel
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
- krúživé pohyby nôh v členkovom zhyDiabetologička, odborníčka na poruchy
be.
metabolizmu a výživy

Sú tu. Od začiatku roka sme tak trochu verili, že neprídu, hoci, prísť
museli. Spolu s epidémiou prišiel
aj strach. Nemožno to odsudzovať,
strach je prirodzene ľudský.
Možno s ním však bojovať – napríklad argumentami. Ak nás strach
ovládne, náš život sa dokáže dostať
do špirály nepohody a stresu. Lenže,
imunita organizmu a psychika sú vzájomne prepojené viac, ako si väčšinou
myslíme. Nie až tak dávne vedecké
štúdie preukázali, že k vôbec najväčším „zabijakom“ imunity, a to bez
ohľadu na vek či stav zdravia, patrí
stres, dlhodobá depresia a úzkosť.
Zistilo sa, že depresia súvisí aj s
vývojom autoimunitných ochorení,
rakovinou či aktuálnym psychickým
nastavením. Prirodzenou reakciou
mozgu na stres je napríklad zvýšená
tvorba adrenalínu, ktorý negatívne
vplýva na imunitné orgány ako kostná dreň, týmus, slezina a lymfatické
uzliny.
Z obchodov miznú trvanlivé potraviny. Obchodníci majú Vianoce,
nikdy nemali také tržby ako teraz, radujú sa z toho, že v hlbinách svojich
skladov uvoľňujú miesto po ležiakoch,

S

po ktorých sa v predajniach iba tak zapráši. A domáce zásoby ľudí vyjdú o
pár týždňov navnivoč. Minimálne ich
začnú likvidovať špajzové mole. Radšej si treba v predstihu kúpiť aj insekticíd. O mesiac či dva zaručene nebude
k dostaniu. Na desať kilo polohrubej
jeden kus.
Zeleniny a ovocia je dostatok, ak
nie prebytok. Čo tak zamerať sa na
zvýšenú konzumáciu vitamínov a
cenných minerálov? Čo tak nepodliehať panika a doma v strese rátať,
či nám stačí toľko a toľko kíl múky,
alebo musíme zohnať ešte dvadsať kíl
ryže? Čo tak viac si umývať ruky, byť
ohľaduplný voči druhým, nekašľať a
nekýchať bez zakrytia úst? Čo tak ísť
na prechádzku do prírody, na vzduch?
Čo tak orientovať sa na to, že ide jar,
že treba opäť pracovať v záhradách, na
záhonoch? Čo tak myslieť
aj na starkých, ktorí žijú
okolo nás sami a občas
sa pozrieť, ako sa majú,
či nič nepotrebujú?
Buďme stále ešte
rozumní
ľudia!
Všetko dobré -

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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ACN / Služby, Zamestnanie
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Práca na živnosť
Práca na úkol (3.500 - 4.500 €/mes.)
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ZU-COM, s.r.o.

Tel.: 0917 860 693

87-0036

slovensky hovoriaci kolektív
olektív
Nástup ASAP
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