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Ja chcem, tak môžem

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Je to v nás, hlboko zakorenené, zdá 
sa, neodstrániteľné. „Ja môžem čo 
len chcem. Čo sa mi práve zažiada. 
Nikto ma v tom nemôže obmedziť 
a ani neobmedzí.“ Stav tohoto ce-
lospoločenského egoizmu a igno-
rovania potrieb či bezpečia tých 
druhých je u nás alarmujúci. Na-
riadenia sú pre tých druhých, pre 
hlupákov, ja môžem. Zákazy sú 
pre tých druhých, pre hlupákov, 
mňa sa netýkajú. A to už vôbec ne-
píšem o radách a odporučeniach. 
Hoci sú v záujme zdravia. Dokon-
ca, v záujme života, prežitia.

Ak spolu a všetci nebudeme reš-
pektovať nariadenia hlavného hygie-
nika – ktoré majú v právnom zmysle 
silu (vymáhateľnú a sankcionovateľ-
nú) zákona, ak nebudeme dodržiavať 
vládne nariadenia a množstvo záko-
nov, ktoré v týchto dňoch v zrých-
lenom režime schvaľuje náš parla-
ment, dostaneme sa na španielsku 
či taliansku cestu. Potom bude asi 
každému z nás náš osobný egoizmus 
na dve veci. Vieme aké.

Denne vidíme, že rabovanie 
obchodov nemalo žiaden zmysel, 
základných tovarov je v nich dosť. 

Potravinový sortiment sa zúžil iba 
výnimočne o niektoré komodity a aj 
to iba vďaka ich nerozumnému a pa-
nickému nákupu. A aj to iba dočas-
ne. Logistické centrá sú plné až po 
strechy. Majitelia obchodov sa tešia 
svojej nečakanej jarnej vianočnej se-
zóne. Ich zisky idú do miliárd a oby-
vateľstvo sa vykupuje z posledných 
finančných rezerv ako o život.

Je zákaz vychádzania bez rúšok, 
platí nariadenie o nezhromažďovaní 
sa a prvé jarné slnko vyhnalo davy 
ľudí na hromadné grilovačky a ma-
nifestačné bicyklovanie a korčuľova-
nie v hustote, aká kedysi bývala iba 
v centrách miest počas pracovného 
dňa.

Lebo – ja chcem, tak môžem. 
Môžem je veľký pán, ale musím ešte 
väčší. Čo ak na to môžem čoskoro 
doplatíme všetci, aj tí, kto-
rí do bodky rešpektujú 
okolnosti týchto výni-
močných dní?

Prosím, zamysli-
me sa. S pozdra-
vom všetko iba to 
dobré -

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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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

9
6

-0
0

4
3

 T
T

1
1

Areál poľnohospodárskeho
družstva

247 Siladice 
0918 361 701

pilamolnar@gmail.com
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VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

Zabezpečovanie betonáže

vlastnými vozidlamiZabezpečovanie betonáže

vlastnými vozidlami
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DOPRAVA

A ČERPANIA
BETÓNOV

DOPRAVA

A ČERPANIA
BETÓNOVZákladové dosky na kľúč

za výhodné ceny!

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov
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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

0911 277 795

HC + Sereď + okolie

NON STOP
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KRTKOVANIE

UPCHATEJ

KANALIZÁCIE
tlakové vodné čistenie

monitoring kanalizácie

elektromechanické krtkovanie
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InzercIa

HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Lucia Pavlovičová  0905 444 052

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, 
Horný Čepeň, Sereď, Šalgočka, 
Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad 
Váhom, Zemianske Sady, Hloho-
vec, Šulekovo, Bojničky, Červeník, 
Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice, 
Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné 
Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, 
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, 
Madunice, Pastuchov, Ratkovce, 
Sasinkovo, Siladice, Trakovice, Žl-
kovce, Pata, Štrkovec  

hlohovecko@regionpress.sk

redakcia: SOKOLOVŇA
Milana Rastislava Štefánika 2997 

Sereď

Hlohovec

Sereï

Leopoldov

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTrIBúcIa (28.510 domácností)

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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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
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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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. 

» auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» SIMSON MUSTANG PIONIER 
MZ KÚPIM TIETO MOTORKY, 
tel.: 0915 215 406
» ČZ-JAWA Odkúpim 
Motocykel/Diely -SERIÓZNA 
DOHODA, tel.: 0908 205 521
stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682
záhrada, zverinec 10

» Predám zachovalú, 
funkčnú mláťačku 22, 
cena 600€, dohoda 
možná, okres Detva. Tel: 
0908102833

hobby a šport 11

» Predám vodný skúter s 
príslušenstvom, tel.: 0915 
400 088
deťom 12

rôzne/iné 14

» Kúpim hokejové kartičky 
slovenskej extraligy, tel.: 
0908 876 988
hľadám prácu 15

zoznamka 16

» 33 R CHALAN HĽADÁ 
KAMARÁTKU, tel.: 0940 
855 751 

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, HC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        
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6. apríla 1814 
abdikoval Napoleon Bonaparte a následne bol vyhnaný do exilu 
na ostrove Elba.

Výročia a udalosti

7. apríla 1348  
bola založená Karlova univerzita v Prahe.

8. apríla 1546   
Tridentský koncil definitívne ustanovil 
biblický kánon. 

Výročia a udalosti

9. apríla 2003 
padol po invázii amerických vojsk režim Saddáma Husajna v Iraku.

Výročia a udalosti
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov



HC20-14-strana 4

ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

Pre mnohých rodičov nie je ľahké 
hovoriť s deťmi o koronavíruse. 
Niektorí podliehame strachu, iní 
panike a deti sa veľa pýtajú. O tom, 
ako s nimi hovoriť o tak závažnej 
téme, radí zástupkyňa riaditeľky 
Výskumného ústavu detskej psy-
chológie a patopsychológie – PhDr. 
Alena Kopányiová, PhD.

Ako objasňuje Alena Kopányiová, 
deti všetko citlivo vnímajú. „Vnímajú to, 
čo počujú v správach, ale aj fakt, že sme 
zrazu prestali chodiť do práce, nechodí-
me spolu von, ani na návštevy. Všetko 
sa deje v spojitosti s koronavírusom. 
Zrazu je tu slovo, ktoré je pre niektorých 
neznáme, pre iných odstrašujúce. Mno-
hé deti ho počuli už pred pár dňami v 
škole alebo na ihrisku. Hovorili si medzi 
sebou, že je dobré umývať si ruky, že je 
potrebné mať rúšku a podobne,“ dodá-
va psychologička a zároveň prízvukuje, 
že je práve na nás dospelých, aby sme 
informácie o koronavíruse vysvetľovali 
deťom primerane ich veku.

Rozlišujme 
medzi škôlkarom a školákom

Podľa Aleny Kopányiovej určite mu-
síme rozlišovať, čo v tejto mimoriadnej 
situácii povieme škôlkarovi a čo školá-
kovi. Škôlkari už dobre rozumejú samo-
obslužným činnostiam, akými sú naprí-
klad umývanie rúk pred jedlom, či po 
použití WC. „V tomto prípade môžeme 
využiť hru. Môžeme robiť z mydla bub-
linky, vymyslieť čokoľvek, aby sa umý-
vanie rúk stalo pre deti zaujímavým,“ 
radí. Školákom zasa vysvetľujeme všet-
ko na úrovni poznatkov, ktoré majú zo 

školy. „Napríklad zistíme, čo vedia o 
vírusoch z biológie, čo sa učili o choro-
bách a podobne. Každé dieťa už zažilo 
nejakú angínu alebo chrípku – môžeme 
sa teda vrátiť k tomu, ako sa cítilo keď 
bolo choré a opäť mu pripomenúť, že 
aj keď mu bolo v chorobe ťažko, stara-
li sme sa oň, až sa nakoniec vyliečilo,“ 
dodáva.

Rozhovor 
treba končiť vždy pozitívne

S deťmi musíme hovoriť jednodu-
cho, aby nás pochopili. „Mali by sme sa 
veľa rozprávať o tom, čo môžeme spolu 
urobiť preto, aby sme vírus nedostali. 
Rozhovor treba končiť vždy pozitívne, 
s vyjadrením nádeje, že vírusy medzi 
nami vždy boli aj budú a my sa proti 
nim dokážeme chrániť. Na záver kaž-
dého rozhovoru sa uistime, či nás dieťa 
pochopilo, a overme si, ako sa cíti – či 
je pokojnejšie, či dostalo odpovede na 
všetky svoje otázky. Dávajme pozor, aby 
sme ho informáciami nezahltili. Neho-
vorme príliš odborným slovníkom, ani 
veľmi všeobecne. Zamerajme sa len na 
to, čo konkrétne chce od nás počuť. Na 
záver rozhovoru sa môžeme spýtať: Čo 
by ťa ešte zaujímalo?,“ radí Alena Ko-
pányiová.

Ako s deťmi 
zvládnuť náročné dni doma

Mnohé deti sa z voľna najskôr možno 
tešili, pretože nemuseli vstávať do školy. 
Dnes je to už iné a preto je dobré, aby 
sme deťom v tejto mimoriadnej situácii 
dali aspoň základný režim. „S deťmi sa 
deň vopred dohodnite, čo vás bude ča-
kať na ďalší deň, kedy budete vstávať, 

ako dlho budete napríklad v pyžame a 
kedy príde na rad škola. Spýtajte sa ich, 
čo by radi robili a nechajte ich, nech 
sami niečo navrhnú. Možno budú chcieť 
hrať spoločenské hry alebo niečo vytvá-
rať, pozerať televíziu, hrať playstation. 
Vypočujte si ich a program spoločne do-
laďte,“ vyratúva odborníčka.

Vyhnime sa hádkam a konfliktom
V tieto dni, keď trávime spoločne veľa 

času, máme šancu deti si oveľa viac vší-
mať. „Vnímajte, aké majú medzi sebou 
vzťahy súrodenci, ale aj to, či dieťa po 
sebe upratuje. Je na nás – rodičoch, či 
budeme po deťoch každý deň kričať, 
aby si upratali, aby sa nehádali, alebo 
nájdeme spôsob, ako sa vyhnúť hádkam 
a konfliktom. Zrazu totiž nemôžeme len 
tak buchnúť dvermi a odísť z domu. Ani 
dieťa nemôže pred hádkou utiecť len tak 
na bicykel alebo na ihrisko, ako to mož-
no robilo kedysi. Sme nútení byť spolu,“ 
hovorí Alena Kopányiová.

Dodajme deťom nádej
Nie je ľahké zostať v tom, že bude 

dobre a že to zvládneme. Čo si máme 
opakovať? „My dospelí sme tými, ktorí 
deťom dodávajú v živote nádej. Vycho-
vávame ich v duchu, že svet je skvelé 
miesto pre život, aj keď sa občas vyskyt-
nú situácie, podobné tejto. Uistime ich, 
že sme tu pre ne a robíme všetko preto, 
aby sme tieto dni zvládli čo najlepšie. 
Dodajme im nádej. Nič dôležitejšie im v 
týchto dňoch nemôžeme dať. Ak máme 
z tejto situácie úzkosti, pochybnosti, 
strach, alebo paniku, deti to vnímajú. 
Je to súčasťou nášho vyrovnávania sa s 
touto náročnou situáciou. Na záver dňa, 
keď ideme spať, odmeňme sa. Je jedno, 
či objatím, úsmevom, alebo čokoládou. 
Dodajme si nádej a oceňme sa spolu s 
deťmi za to, že sme napriek náročným 

okolnostiam prežili pekný deň a že sme 
spolu všetko ťažké zvládli,“ uzatvára 
odborníčka.

Spustili telefonickú 
podporu pre rodičov

V súvislosti s ochorením COVID-19 
a núdzovými opatreniami, ktoré majú 
dopad na každodenný život, prichádza 
Výskumný ústav detskej psychológie a 
patopsychológie (VÚDPaP) s e-mailo-
vou aj telefonickou podporou pre rodi-
čov, ale aj pedagógov. Prostredníctvom 

nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli 
v kríze a majú otázky ohľadom psychic-
kého zvládania tejto záťažovej situácie. 
Odborníci ústavu v týchto dňoch posky-
tujú podporu pri krízovej intervencii a 
radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť 
nielen zdravým deťom, ale aj deťom so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami či zdravotným znevýhodne-
ním. Výskumný ústav detskej psycholó-
gie a patopsychológie vďaka spoločnos-
ti Telekom spustil aj bezplatnú Zelenú 
VÚDPaP linku. Tá je k dispozícii rodi-
čom, ale aj tínedžerom v krízových situ-
áciách, ktoré si vyžadujú radu sociálne-
ho mediátora, prípadne psychologickú 
a špeciálno-pedagogickú intervenciu.

Informácie poskytol Výskumný ústav 
detskej psychológie a patopsychológie

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Odborníčka radí rodičom, ako zvládnuť toto ťažké obdobie

Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse?

Určite si s deťmi čas na učenie.                                 foto autor picjumbo_com pixabay

Linky pomoci 
Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833
k dispozícii je od 9.00 do 18.00 h

Telefonická Linka podpory: 
02 4488 1649 k dispozícii je od 9.30 
do 14.30 h

Email: koronavirus@vudpap.sk 
(nonstop)

Naplánujte si s deťmi voľnočasové aktivity.                            autor FeeLoona pixabay
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INTERNET M INTERNET L 14,99 €

11,99 € 
150 Mb/s 300 Mb/s

19,99 €

13,99 € 

SWAN CENTRUM

033/328 33 55

Ján Volko

internetom
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INFOLINKA: 0800 611 211        INFO@CEZANTENU.SK

 

V O  V A Š E J  L O K A L I T E .
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Veľa ľudí sa trápi. Ich dôvody sú rôz-
ne. Trápia sa aj inovátori, ktorí opra-
vujú svet. Chcú ho zlepšiť a svet ich 
nechápe. 

Netrápte sa, veď najväčšieho inováto-
ra sveta ukrižovali tí, ktorých prišiel za-
chrániť. Boží syn trpel a skončil na kríži. 

Trápia sa ľudia, ktorí dávajú druhým 
lásku, ale nedostávajú ju späť. Podávajú 
ruku, ale nie sú prijatí. Oslovujú druhých 
a ponúkajú im pomoc, ale sú odmietnutí 
alebo ignorovaní. Ťažko pracujú a nikto 
ich nepochváli. Majú úžasné talenty, ale 
nikto si ich nevšíma. Ďalší robia dobré 
veci, pomáhajú druhým ľuďom, ale ich 
vďačnosti sa nikdy nedočkajú. Iní poži-
čiavajú peniaze, ale ich dlžníci sa stratia a 
neozvú. Poznám aj ľudí, ktorí urobili veľké 
a dobré veci, ale prezentujú sa nimi druhí, 
ktorí na nich žiadnu zásluhu nemajú. 

Takto to často je - neopätovaná láska, 
nevďačnosť, klamstvo, sebectvo. Boli ste 
aj vy oklamaní a zneužití? Netrápte sa. 
Boha ľudia klamú a zneužívajú každý 
deň. Ani Jemu sa nevracia láska, ktorú 
dáva a nedostáva vďačnosť za Jeho dary 
a pomoc. Miliardy ľudí sa mu obracajú 
chrbtom a hrajú sa na Boha. A On sa na 
nich pokojne usmieva a má ich aj tak rád. 
Každý deň. Stále rovnako. Naveky.

Naše trápenie nie je v tom, že nám nie-
kto neprejavil vďačnosť, lásku, nevrátil 
peniaze alebo neuznal naše schopnosti. 
Problém je, že to očakávame. Veď sme pô-
vodne chceli pomôcť ľuďom a opravovať 
svet. Odmenou je už to, že sme to urobi-
li. Očakávať pochopenie, slová uznania, 
vyznamenania alebo iné úroky vďačnosti 
už netreba. 

Najlepšie je predsa robiť dobré skutky 
v skrytosti. Existuje  kňaz, ktorý vozí vo 
svojom aute bezdomovcov a očisťuje ich 
telá a duše, biskup (nie slovenský), ktorý 
čistí záchody po migrantoch, lekár, ktorý 
zachraňuje chorých ľudí v ďalekých kra-
jinách. Robia to preto, lebo to robiť treba. 

Ježiš priniesol ľuďom lásku a oslobo-
denie od hriechu. Oni mu za to vyrobili 
kríž a ukrižovali ho. Ak stretneme po-
cestného, hladného, smädného, nahého, 
chorého alebo väzne-
ného urobme mu to, 
čo očakávame, že by 
druhí urobili nám. 
V tomto chudobnom 
človeku môžeme vrátiť 
Ježišovi to, čo sme 
od Neho do-
stali.

Netrápte sa a pomáhajte!

» Ján Košturiak

INZERCIA
0905 444 052

fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54
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Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

- klampiarske práce

- predaj a montáž 

  škrydlaplechu 

  od slovenského výrobcu

- falcovaná krytina na mieru

- výroba profilov na mieru

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00

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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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.

Zdravotní klauni teraz klaunujú 
pre všetkých na internete
Zdravotní klauni z organizácie ČERVENÝ NOS 
Clowndoctors prinášajú radosť a smiech tým, ktorí 
to potrebujú, už �� rokov. A hoci v súčasnosti ne-
môžu pre epidémiu koronavírusu navštevovať ma-
lých pacientov priamo v nemonciach, hľadajú cesty 
ako sa k nim dostať a zlepšiť im náladu. A nielen k 
nim, ale aj ku všetkým, ktorí sú doma a potrebujú 
humor a smiech viac ako kedykoľvek predtým. Pre-
to odštartovali klaunovanie cez internet v novom 
programe ČERVENÝ NOS online.

„Naším poslaním je prinášať radosť a smiech tým, ktorí to 
potrebujú a súčasná situácia si priam vyžaduje naše nasa-
denie. Takže sme sa pustili do klaunovania v online priesto-
re – naši profesionálni zdravotní klauni pripravujú a točia 
priamo zo svojich domovov klaunské videá, aby urobili 
svojim divákom lepší deň, pomohli rozptýliť pocity úzkosti 
či strachu, ale aj zahnať nudu,“ hovorí Pavel Mihaľák, 
umelecký riaditeľ viac ako ��-členného tímu profesio-
nálne vyškolených zdravotných klaunov. „Videá môžu 
záujemcovia nájsť na FB, Instagrame či na YouTube 
ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Zároveň pracujeme na 
tom, aby sme v tomto období klauniády priniesli cez inte-
raktívne videohovory aj jednotlivcom. Zamerať sa chceme 
hlavne na ťažko choré deti v domácej intenzívnej starostli-
vosti alebo dlhodobo hospitalizované deti.“

-
‚‚Dovtedy 

-
netu

‘‘ 
dodáva P. Mihaľák

ČERVENÝ NOS online

Pre deti aj seniorov
Keď ich neobmedzuje epidémia, navštevujú zdravotní 
klauni pravidelne takmer všetky detské oddelenia 
nemocníc po celom Slovensku, pričom každý mesiac 
zrealizujú až ��� klaunských návštev. Okrem hlavného 
programu – pravidelných návštev detských oddelení 
nemocníc – majú aj programy zamerané na deti 
v dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti, žiakov 
s ťažkým postihnutím v špeciálnych školách, deti pred 
operáciou, ale aj seniorov a dospelých pacientov. Za 
svoje aktivity boli v roku ���� ocenení aj ombudsman-
kou Máriou Patakyovou a umelecký riaditeľ Pavel 
Mihaľák bol nominovaný na Krištáľové krídlo za rok 
����.

Veľkonočné
vinše

» Krásne prežitie Veľkonoč-
ných sviatkov, v zdraví čítajte 
tieto naše riadky. Chlapcom 
veľkonočné vajíčka, dievča-
tám úsmev na líčka. Dobrá 
nálada nech sa u vás za-
chová. 

» Láska Zeleného štvrtku, 
viera Veľkého piatku, nádej 
Bielej soboty a víťazstvo Veľ-
konočnej nedele, nech vás 
posilní a naplní pokojom a 
dôverou po celý rok. 

» Keď malé vtáčiky vyletia z 
hniezd ako každú jar, slnieč-
ko a pekné dni nám prinesú 
ako krásny dar. K tomu stôl 
plný dobrôt a maľovaných 
vajíčok za plný kôš.

» Veľká noc prináša lásku a 
sviežosť jari.
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LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

 

0918 361 701, 0907 752 282

strechymolnar@zoznam.sk
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0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Chcete chovať hydinu?

100% záruka kvality

STROJOVÉ 
OMIETKY
POTERY

www.mikbau.sk

+421 948 912 937
+421 918 048 257

mikbau.sk@gmail.com 8
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Zľavy platia

do 14. 4. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%


