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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
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OKNÁ - DVERE - BRÁNYOKNÁ - DVERE - BRÁNY

www.hanza.skwww.hanza.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE NOVI
NKA

0903 573 031

0903 275 337

0903 573 031

0903 275 337

1616

tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy
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Tankovanie LPG plynu v GA

3,50 € / hod. v čistom

Prijmem do TPP
invalidného

dôchodcu nad 70 %

0911 489 799
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KRAJČÍRSTVO

Šitie,
oprava

a predaj
odevov

0908 657 610
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Otv.hod.:
PO-PIA

9oo~17oo h.

www.facebok.com/MG Fashion.zákazkové krajčírstvo

nákupné centrum
Nova, Sereď
ul. D. Štúra
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva
Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364 0911 277 795

HC + Sereď + okolie

NON STOP
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KRTKOVANIE

UPCHATEJ

KANALIZÁCIE
tlakové vodné čistenie

monitoring kanalizácie

elektromechanické krtkovanie
9

6
-0

 T
T

1
2

0905 96 77 23 
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PONÚKAM PRÁCU
na doma

PRE VYUČENÉ
DÁMSKE KRAJČÍRKY

SO ŽIVNOSŤOU
pre zhotovovanie
celých výrobkov
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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

j.putifar@centrum.sk•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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Vtipy

» Učiteľka po napísaní diktá-
tu hovorí Róbertovi:
- Čo robíš pri písaní, veď tam 
máš samé chyby!
- …sím, ja sa učím s chybami.

» Pani učiteľka matematiky 
dáva deťom úlohu na rie-
šenie:
- Dom má päť poschodí. Na 
každé poschodie vedie de-
sať schodov. Koľkými schod-
mi musíme vystúpiť, keď sa 
chceme dostať na najvyššie 
poschodie?
- Všetkými! - kričí okamžite 
odpoveď Peťko.

» Učiteľka rozdáva žiakom 
vysvedčenie. Ivko sa naň po-
zrie a zahlási:
- Jój, pani učiteľka, veru ne-
urobíte radosť mojej mame.

» V škole:
-Čo je s tým králikom, čo mi 
ho chcel ocko poslať?
- Ja neviem, pani učiteľka, 
ale on už zase žerie.

» O štvrtej ráno zvoní pro-
fesorovi doma telefón. Ro-
zospatý profesor to zdvihne 
a vraví:
- Haló?”
A zo slúchadla sa ozve:
- Spíš?”
- Spím...”
- No vidíš, a my sa ešte učí-
me!!!

» Žiaci píšu slohovú prácu 
na tému: Výtvarné umenie v 
súčasnosti. Žiak má vyjadriť 
a vysvetliť pojem reliéf. Ma-
rienka píše:
- Je to socha, ktorá trčí zo 
steny.

» - Zuzka páči sa ti matema-
tika?
- Je to veľký chaos babi. Vče-
ra pani učiteľka povedala, že 
3 a 4 sú 7. Dnes zase tvrdila, 
že 7 je 2 a 5. Tak čomu mám 
veriť?

» Hovorí starý Gruzínec sy-
novi - študentovi:
- Keď sa budeš učiť na jed-
notky, kúpim ti čierny mer-
cedes. Keď sa budeš učiť na 
dvojky, kúpim ti biely mer-
cedes. Ak sa budeš učiť na 
trojky kúpim ti zelený mer-
cedes, nech všetci vidia, aký 
si hlúpy!

» - Miško, kto ti pomáhal s 
domácou úlohou?
- Nikto.
- Neklam!
- Tak dobre, ocko.
- Tak mu odkáž, že Wolker 
bol Jiří a nie Johny!

» Na skúške:
- Prišiel som, videl som, ne-
pochopil som, odchádzam.
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0905 410 960

www.kurbeljan.sk

kurbeljan@centrum.sk

RODINNÉ

DOMY

na kľúč
na kľúč

• stavanie plotov
• betónovanie chodníkov
• pokládka zámkovej dlažby
• kamenný koberec
• krovy
• debniace a betonárske práce
• výmena a montáž
   všetkých druhov okien
• výmena strešných krytín
• zateplovanie domov

• tepelná izolácia
• sadrokartón
• maliarske práce
• omietky • fasády • stierky
• obklady • dlažby
• kúpeľne
• bazény
• klampiarske práce
• odvoz stavebnej
   sute kontajnermi

ZIMNÁ

AKCIA

20-30% ZĽAVA

ZIMNÁ

AKCIA

20-30% ZĽAVA

TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!
TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!

VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE
KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE
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1Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.skwww.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 3630919 370 730, 0919 383 363

kde potrebujete.Staviame tam,

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

farba
ANTRACIT

farba
HNEDÁ

PRÍSTREŠKY - TERASY  PRÍSTREŠKY - TERASY  ��    RÁMOVÉRÁMOVÉ -  - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIEBEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY  TIENENIE NA STRECHY  ��    SKLENENÉ STRECHYSKLENENÉ STRECHY    ��  STAVEBNÉ PRÁCE  STAVEBNÉ PRÁCE

Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade. 

pavlovicova@regionpress.sk

0905 444 052
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KAMENÁRSTVO

KAMBEN
kompletné

kamenárske
služby

0905 541 285
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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 medzi 18 
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

na pomoc živnostníkom

Vláda pripravuje schváliť niekoľko de-
siatok opatrení, ktoré by mali pomôcť 
zastavenej ekonomike, vyberáme z 
nich tie pre drobných podnikateľov a 
živnostníkov.

Napríklad dovoliť vybraným prevádz-
kam otvoriť – kľúčová služba, výsadbový 
tovar, kvetinárstva, stavebniny, textilná 
galatéria.

Alebo umožniť výdaj tovaru koneč-
nému zákazníkovi zo skladu predajne v 
prípade samostatného vchodu za predpo-
kladu splnenia hygienických požiadaviek 
a pri minimálnom počte zákazníkov.

Po rokovaní s telekomunikačnými 
operátormi chce presadiť aj to, aby umož-
nili neobmedzený prístup k internetu, resp. 
zvýšenie objemu dát pre tzv. homeoffice.

Vláda chce odpustiť sankcie maji-
teľom vozidiel, ktorým skončila platnosť 
technickej kontroly a emisnej kontroly v 
čase od 1.3. do 30.9.. 

Taktiež sa plánuje odpustenie povin-
nosti platiť minimálne odvody živnostníka 
za mesiace marec, apríl a máj, ako aj pre-
rušenie živnosti najmenej na jeden mesiac 
až tri roky.

Sledujte preto denné spravodajstvo, 
aby ste vedeli, čo s odvodmi na začiatku 
apríla.

Pripravované vládne opatrenia 

» red
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Desatoro podnikateľa, ktorý porazil krízu

Ak budeme bojovať nielen opatreniami na ochranu 
zdravia, ale aj na podporu ekonomiky, vírus časom 
porazíme aj v  ekonomike. Ak sa mu však poddáme, 
prestaneme nakupovať a predávať, vírus možno pora-
zíme zdravotne, ale ekonomicky porazí on nás.  Urobme 
preto všetci maximum pre rýchly návrat ekonomiky do 
normálu!

Zamysleli sme sa, ako asi vyzerá podnikateľ, ktorý 
zvládol úspešne súčasnú krízu. V REGIONPRESSe už 
vyše 20 rokov veľmi úzko spolupracujeme s malými          
a strednými fi rmami a poznáme tisícky ich príbehov. Aj 
naše podnikanie je v súčasnosti veľmi tvrdo zasiahnuté. 
Rastieme aj padáme s našimi klientami – malými                 
a strednými fi rmami vo všetkých kútoch Slovenska. Pre-
to sme pripravili 10 bodov, ktorými sa podľa nás líšia tí, 
čo aktuálnu krízu porazia od tých, ktorí budú na strane 
porazených.

Čo teda podľa nás robia tí, ktorí vyšli
 z krízy posilnení?

1    Obmedzujú sledovanie správ 
a sociálnych sietí

Nekonečné počúvanie toho, čo nám hrozí, nás 
nezachráni. Vyhraďte si krátky čas, kedy skontrolujete 
relevantné zdroje, aby Vám neušli dôležité informácie. 
A do práce!

2        Postarajú sa o zdravie 
zamestnancov

Chorý zamestnanec Vám nepomôže a ten, čo je              
v karanténe, iba obmedzene. Ako to v niečom preháňať, 
tak v hygiene a ochrane Vašich ľudí. Okrem toho pravi-
delne kontrolujte zdravotný stav ľudí nielen vo vašej 
fi rme, ale pýtajte sa ich denne aj na blízkych, s ktorými 
prišli do kontaktu.

3    Vytvárajú
alternatívy

Viacerí podnikatelia po zatvorení predajní dodávajú 
tovar cez kuriérov. Ďalší zmenili vyrábaný, či predávaný 
sortiment. Alternatívu treba mať vo všetkom. Dodávate-
lia, distribúcia, spôsoby komunikácie so zákazníkmi, 
ale aj tovar či služby. Mnohí už pochopili, že ak ne-

mali e-shop alebo nevyužívali možnosť dovozu tovaru 
k zákazníkom, mali by rýchlo začať. Alternatívu však 
treba nachádzať vo všetkom. Napríklad aj v tom, kto 
prijme rozhodnutia, ak vy nemôžete.

4 Ukazujú
starostlivosť

Vaši existujúci zákazníci sú a budú kľúčoví pri tvor-
be Vašej povesti. Teraz máte príležitosť urobiť pre nich 
niečo, čo významne utuží Vaše vzťahy. Spojte sa s nimi 
a zistite, či by niečo nepotrebovali. Nemusí Vás to nič 
stáť – skladovaciu či dopravnú kapacitu, ktorú práve 
nepotrebujete, informácie, kontakty, či radu.

5 Spíšu si zoznam
príležitostí

Niektoré veci ste chceli urobiť dávno, ale nebol na 
ne čas. Iné Vám napadli len teraz. Preto ak máte teraz 
čas, v pokoji si napíšte zoznam: Čo som za posledný rok 
chcel a neurobil. Určite si priority a potom sa do toho 
pustite!

6 Skracujú všetky
termíny

Zmeňte čo treba a  zmeňte to rýchlo. 
Minimalizujte čas na presun informácií 
smerom k Vám (od zákazníka, partnera), 
čas Vášho rozhodovania a aj čas, kedy 
sa Vaše rozhodnutie zmení na čin. 
Ak to zrýchli možnosť zmeny, 
delegujte rozhodovacie právo-
moci. To, čo neviete urobiť rýchlo, 
dajte si na zoznam príležitostí 
z predchádzajúceho bodu.

7 Zdieľajú
informácie

Radosť z dobrých správ sa ich šírením 
znásobuje, smútok zo zlých sa delí. 
Platí to predovšetkým smerom                               
k zamestnancom, ale aj k zákazníkom 
či obchodným partnerom. Aj keď to 
na začiatku nemusí byť jednoduché, 
pravidelne im napíšte, ako sa Vám pri 
boji s krízou darí.

8 Prichádzajú s niečím novým 
a dajú to vedieť

Čokoľvek čo urobíte, akákoľvek nová aktivita, bude 
signálom pre všetkých naokolo, že vy ste to nevzdali        
a nepotápate sa, že bojujete. Ten, kto sa snaží a bojuje 
si určite skôr získa sympatie zákazníkov, ako ten, čo sa 
skryl.

9 Investujú do spoznania nových 
klientov

Je čas zaujímať sa aj o nových klientov. Aj keď z toho 
nebude okamžitý príjem, teraz je kľúčové byť v kontak-
te a komunikovať. Keďže kríza veľa zmení aj na strane 
zákazníkov, je dôležité byť na tieto zmeny pripravený

10 Zostanú 
pozitívni

Vaša pozitívna energia je najväčší 
magnet pre zákazníkov a motor 
rastu biznisu.

Máme pre Vás dobrú správu: Každá kríza sa raz skončí. Svet po nej bude vyzerať inak. 
Aj Vaše podnikanie bude iné. Bude presne také, ako ho Vy zmeníte.

Ešte stále nie ste presvedčení? 
Tak Vás skúsime motivovať.

Ak máte na svojom Zozname príležitostí niečo, čomu by pomohla reklamná kampaň, sme pripravení pomôcť. Môže ísť o celkom nový projekt, alebo 
o vylepšenie toho, čo už robíte. Napíšte nám na mail sutaz@regionpress.sk krátku predstavu o vašej aktivite a my odmeníme

Nápady posielajte do nedele 5. apríla. Víťazov oznámime v nasledujúcom vydaní. Pri výbere budeme brať do úvahy najmä 
podnikateľskú odvahu a odhodlanie poraziť krízu aj v ekonomike.

plus bezplatným vypracovaním ONLINE STRATÉGIE pre úspech projektu na internete.
5 projektov 5 000 EURINZERTNOU PODPOROU

v novinách v hodnote
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Areál poľnohospodárskeho družstva, 247 Siladice, 0918 361 701
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Finančná správa informovala o 
tom, ako v situácii pandémie vychá-
dza v ústrety svojim klientom – da-
ňovníkom.

Môžete využiť elektronickú komu-
nikáciu s finančnou správou a nemu-
síte fyzicky navštevovať daňový úrad. 
Lehota na podanie daňového prizna-
nia, bežne sa končiaca v marci, sa pre-
dlžuje až do konca júna – automaticky. 
V prípade, že nepodáte oznámenie o 
predĺžení lehoty a podáte daňové pri-
znanie do 30.6.2020 a zaplatíte daň v 
tejto lehote, nebudete musieť zaplatiť  
sankciu. Týka sa to aj tých subjektov, 
ktorí medzičasom už daňové priznanie 
k dani z príjmu podali a daň zatiaľ ne-
zaplatili.  

Zákon  momentálne neumožňuje 
predĺžiť lehotu na podanie daňového 
priznania k DPH, preto ak podania 
neurobíte včas, odporúčame požia-
dať o odpustenie zmeškanej lehoty. 
Finančná správa v spolupráci s Minis-
terstvom financií SR pripravuje zmenu 
legislatívy tak, aby  sa  žiadne sankcie 
za zmeškanie lehoty na podanie daňo-
vého priznania a na uhradenie dane v 
tejto situácii neukladali. 

Nedokážete platiť preddavky?
Požiadate o platenie preddavkov 

inak. V prípadoch odôvodnených do-
padom koronavírusu, správca dane na 
žiadosť daňovníka určí platenie pred-

davkov na daň inak. K žiadosti počas 
tejto mimoriadnej situácie nie je po-
trebné nič dokladať.

Finančná správa už dnes usmer-
ňuje svoje úrady tak, aby daňovníkom, 
ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou 
spôsobenou šírením koronavírusu, 
vychádzali čo najviac v ústrety – naprí-
klad predlžovaním lehôt pri zasielaní 
dokumentov a pod., vyjadrovanie sú-
hlasu k žiadostiam o odpustenie zmeš-
kania lehoty a pod. 

Ak máte ďalšie otázky
Kontaktujte Finančnú správu SR 

elektronicky prostredníctvom kontakt-
ného formulára dostupného na portáli 
finančnej správy.

Kontaktujte jej call centrum na 
048 43 17 222.

Úľavy daňovníkom

» red

Starkí, chráňte sa!
Dodržiavajte tieto pravidlá:

• Nevychádzajte von, ak to nie je úplne nevyhnutné

• Keď už idete von, noste vždy rúško a udržiavajte  
si odstup od ľudí

• Obmedzujte používanie verejnej hromadnej dopravy

• O pomoc a nákupy žiadajte príbuzných/ 
susedov telefonicky

• O pomoc môžete požiadať aj na špeciálnej 
telefonickej linke vašej obce

• Nakupujte medzi  
9 – 12 hodinou

• V nedeľu nechoďte do 
obchodu – predajne 
sú zatvorené

#ZOSTANDOMA
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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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» auto-moto/predaj 1

» auto-moto/iné 2

» SIMSON MUSTANG PIONIER 
JAWA 90 KÚPIM TIETO MOTOR-
KY, tel.: 0915 215 406 

» byty/predaj 3

» byty/prenájom 4

» domy/predaj 5

» pozemky/predaj 6

» reality/iné 7

» stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682 
» domácnosť 9

» záhrada, zverinec 10

» hobby a šport 11

» Predám vodný skúter s prí-
slušenstvom, tel.: 0915 400 
088
» Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky, 
tel.: 0903 753 758 
» deťom 12

» rôzne predaj 13

» rôzne/iné 14

» hľadám prácu 15

» zoznamka 16

RODINA, LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY / SLUŽBYHLOHOVECKO
7

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    

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP HC 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, HC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

Sú medzi nami a zvládajú to. Osa-
mele žijúci rodičia s deťmi, bez 
manželiek, manželov, alebo rodi-
čia, ktorí sa aj v pre nás inak nor-
málnej situácii starajú o deti, ktoré 
toho potrebujú oveľa viac ako bežná 
vzorka populácie. 

„Z každej strany počúvať, aké je to 
hrozné, obmedzujúce, depresívne. Ne-
vravím, že situácia je pozitívna. Avšak 
musím sa úprimne priznať, že pre mňa, 
a verím, že píšem aj za rodičov a rodiny 
ostatných detí s diagnózami nie bežný-
mi, ale zriedkavým, vzácnymi, či častý-
mi... v podstate „normálna“. Napísala 
pani Barbora Zajačková. A pokračuje 
- „Ľudia, práve teraz prežíva svet to čo 
bežná rodina s jedným trvalo chorým 
členom na zriedkavú diagnózu - depre-
siu, izoláciu, neistotu, nevedomosť, 
nedostupnosť liečby či odborníkov... 
nedostatok informácií, pochopenia a 
pomocnej ruky... Konečne ľudia vníma-
jú aj niečo iné ako peniaze a hmotné 
statky - tie sú asi každému teraz na dve 
veci... Ani neviete, koľkí z rodín, ktoré 
majú dieťatko alebo člena so zriedka-
vou chorobou doma takto žijú mesiace, 
roky, desaťročia! Tak teraz viete, ako 
sa cítia, ako bez prstov na rukách, keď 
nie je istota, čo bude zajtra a či bude vô-
bec lepšie... Chcem tým len napísať, že 
žiadna depresia, naučte sa konečne žiť 
a vnímať svet inak ako doteraz... a tie 
úbohé frázy o tom, aké je to strašné, že 

sa nikam nedá ísť, si strčme za klobúk! 
Prežijete, nebojte sa, len tí, ktorí máte 
problém vydržať sami so sebou zname-
ná, že niekde je u vás a vo vás chyba 
programu. Držím palce, aby ste ju našli 
a hľadali spôsoby na jej elimináciu, lebo 
už teraz sa  svet zmenil!“ Citujeme z po-
solstva pani Barbory Zajačkovej.

Ďalší čitateľ nás upozornil na to, 
že existujú rodiny s jedným rodičom a 
napísal:
„Napriek všetkému, čo sa v tých-

to dňoch vo svete deje, 21. marec bol 
Medzinárodný deň Jednorodiča! Tento 
deň, bol v roku 1984 stanovený na po-
česť a uznanie oddanosti a dôležitej 
úlohy jednorodičov v životoch nezao-
patrených detí a celej neúplnej rodiny. 
Sme presvedčení, že je dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým zdieľať príbehy o 
jednorodičovských rodinách a objas-
niť  situáciu v akej sa neúplné rodiny v 
súčasnosti nachádzajú. Teraz musíme 
viac ako kedykoľvek predtým zdôrazniť 
dôležitú úlohu a vynikajúcu prácu, kto-
rú jednorodičia každodenne vykonáva-
jú pri striedaní pracovného a rodinného 
života. Často pod veľkým finančným a 
emocionálnym tlakom a to všetko pre 
svoje rodiny. Môžeme v týchto časoch 
všetci spoločne podporiť  túto myšlienku 
a spomenúť si na susedu alebo suseda, 
ktorý sám vychováva deti. Na Slovensku 
sú v každej 14-tej domácnosti deti vy-
chovávané jednorodičom.“

Hrdinovia medzi rodičmi

» red

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
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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SBS ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.

Koniarekova 20/B, Trnava

0903 720 365, 033/556 71 90

www.zosbezpecnost.sk

realizuje kurzy

odbornej prípravy
(preukaz) na prácu v SBS.

ARMOVANIE •  OHÝBANIE
VIAZANIE • UKLADANIE

BETONÁRSKEJ OCELE

VÝROBA  • STRMEŇOV
            • ARMOKOŠOV 

0910 808 745
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Prihlášky treba odovzdať do 17. 4. 2020 do 12,00 hod.
na OcU Trakovice, 919 33 Trakovice 38

Obec Trakovice na základe uznesení Obecného 
zastupiteľstva zo dňa 11. 3. 2020 a v súlade
s ustanovením § 18 a) zákona č 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra

obce Trakovice na deň 29. 4. 2020

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky sú zverejnené
internetovej stránke obce Trakovice.

www.trakovice.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/
volba-hlavneho-kontrolora-obce-trakovice 
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VÝKUP
PALIET
0905 502 672
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29. marca 1464   
bol Matej Korvín korunovaný za uhorské-
ho kráľa.

Výročia a udalosti

01 AUTO-MOTO / predaj        
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Hlohovci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Seredi

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Informácie na tel. čísle: 0917 873 342
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DOPRAVA A ČERPANIA BETÓNOVDOPRAVA A ČERPANIA BETÓNOV
• zabezpečovanie betonáže vlastnými vozidlami

• základové dosky na kľúč za výhodné ceny
• zakladanie stavieb rodinných domov

• realizácia výkopov a betonáži
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