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Opäť vás, vážení čitatelia, po týždni 
pozdravujem. Po ďalšom z tých zlých 
týždňov a predsa aj mnohých dobrých 
udalostí. Kto chce a vie v tomto čase 
preukázať svoju ľudskosť, má množ-
stvo príležitostí. Kto chce iba vo vatičke 
chovať svoje sebectvo, má plné špajzy 
a iné ho nezaujíma. Mnohí starší okolo 
nás potrebujú pomoc, potrebujú ľudské 
slovo, potrebujú upokojenie. Stres a 
strach im znižuje ich šance na prežitie, 
áno, doslova na prežitie. Myslime na 
to, ako sa len dá – my mladší, silnejší, 
odolnejší.

Načo plašiť, strašiť, rozširovať najtem-
nejšie scenáre, čísla, štatistiky? Pomáha 
predsa nádej. Hoci sa môže zdať iracionál-
na. Pomáha úsmev, pohladenie, pomáha 
optimizmus, slovo útechy. A spolupatrič-
nosť, ktorá je obrovskému množstvu Slová-
kov a obyvateľov iných národností u nás na 
Slovensku veľmi blízka.

Načo chodiť do potravín na rodinné 
„výlety“, štyria za jednu rodinu, ak stačí 

jeden? Načo čakať v lekárni dvaja za jednu 
rodinu, ak stačí jeden? Načo ísť v panelá-
ku, v ktorom býva 52 rodín za deň aj päť-
krát von, ak aj psíčkarom stačí napríklad 
dvakrát? Načo robiť to, čo nás zbytočne 
ohrozuje a žiaľ, neraz nielen ohrozuje, ale 
aj nakazí? Načo ťahať čerta za chvost?

Milí čitatelia, v týchto a nasledujúcich 
dňoch sa vám budeme snažiť predovšet-
kým radiť. Preto aj mierne meníme náš 
obvyklý obsah. Snažíme sa na stránky týž-
denníka dostať to najpodstatnejšie, ale aj to 
najľudskejšie.

Opatrujte sa s rozumom, 
s citom, s ohľaduplnosťou, 
s pokorou, ale aj s odhod-
laním, že prídu aj lepšie 
časy. Pomáhajte potreb-
ným kdekoľvek a kedykoľ-
vek. A nepodliehajte 
strachu a depresii – 
neškoďte si sami a 
iným okolo vás.

Načo?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Karanténa a domáce zvieratá. Aj tu 
by mali platiť základné pravidlá.

V prípade psov nesmie chýbať pra-
videlné chodenie von. Pripomína to 
iniciatíva Zvierací ombudsman. Inicia-
tíva poukazuje na to, že pre seniorov 
by bolo dobré, ak by im psa zobral von 
mladší sused či rodina.

„Každý, kto seniorom poskytne 
takúto pomoc, však musí dodržiavať 
mimoriadne prísne opatrenia - nosiť 
rúško, rukavice, so seniorom stráviť 
len nevyhnutný čas na prebratie a odo-
vzdanie psa,“ poznamenala.

Veterinárna lekárka Martina Kara-
sová, ktorá spolupracuje so Zvieracím 
ombudsmanom, pripomína, že ved-
cami zatiaľ nie je potvrdené, že by sa 
ochorenie COVID-19 prenášalo na do-
máce zviera a následne na človeka. Ko-
ronavírus sa môže prenášať v srsti zvie-

raťa, ktoré prišlo do kontaktu s chorým.
Ideálne by podľa veterinárky bolo, 

aby bol kontakt s domácim zvieraťom 
obmedzený len na členov rodiny, ktorí 
spolu žijú v jednej domácnosti. Martina 
Karasová odporúča vyhýbať sa ďalším 
ľuďom, ktorí chodia von so psom, a tiež 
kontaktu zvierat medzi sebou.

Informácie pre majiteľov psíkov
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Bohunice, Dulov, Kameničany, Ko-
šeca, Ladce, Nová Dubnica, Pruské, 
Slavnica, Biskupice, Istebník, Kubrá, 
Kubrica, Opatová, Orechové, Dolná 
Súča, Drietoma, Horná Súča, Horné 
Srnie, Chocholná - Velčice, Mnícho-
va Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Sob-
lahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianske Teplice, Za-
marovce 
nepárny týždeň: Dubnica nad 
Váhom, Ilava, Trenčín, Trenčianska 
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Košeca, Nová Dubnica, Pruské, Ada-
movské Kochanovce, Dolná Súča, 
Drietoma, Horná Súča, Horné Srnie, 
Chocholná - Velčice, Kostolná - Zá-
riečie, Melčice - Lieskové, Mníchova 
Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Sob-
lahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianske Teplice, Za-
marovce 

trenciansko@regionpress.sk
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TRENČÍN

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»SIMSON MUSTANG PIONIER 
JAWA 90 KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4
»Mladá mamička vo finanč-
nej tiesni s dvomi deťmi 
hľadá podnájom v okolí Tvr-
došína. Ďakujem za pomoc. 
Tel. 0944 830 851

STAVBA...8

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10
»Predám suchý chlieb ige-
litová taška za symbolickú 
cenu 1 E 0949043692

HOBBY A ŠPORT...11

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

HĽADÁM PRÁC

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 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 no-
vinách, TN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

V súvislosti s epidémiou koronavíru-
su vláda prijíma takmer nepretržite 
množstvo opatrení. Všetky sú zame-
rané na ochranu obyvateľstva a jeho 
možnú ekonomickú podporu.

Vláda žiada najmä najohrozenejších 
– dôchodcov vo veku nad 65 rokov, aby 
čo najviac obmedzili svoj pohyb na verej-
nosti mimo svojich domovov.

Vláda odporúča prevádzkovateľom 
potravinárskych predajní a predajní s 
drogistickým tovarom, aby vyčlenili pre 
túto skupinu obyvateľstva otváracie časy 
od  9.00 do 12.00 hod.. Zároveň je naria-
dené zatvoriť všetky predajne v nedeľu za 
účelom dezinfekcie, hygieny a odpočin-

ku ich zamestnancov.
Vláda nariadila povinné nosenie rú-

šok na verejnosti. Do času kým sa skončia 
nútené „prázdniny“ školskej mládeži sa 
ruší možnosť ich cestovania na železnici 
zadarmo. Dôchodcom sa odporúča ne-
cestovať.

V krátkom čase zriadi RTVS na dru-
hom televíznom programe večer o 18.00 
vysielanie omší pre veriacich a v pred-
poludňajších hodinách vysielanie pre 
školákov.

Na zabezpečenie dodržiavania ka-
rantény bude po úprave zákonov spuste-
né sledovanie mobilov v priestore.

Z vládnych opatrení

» red

KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0902 84 53 48
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

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

2. apríl 
je Medzinárodný deň detskej knihy.

3. apríla 1876   
sa narodil Tomáš Baťa, český podnikateľ. 

Výročia a udalosti

29. marca 1464   
bol Matej Korvín korunovaný za uhorské-
ho kráľa.

Výročia a udalosti
09
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Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

VODIČOV nákladných vozidiel
Plat: 1000-1600,-€ (brutto).   Ponúkame: v prípade potreby
bezplatné ubytovanie.  Požiadavky: VP sk. C a E, platné
doklady: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť.
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Ono vlastne až tak zavreté nie je 
všade okrem potravín. Úplne legál-
ne a na maximálne výkony fungujú 
v tomto období zásielkové interne-
tové obchody.

Bez toho, aby sme ich konkrétne 
menovali, mnohí z vás ich poznajú a tí, 
ktorí nie, nájdu si ich v internetových 
vyhľadávačoch. Nezaoberajme sa teraz 
tým, ako sa rozhodla vláda a jej krízový 
štáb v súvislosti so záhradkárstvami a 
ich možným otvorením, jarné záhrad-
né práce nie sú až tak ohrozené, ako by 
sa na prvý pohľad zdalo.

Môžeme začať náradím a drobnou 
mechanizáciou. V tomto sortimente už 
je u nás dávno zavedený internetový 
predaj spojený aj s dodávkou zakúpe-
ného tovaru priamo do domu. Sorti-
ment je široký v on-line katalógoch, je 
z čoho a ako si vyberať. Ak potrebujete 
iba náhradné diely, aj tie sa dajú zo-
hnať cez on-line nákupy, napríklad pre 
záhradné kosačky, vrátane nového ole-
ja, nožov a podobne.

Tak isto zoženiete celú škálu zá-
hradných strojov a potrebného nára-
dia.

Už dávno sú u nás zavedené inter-
netové obchody s osivami, sadbou a 

mnohé, napríklad hoby-obchody, zva-
žujú v súčasnosti zaradiť do interneto-
vého predaja aj kvetináčové rastliny, 
napríklad na jar tak obľúbené mušká-
ty. Ale nejde iba o ne. Na internetovom 
trhu zoženiete v pohodlí z domova sub-
stráty a zeminy, drenážné a dekoračné 
materiály, posypové materiály, hnoji-
vá, lesky, stimulátory a podporné látky, 
prípravky proti chorobám a škodcom v 
záhrade aj v domácnosti, semená,sade-
nice, kvetináče, sadbovače, truhlíky, 
textílie, fólie a siete, potreby na zavla-
žovanie, polievanie, závlahu.

S príchodom jari znovu zatúžime 
po tom, aby aj náš balkón v meste vy-
zeral skvelo. 

Život sa skutočne nezastavil a je 
iba na nás, aké spôsoby si vynájdeme 
na to, aby mal aspoň ako tak obvyklé 
kontúry.

Je zavreté, ale...

» red

46
-0
19

2 28
. m

ar
ec

 
je

 D
eň

 u
čit

eľ
ov

. 

30
. m

ar
ca

 19
20

   
če

sk
o-

sl
ov

en
sk

ý 
pa

rla
m

en
t 

sc
hv

ál
il 

of
i-

ciá
ln

u 
vl

aj
ku

 Če
sk

o-
Sl

ov
en

sk
a.

Vý
ro

čia
 a

 u
da

lo
st

i

1. 
ap

ríl
a 1

96
3  

 
bo

l z
al

ož
en

ý 
Sl

ov
en

sk
ý 

fil
m

ov
ý 

ús
ta

v.

Vý
ro

čia
 a

 u
da

lo
st

i



TN20-13_strana- 4

spravodajstvo / služBy Najčítanejšie regionálne noviny
4

Začína sa ich sezóna. Tak by bola 
veľká škoda nevyužiť ich vlastnosti. 
Bude však treba zájsť aj kúsok ďalej, 
ako iba do záhradky.

Cesnak medvedí 
Cesnak medvedí je vraj zdravší ako 

bežný cesnak. Je vhodný na prečistenie 
organizmu a priaznivo vplýva na kožné 
problémy. Listy cesnaku stačí nakrájať 
na chlieb – podobne ako pažítku, alebo 
pridať nasekané do omáčky. Treba však 
dávať veľký pozor a nepomýliť si ich s 
listami konvalinky. Dôležitý poznávací 
znak je vôňa cesnaku.

Nezabudnuteľný podbeľ liečivý
Skorá jarná bylinka sa objavuje tiež 

už v marci. Žlté kvety priam kričia v 
blízkosti malých vodných tokov a lá-
kajú lietajúci hmyz. Podbeľ sa používa 
pri kašli, prechladnutí aj astme. Podbeľ 
možno užívať v podobe sirupu a čaju.

Prvosienka jarná
Žlté kvietky zbadáme na okraji lesov, 

na medzi, či lúke. Pomáhajú pri zahlie-
není a sú skvelé na regeneráciu pokož-
ky. Pôsobia močopudne, uvoľňujú mo-
čové kamene, zmierňujú reumatické 
ťažkosti a dnu. Prvosienka zmierňuje 
migrénu a bolesti hlavy. Z kvetov prvo-
sienky si pripravíme aj čaj. Zalejme ly-
žičku kvetov vriacou vodou a lúhujme 
cca 10-15 minút. Následne preceďme a 
popíjajme po dúškoch.

Všetko od zeleniny
Treba pripomenúť, že v tomto obdo-

bí a v situácii, v ktorej verejné zdravie 
je, je potrebné konzumovať čo najviac 
vitamínov a cenných látok v živej po-
dobe – v zelenine a v ovocí. Odborníci 
radia až pol kilogramu tejto zložky v 
strave na deň a osobu. Pridajte k tomu 
20 minút pobytu na slnku (hoci aj na 
balkóne) a po vitamíny určite nemusíte 
do lekárne. A ak ich aj práve nezoženie-
te v tom obvyklom širokom sortimen-
te, kvasená kapusta je vždy a všade. 
Kvasená kapusta je doslova imunitná 
bomba. Jedna šálka kvasenej kapusty, 
čo je približne 150 gramov obsahuje 27 
kalórií, ani gram tuku, 7 gramov sacha-
ridov, 4 gramy vlákniny, 1 gram proteí-
nov, 35 percent odporúčanej výživovej 
dávky vitamínu C a 23 percent vitamí-
nu K. Obsahuje aj železo, magnézium, 
vitamín B6, foláty, med a draslík.

Tri zázračné rastlinky

» red

Hľadá dobrovoľníkov, ktorí budú 
ochotní pomôcť s jednoduchými 
úkonmi – distribúciou prípadnej 
materiálnej pomoci, vyzdvihnu-
tím liekov v lekárni, nákupom pre 
seniorov, osamelých rodičov alebo 
ľudí v karanténe, príp. distribúciou 
ochranných rúšok, psychosociál-
nou pomocou. 

Zdravotnícke vzdelanie nie je pod-
mienkou (no nevylučuje sa). Vekové 
obmedzenie dobrovoľníkov je medzi8 
až 50 rokmi.

V prípade potreby – v závislosti od 
počtu a naliehavosti požiadaviek ľudí, 

ktorí budú pomoc potrebovať (seniori a 
pod.) - vás následne budú kontaktovať 
kolegovia z územného spolku SČK, do 
ktorého pôsobnosti patrí mesto, obec, 
okres, ktoré uvediete vo formulári na 
webovej stránke Slovenského Červe-
ného kríža. Stačí vyplniť požadované 
údaje podľa tam zadaného formulára.

Červený kríž hľadá dobrovoľníkov

» red

Všetci ich používame na verejnosti, 
povinne si ich nasadzujeme pred 
vstupom do obchodov, lekární, do-
pravných prostriedkov.

Používame rôzne rúška, najviac 
však doma vyrábané. Ako s nimi zabo-
chádzať?

Použité rúška či respirátory treba 
dať do plastovej tašky, vreca a pevne 
uzavrieť, vrece či tašku treba vyhodiť 
do nevytriedeného komunálneho od-
padu (čierny kontajner). použité rúška 
či respirátory nepatria do triedeného 
odpadu, treba si po manipulácii s nimi 
umyť si ruky a postupovať podľa všet-

kých hygienických pravidiel.
Ak máte doma šité z pevnejšieho 

materiálu, môžete ich preprať a potom 
prežehliť, to by malo nahradiť bežnú 
dezinfekciu. Čím pevnejší materiál, 
tým vyššia teplota vody počas prania.

Čo a ako s rúškami

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 3. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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