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LIKVIDÁCIA NÁBYTKUZO SKLADU

Slovenský výrobca nábytku

Obývacie steny, skrine, postele, kuchyne, komody a iné ...
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 PREDAJ 
MLÁDOK
od 11.8. 2020

NA STRANE č.3
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AUGUST 2020

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru

 Obšívanie 
kobercov

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme
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BRENO.sk

facebook.com/koberce.breno.sk
instagram.com/koberce_breno_sk

máme 
najväčší výber

kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC 
ponúkame tiež v šírkach 5m

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 31. 8. 2020! 
Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy 
sa nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby

na akciový tovar, ani na objednávku.
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POSLEDNÁ ŠANCA!
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TRENČIANSKO
DUBNICKO-ILAVSKO

Ing. Jana Kovalíčková  0905 915 036
Mgr. Martina Ďurinová  0907 673 926

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Dubnica nad Váhom, 
Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava, 
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 
Teplá, Bohunice, Bolešov, Borčice, 
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

Redakcia: ul. Palackého 11 
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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (59.430 domácností)

»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG STADION JAWA 
90 SIMSON AJ POKAZENÉ 
0915215406

»Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť na počkanie. Platba 
v hotovosti. Tel. 0944 630 
600

»Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle. 0915876860
»Kúpim ľudové kroje 
0902708047

»Kúpim červenú krabičku 
od hodiniek Heuer zaplatím 
50 eur. Tel. 0944137683

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940642703
»PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0908661297

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    

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.
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GWS 7-125 BOSCH
uhlová brúska, 720W, 125mm

 299,95€ 

193€

 283,99€ 

229€

DUR191LZX3   MAKITA
aku vyžínač, 
1xBL1850B+DC18RC, žacia hlava

55€

GBH 2-28 F   BOSCH
vŕtacie kladivo, 880W, 3,2J, kufor

NÁRADIE
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Akcia platí do 28. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.Ceny sú v EUR s DPH.Obrázky môžu byť ilustračné.

Električná 23, Trenčín • agi@agi.sk

www.agi.sk

TO, NM, PN, BN - 0911 653 580
TN - 0901 900 592
BB - 0901 770 811
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Potraviny MILK-AGRO nájdete na 

projekt   

Diagnóza F 73

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zažili to pravdepodobne mnohí z 
nás. Nie také to klasické - chýba 
mi to alebo tamto čo má henten či 
onen, alebo mi prestala ísť práčka, 
potrebujem nové auto...

Byť na konci so silami, keď len 
zúfalo sedíte a hlavou sa vám prehá-
ňajú myšlienky ako ďalej, ani nie či, 
skôr ako vôbec nejak ďalej. Takých 
ľudí je na Slovensku veľa a v tejto 
chvíli myslím na každého z nich. 
Obdivujem silu, ktorú v sebe nachá-
dzajú na zvládanie pre bežného člo-
veka nezvládateľného, prekonávanie 
neprekonateľného a tešenie sa z toho, 
z čoho by sa iný zosypal ako domček 
z karát.

Obdivujem silu nezlomných a 
odhodlaných. Obdivujem tých, ktorí 
nemárnia čas politikárčením, nená-
visťou, závisťou, hlúposťou, mali-
chernosťou a jednoducho predlžujú 
život. Teda, vôbec nie jednoducho, 
ale dokážu to. Sebe či iným.

Mám dosť večne nespokojných, 
žijúcich vo svete dostatku, mám dosť 
povýšených, mysliacich si, že sú je-
diní oprávnení súdiť a odsudzovať. 
Mám dosť premúdrených, ktorí sa 
ešte nikdy neocitli v takej životnej si-

tuácii, v ktorej naozaj išlo o život a nie 
o doslova kraviny. Mám dosť tých, 
ktorí nás večne presviedčajú o tom, 
že iba ich “pravda” je PRAVDOU. A 
iba ich názory sú tými správnymi 
názormi. Dokonca, názormi povole-
nými a len tie ako jediné sú akcep-
tovateľné - ako pred viac ako tridsať 
rokmi, čo si už dnes mladá generácia 
v aktívnom veku nepamätá.

Naše životy sú panoptikom sku-
točných problémov, lebo, ako sa vra-
ví, naozajstné problémy nezažili iba 
ak tak idioti. To slovo nie je myslené 
ako nadávka, to je skutočný názov 
skutočnej diagnózy (Dg F 73).

Mimochodom, koľkí z vás už 
poznali, že “byť na konci so silami” 
znamená vlastne opäť stáť na začiat-
ku? A koľko tých začiatkov už máte 
za sebou? Čím viac, tým lepšie sku-
točne poznáte pravý život. 
A čím skôr ich absolvu-
jete, tým viac času vám 
zostane na samotnú 
zmysluplnú cestu.

Veľa šťastia pri jej 
zdolávaní!

8. augusta 1786       
uskutočnili francúzski horolezci Jacques Balmat a Michel Paccard 
prvý výstup na horu Mont Blanc.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 8. 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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Na Slovensku sa v tomto období stre-
tli tri prelomové udalosti - vírus, kto-
rý urýchľuje transformáciu ekonomi-
ky a spoločnosti, nová vláda, ktorá 
už nechce nechať rozkrádať krajinu a 
miliardy z Európskej únie na reformy. 

Do októbra treba predložiť do Bruse-
lu priority. Japonci vytvorili spoločnosť 
s najproduktívnejšími pracovníkmi na 
svete, Nemci vyrábajú najlepšie automo-
bily na svete, Američania majú najlep-
šie počítačové firmy a Číňania sa chcú 
stať veľmocou v umelej inteligencii. Aké 
budú slovenské priority?

Vytvorili sme svet, kde sú ľudia 
zdrojmi a moderné technológie sa vy-
užívajú na optimalizáciu ich využitia. 
Stimulujeme potreby a spotreby ľudí, 
aby sme ešte viac drancovali prírodu, 
vyrábali nové výrobky a hromadili od-
pad. Ľudia sú produktívnejší, ale majú 
stále menej času. Máme spoločnosť, 
kde bohatí ovládajú chudobných, rodi-
čia nemajú čas na deti a dospelé deti na 
svojich starých a chorých rodičov. Úrad-
níci šikanujú občanov, firmy zarábajú na 
nemocných. Autá a peniaze majú lepšie 
príbytky ako ľudia. Rast materiálneho 
bohatstva nevedie k rastu pokoja v na-
šich dušiach.

Čo keby bol prioritou človek? Hovo-
rí sa o ochrane života pred narodením, 
ale málo o jeho ochrane a kvalite od na-
rodenia do smrti. Vytvorme krajinu pre 
človeka, kde technológie oslobodia ľudí 
a dajú im čas pre svoje deti a rodičov. Kde 
budeme mať čistú pôdu a prírodu, ale aj 
čisté vzťahy bez klamstiev a podvodov. 
Krajinu, kde sa naučíme počúvať jeden 
druhého s spolupracovať. Deti budú mať 
rodičov a nebudú vyrastať v detských 
domovoch a väzniciach. Starkí nebudú 
opúšťať tento svet odložení a osamelí, 
ale v kruhu svojich blízkych. Ľudia ne-
budú nepotrební, neužitoční, neprispô-
sobiví - ale milovaní a prijatí. Aj tí, ktorí 
zišli z cesty, stratili sa, blúdia. Ukážme 
svetu, že malá krajina v srdci Európy, je 
krajinou pre ľudí - aj tých najbiednejších 
a najslabších. Nemusíme byť najlepší vo 
výrobe áut alebo digi-
talizácií. Spýtajte sa 
obyčajného človeka 
čo je v živote dôleži-
té. Často dostaneme 
odpovede - zdravie, 
rodina a rešpekt. 
V y t v o r m e 
krajinu pre 
ľudí. 

Priorita človek

» Ján Košturiak
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www.dasko.sk  •  OD ŠTÝL - Pod Sokolice 12, TRENČÍN, tel. 032/743 22 42

SLOVENSKÝ

      VÝROBCA a PREDAJCA NÁBYTKU
            EXPOZÍCIA

NA PLOCHE 3000m 2

NAJLEPŠÍ VÝBER      NAJLEPŠIE CENY     PRESVEDČTE SA SAMI

Sedacie súpravySedacie súpravy

KuchyneKuchyne

Obývacie stenyObývacie steny

JedálneJedálne

SpálneSpálnePostelePostele

Detské izbyDetské izby
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u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

Trvanlivé mlieko
• polotu�né

Brav�ové 
párky

379

920 g

(1 kg = 4,12)

TTTTTTTrTrTrrrrrTrTrrTrTTT vvvvvaaaavvavvvav nnlliiivvvvvvi éééééé mmlllllm iiieei kkoooooookook
•••••• llppopppppppoooooolooooolpopopopopopopolpoolooooloooooooollllllpopopopopopoppoloooloooololllolllpppopoololololollllppopopolpopopppoopoppoooloooloooooollllpooooolllllllp otuotuotuooottuoooooooooooottttttuuuuuooooototutututtututuuuuuuuuuuuuuooootuuuuotottutuuutuuuuo uutoooooooootottuuototototuottuuuootottuuuoo uuu���n�nnénénéééé��nén������������n��n��n�n�n�nnnnnnééééé��nnnnnnnééné��nééén��� é����� é� éééé

Pepsi/
7UP/
Mirnda 069

2,5 l

(1 l = 0,28) 329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné 
rezne

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

Hrozno 
biele 
stolové 129

-60%
kg

3.29 

Nektárnky

139

-48%
kg

2.69 

Koktejlové 
paradajky 
stapcové 129

600 g balenie

(1 kg = 2,15)

Konzumné 
zemiaky
skoré 185

-49%

(1 kg = 0,37)

5 kg balenie

3.69

OD NEDELE 9. 8. 

Ponuka tovaru platí od 9. 8. do 15. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 28. 7. 2020.



TN 20-32_strana- 9

SlužbytrenčianSko 9

33
-0

06
3

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Gouda
• blok

269

500 g

(1 kg = 5,38)

Nutella 399

-33%

(1 kg = 6,65)

600 g

5.99*

Smotanový 
jogurt  
• rôzne druhy

029

200 g

(100 g = 0,15) Corgo�
• svetlé 

vý�apné 
pivo

099

-36%

(1 l = 0,66)

1,5 l

1.55*

Syrové nite  
• neúdené

199

250 g

(1 kg = 7,96)

Sprchovací gél
• rôzne druhy

199
(1 l = 1,59)

Toaletý 
papier
• 3-vrstvový

399

16 roliek

(1 rolka = 0,25)

Smotanová 
náterka
• rôzne druhy

089

250 g

(1 kg = 3,56)

Rastlinná náterka   
• rôzne druhy

077

160 g

(100 g = 0,48)

Gél na pranie
• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok 

7 kg za 9,99 €

999

100 praní

(1 pranie = 0,10
1 l = 2,00)

5 l

Sprchovací gél
• rôzne druhy

(1 l = 1,59)

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

9. – 15. AUGUSTA

Ponuka tovaru platí od 9. 8. do 15. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Aby sme to správne pochopili, tak 
hneď na úvod - vlády môžu prijímať 
akékoľvek opatrenia, ale zmôžu iba 
málo, ak občania nechcú, alebo neve-
dia spolupracovať.

Televízne snímky spravodajstiev z 
ktoréhokoľvek mesta v Európe, či v USA. 
Čakanie na druhú vlnu. Kaderníčka so 
slzami na krajíčku sa sťažuje, že práve 
prežila prvú vlnu - ale druhú? Sotva ju 
zvládne. Došli jej všetky finančné pros-
triedky, vrátane rezerv. Je unavená, vy-
čerpaná, cítiť z nej obavy a neistotu. Už 
niet síl, ako počas prvej vlny, vzdorovať 
a prinášať obete.

Nemci, konkrétne napríklad z Ko-
chovho inštitútu, čo je naozaj renomova-
ná inštitúcia, poukazujú na mimoriadne 
znepokojivý vývoj. Grafy s počtom naka-
zených sú už oveľa vyššie, ako boli v aprí-
li počas prvej vlny, a to nielen v Nemecku. 
Počas prvej vlny občania spolupracovali, 
verili, že sa oplatí priniesť nejkaké straty 
na oltár bezpečnosti.

Dnes? Buď demonštrujú proti obme-
dzeniam, alebo si vôbec neuvedomujú 
žiadne riziká, alebo sa vzdali. V celej Eu-
rópe sa totiž opätovne začali sprísňovať 
opatrenia. Popri tom sa ľudia opaľujú na 
plážach, tiesnia sa pri vodných plochách, 

hory berú doslova útokom a zabúdajú už 
aj na to základné, čo ich môže (navzájom) 
ochrániť - masky na tvári. Dezinfekčné 
prostriedky sa vytratili z vestibulov, na 
terasách a diskotékach sa to bujaro veselí 
a druží.

Lenže, pandémiu nedokážu zvládnuť 
iba politické nariadenia a na druhej stra-
ne, druhá vlna podľa odborníkov môže 
byť ešte horšia, ako bola tá prvá. A počet 
nových infekcií stále varovne stúpa. Je 
to na občanoch. Zatiaľ v podobe preven-
cie. Alebo ich nevšímavosť až hlúposť si 
vyžiada aj druhé zastavenie ekonomiky?

Čo prinesie menej škôd? Nechajme na 
každého z nás. Na rozum a zodpovednosť 
každého z nás. A snažme sa vysvetľovať. 
Nejde vôbec o fazuľky. Alebo - kto z nás 
má ešte silu a ekonomický potenciál na 
druhé zastavenie ekonomiky?

Pandémiu nezastavia opatrenia vlád

» red

Ministerstvo zdravotníctva sa pri-
pája k výzve Národnej transfúznej 
služby Slovenskej republiky na daro-
vanie krvi. V posledných týždňoch 
zaznamenala na svojich odberových 
pracoviskách pokles darcov krvi, čo 
sa prejavuje úbytkom zásob krvných 
prípravkov. 

Krv je v týchto letných týždňoch nes-
mierne potrebná z dôvodu vyššieho počtu 
úrazov či dopravných nehôd.  

„Pridávame sa k výzve kolegov z 
Národnej transfúznej služby. Ak môže-
me, pomôžme. Vyzývame aktívnych aj 
nových darcov, aby prišli darovať svoju 
vzácnu tekutinu. A tak pomohli doplniť 
zásoby krvných prípravkov, ktoré sú ne-
oceniteľne potrebné v neočakávaných 
akútnych situáciách, ale aj denne pre 
ťažko chorých, napríklad onkologických 
pacientov s niektorým typom diagnóz,“ 
povedal štátny tajomník ministerstva 
zdravotníctva Peter Stachura.  

Darcovia sa už nemusia objednávať 
na presne určený čas, čo bolo jedným 
z preventívnych opatrení v súvislosti s 
COVID-19. Odberové pracoviská fungujú 
počas pracovných dní od 7.00 h do 14.00 
h, v utorok je čas predĺžený do 17.00 h. 
Stále však platí, že darcovia môžu využiť 
aj objednávanie na termín. Darovať krv 
môže osoba, ktorá za posledných 14 dní 
nebola v zahraničí, alebo nebola v úzkom 

kontakte s osobou, ktorá sa zo zahraničia 
vrátila. Všetky odberové pracoviská dodr-
žiavajú prísne bezpečnostné opatrenia na 
zabránenie šírenia COVID-19.

V deň odberu treba ľahko jesť a hlavne 
dostatočne piť! Ideálne vodu, čaj a môže 
sa aj čierna káva. Deň predtým sa treba 
vyvarovať jedeniu mastných jedál (úde-
niny, mliečne výrobky), pitiu alkoholu 
a fajčeniu.Na odberovom pracovisku sa 
preukážete občianskym preukazom a 
kartou poistenca, pravidelní darcovia 
aj preukazom darcu.Nasleduje odber 
vzorky krvi. Z nej sa zisťuje krvný obraz, 
hladina krvného farbiva a krvná skupi-
na.V niektorých transfúznych centrách 
dostanete po tomto malé občerstvenie.
Následne vás vyšetrí lekár. Zmeria tlak 
krvi a pulz, fonendoskopom vyšetrí pľúca 
a srdce. Ak vyšetrenia ukážu, že môžete 
darovať krv, sestra vám na odberovom 
lôžku vydezinfikuje lakťovú jamku a odo-
berie približne 450 ml krvi z lakťovej žily. 
Takéto množstvo je pre darcu neškodné. 
Odber trvá 5 až 15 minút.Po odbere sa od-
porúča ostať ležať minimálne 10 minút.
Nasleduje občerstvenie v bufete.

Ďalších 24 až 48 hodín sa odporúča 
vyvážená strava, zvýšený počet tekutín a 
odpočinok.

Aktuálne informácie, ako aj kontakty 
na odberné miesta nájdete na webe Ná-
rodnej transfúznej služby: www.ntssr.sk.

Ak môžete darovať, 
na Slovensku chýba krv!

» red

9. augusta 1945       
zvrhol americký bombardér Bockscar atómovú bombu Fat Man na 
japonské mesto Nagasaki.

Výročia a udalosti



TN 20-32_strana- 11

 zamestnanie, relaxtrenčiansko 11

09
-1
8

36
-0
00
2

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

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

ZBER CHMEĽU – NAJTRADIČNEJŠIA ZO VŠETKÝCH BRIGÁD
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Viac na 0948 719 530 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

Veľmi obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok je 1250 Kč/deň, (cez 45 € / deň a viac). 
Celkový zárobok predstavuje cca 26250 Kč / 21 dní (950 €). Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň. 
Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok. Nástup cca 20.8. Práca nie je ťažká (aj pre 
ŠTUDENTOV), ale hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca je vhodná pre ženy, mužov aj páry.
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trencin@pacyga.sk

Leto ešte neskončilo !!! 
Široká ponuka záhradného nábytku

Leto ešte neskončilo !!! 
Široká ponuka záhradného nábytku

O B C H O D  S  M A S Í V N Y M  N Á B Y T K O M

OD PRIOR, 1. POSCHODIE
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AKCIA

NA VYSTAVENÝ TOVAR-15%

aj tu môže byť 
                   Váš inzerát...

 Kontakt: durinova@regionpress.sk / 0907 673 926 10. 8. 2009        
nastal ráno výbuch v Bani Handlová, pri 
ktorom zahynulo 20 baníkov.

Výročia a udalosti
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Do šiesteho ročníka Ceny Slovenskej re-
publiky za krajinu, vyhlásenej minister-
stvom životného prostredia, bolo prihlá-
sených osem realizovaných projektov. 

Kritériá posudzujúce oprávnenosť 
predloženia projektov splnilo v rámci ad-
ministratívnej kontroly národným koordi-
nátorom - Slovenskou agentúrou životného 
prostredia 7 kandidátov.

Občianske združenie Ekoenergia
Projekt: Bioklimatický Park Drienová
Mesto Holíč
Projekt: Návrat k barokovej krajine Holíč - 
Kopčany

Občianske združenie K prameňom 
Bebravy
Projekt: K prameňom Bebravy

Občianske združenie kRAJ
Projekt: Včelí kRaj

Občianske združenie Levický 
okrášľovací spolok
Projekt: Levický okrášľovací spolok
Národný Trust, nezisková organizácia
Projekt: Víkend otvorených parkov a záhrad

Združenie na záchranu Lietavského 
hradu
Projekt: Združenie na záchranu Lietavské-
ho hradu

Nominované projekty budú prezento-
vané v auguste pred odbornou komisiou, 
ktorá pozostáva z odborníkov z oblasti sta-
rostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej 
správy, samosprávy a neziskového sektora. 
Odborná komisia zhodnotí komplexnosť a 
celkový prínos projektu v starostlivosti o 
krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posu-
dzovanie ceny, príkladnosť, udržateľnosť 
projektu, kvalitu predložených podkladov, 
prihlášky, ako aj samotnú prezentáciu a 
národnú reprezentatívnosť na európskej 
úrovni. Na základe sumarizácie výsledkov 
určí laureáta ceny, ktorý získa nomináciu 
Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady 
Európy za krajinu 2020/2021, ako jediný zá-
stupca Slovenskej republiky v zmysle člán-
ku 11 Európskeho dohovoru o krajine.

Všetky informácie o aktuálnom roč-
níku Ceny Slovenskej republiky za krajinu 
2020 nájdete na webovom sídle ceny www.
cenazakrajinu.sk, v časti aktuálny ročník a 
v časti na stiahnutie.

O Cenu Za krajinu 2020 
zabojuje sedem projektov

» red 
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VIZITKY

0905 719 134

>

0905 915 036
Inzerát, ktorý predáva
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Vyrážate tento rok na dovolenku do 
prírody a chcete si užívať jej čaro? 
Na čo nezabudnúť, aby sa vydarila k 
spokojnosti celej rodiny? Prinášame 
zopár tipov.

Ak budú v najbližších týždňoch vaše 
kroky smerovať do prírody, pamätajte na 
zopár drobností, ktoré môžu byť užitočné 
a pomôcť k tomu, aby sa vaša dovolenka 
vydarila.

Pribaľte si cestovateľskú lekárničku
Okrem výberu miesta vašej dovolen-

ky by ste si mali dať záležať aj na výbave 
cestovateľskej lekárničky. Tá by mala byť 
umiestnená v suchu, chlade a tme, tak 
aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu. Vo 
všeobecnosti sa na dovolenku odporúča 
zabaliť: lieky, ktoré bežne užívate, lieky 
proti horúčke a bolestiam hlavy, lieky proti 
hnačke aj proti zápche, antihistaminiká, 
ktoré pomôžu pri alergických reakciách, 
antialergický krém, ktorý pomôže pri 
uštipnutí hmyzom, sprej alebo krém proti 
hmyzu, teda repelent, dezinfekčný pro-
striedok, pohotovostné obväzy, obväzovú 
vatu, pinzetu, nožničky, náplaste.

Nezabudnite na horské poistenie
Ak sa chystáte vyraziť na horskú tu-

ristiku, tak by ste nemali zabudnúť uza-
tvoriť si horské poistenie. Bez ohľadu na 
to, či chcete podniknúť len krátky výlet 
alebo túru, môže vám poistenie v prípa-
de nepredvídaných okolností pomôcť 
vyhnúť sa zbytočným starostiam navy-
še. Zo zákona je totiž každá osoba na-
chádzajúca sa v horskej oblasti povinná 
uhradiť horskej službe náklady spojené 
s výkonom záchrannej činnosti alebo s 
pátraním. Táto povinnosť sa nevzťahuje 
len na deti a fyzické osoby nespôsobilé 
na právne úkony.

Na túru sa poriadne pripravte
Ak sa vydáte na túru, horská služba 

radí, vziať si so sebou aj mobilný telefón. 
Priebeh túry si prezrite na mape alebo v 
turistickom sprievodcovi a v prípade po-
treby využite služby horského vodcu alebo 
horského sprievodcu. Na túru odchádzajte 
skoro ráno a dokončite ju do zotmenia. Pri 
zostupe je podľa odporúčaní horskej služ-
by nutné rátať s časom rovnajúcim sa asi 
70 % času výstupu. Pri pohybe v horskom 
teréne vám chôdzu uľahčí používanie tu-
ristických palíc. Na každú túru sa vystrojte 
primerane ročnému obdobiu, namáha-
vosti túry a jej dĺžke. Nevyhnutná je obuv 

s vibramovou podrážkou a plášť do daž-
ďa alebo vetrovka. V chladnejšom počasí 
alebo pri výstupe na sedlo alebo vrchol 
sú potrebné aj sveter, čiapka a rukavice. 
Nezabúdajte na jedlo a dostatok tekutín. 
Na orientáciu použite turistickú mapu, v 
ktorej sú zakreslené všetky dôležité údaje. 
Používajte vždy posledné opravené vyda-
nie, vyhnete sa omylom v teréne. Viac in-
formácií sa dozviete na stránkach horskej 
záchrannej služby, kde sú tiež pravidelne 
aktualizované najdôležitejšie informácie 
týkajúce sa aktuálneho stavu v horách na 
jednotlivé dni.

Chráňte sa pred kliešťom?
Keďže výskyt kliešťov v prírode je znač-

ný, pri potulkách prírodou by ste sa mali 
vyhýbať miestam,kde ich je najviac. Ide 
najmä o okraje lesov, vysoké porasty tráv 
či krovie. Je dobré zvoliť vhodné oblečenie 
pokrývajúce čo najväčšie časti tela, naj-
mä dlhé nohavice a ponožky. Vhodnejší 
je svetlý odev, na ktorom parazita skôr 
zbadáte. Zabúdať by ste nemali ani na po-
užívanie repelentov. Po návrate domov si 
musíte dôkladne prekontrolovať celé telo. 
Kliešť sa najčastejšie prisaje do vlasatej 
časti hlavy, do slabín a podpazušia, za 
uši, do podkolennej jamky a na intímne 
miesta.

Pobyt pri vode
K letnej dovolenke v prírode patrí aj 

možnosť osviežiť sa a oddýchnuť si po 
namáhavej túre niekde pri vode. Vo vše-
obecnosti platí, že najbezpečnejšie je 
kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných 
kúpaliskách a na vodných plochách, 
ktorých kvalitu monitorujú orgány verej-
ného zdravotníctva. Tie zároveň výsled-
ky kontrol pravidelne uverejňujú počas 
letnej kúpacej sezóny na svojom webe. 
Ak už zvolíte kúpanie sa na prírodných 
vodných plochách, snažte sa nevstupovať 
do neznámej či hlbokej vody, ak nie ste 
zdatným plavcom. Nevstupujte do vody, 
ktorá na základe senzorických vlastností, 
akými sú farba, zákal, priehľadnosť pôso-
bí odpudivo a rovnako sa nekúpte vo vo-
dách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo 
a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky 
a zvieratá. Ak si nie ste istí kvalitou vody, 
urobte si jednoduchý test na prítomnosť 
siníc a to tak, že do priesvitnej nádoby na-
beriete vodu a necháte ju na svetle postáť 
15 až 20 minút. Ak sa na vode vytvorí prs-
tenec farebnej hmoty pripomínajúci pose-
kané ihličie alebo zelenú krupicu a voda 
pritom zostane číra, ide pravdepodobne 

o sinice. Ak zostanú mikroorganizmy roz-
ptýlene vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne 
nevýznamné riasy.

Majte deti stále na očiach
Ak ste pri vode s deťmi, je treba ich mať 

stále na očiach, pretože i malá nepozor-
nosť môže mať fatálne následky. Ak potre-
bujete ísť mimo dohľadu detí, zabezpečte 
im pri vode dozor inou dospelou osobou. 
Užitočné je aj používanie kúpacích pomô-
cok, teda kolies alebo rukávnikov, ktorých 
kvalitu by ste mali vyskúšať minimálne ve-
čer pred používaním. Pri pobyte na loďke, 
nafukovacom matraci či šliapacom bicykli 
musí mať dieťa vždy záchrannú vestu či 
rukávniky. Zvykať na vodu by si malo už 
v nízkom veku, čo najskôr ho treba učiť 
aj plávať, pretože aj začiatočník má lepšiu 
šancu udržať sa nad hladinou v prípade, 
že by potreboval pomoc.

Nezabudnite na pokrývku hlavy
Či už mierite k vode alebo na túru, po-

krývka hlavy je v oboch prípadoch dôleži-
tá. Aj horské slnko môže byť zradné. Naj-
mä počas veterných dní sa môže zdať, že 
slnko nesvieti až tak intenzívne a môžete si 
veľmi ľahko privodiť úpal.

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc
Podvrtnutý členok

Dôležité je zranený členok znehybniť, 
ideálne ho pevne obviazať šatkou alebo 
kusom látky. Ak noha opúcha alebo sa na 
ňu nedá od bolesti postaviť, treba vyhľadať 
lekára.

Odreniny
Pošmyknutie sa na ostrých skalách nie 

je na horách zriedkavým úkazom. Zväčša 
ide o drobné zranenia, ktoré stačí ošetriť 
čistou vodou a prelepiť náplasťou.

Krvácanie z nosa
Či už ho spôsobí riedky vzduch alebo 

úraz, zastaviť ho vieme stlačením mäkkej 
časti nosových krídiel. Držíme ich pri-
bližne 10 minút, následne tlak uvoľníme. 
Dýchame ústami a keď je to potrebné, stla-
čenie zopakujeme. V prípade masívneho 
krvácania, ktoré sa nám nedarí zastaviť ani 

po 30 minútach, vyhľadáme lekára.

Úraz hlavy
Sú veľmi nebezpečné a spôsobujú ich 

najmä pády. Nejde o nič vážne, pokiaľ sa 
neobjavia príznaky otrasu mozgu – zvra-
canie, dvojité videnie, ospalosť. Tieto prí-
znaky si vyžadujú neodkladné vyšetrenie 
odborníkom.

Zlomenina
Tento typ úrazu zvyčajne sprevádza in-

tenzívna bolesť. S končatinou by sa nemalo 
hýbať, čo najlepšie dosiahneme zafixova-
ním. V prípade zlomeniny dolnej končati-
ny, priviažeme kusmi látky zdravú nohu o 
ranenú, čím jej vytvoríme potrebnú oporu. 
K otvorenej zlomenine pristupujeme ako k 
rane, prekryjeme ju sterilným štvorcom z le-
kárničky tak, aby sme prekryli kosť. Okam-
žite voláme záchranku alebo horskú službu.

Silné krvácanie
Nech už ho spôsobí čokoľvek, najdôleži-

tejšie je krvácanie zastaviť. Ranu treba ob-
viazať alebo aspoň prekryť, aby sa do nej 
nedostali nečistoty. Priamym tlakom zatla-
číme na krvácajúcu ranu, na ktorú pritlačí-
me čistý kus látky. Poranenú časť opatrne 
zdvihneme nad úroveň srdca, dávame pri 
tom pozor na prípadné zlomeniny. Ranu 
obviažeme obväzom a vytvoríme cez ňu 
určitý tlak, aby zabraňoval ďalšiemu krvá-
caniu. Obväz však nesťahujeme príliš sil-
no, aby nebránil cirkulácii krvi. Následne 
vyhľadáme alebo privoláme pomoc.

Kliešťa vyberte správne
Prisatého kliešťa odstraňujte pinzetou, 

ktorú pritlačte čo najbližšie ku koži. Vyťa-
hujte ho pomaly, kývavým pohybom bez 
točenia. Najdôležitejšie je kliešťa nepo-
škodiť a nerozmliaždiť. Treba vybrať celé 
telo aj s hlavičkou. Ak nemáte poruke de-
zinfekčný prostriedok z lekárne akým je 
lieh, či jódová tinktúra, použite prípravok 
s obsahom alkoholu. Ak sa nepodarí od-
strániť kliešťa celého, je vhodné vyhľadať 
zdravotnícku pomoc.

Informácie poskytol Úrad verejného 
zdravotníctva SR, Horská služba, Falck

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nezabudnite na poistenie, lekárničku, vhodnú obuv i pokrývku hlavy

Vyrážame za oddychom do prírody

Na horskú túru si treba aj v letných mesiacoch pribaliť teplé oblečenie. 
foto autor stux pixabay

Deti nenechávajte pri vode bez dozoru.                               foto autor qimono pixabay
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 835 € brutto 
+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie 

Vodič VZV / retrak / ťahač od  790 € brutto 

od  790 € brutto 

+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  790 € brutto Skladový pracovník
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pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu
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0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu
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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

trenciansko@regionpress.sk
Kontaktujte nás:


