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Aj tento rok máme až do konca aprí-
la možnosť rozhodnúť sa, kam po-
putujú dve percentá z našich daní. 
Na Slovensku pôsobí množstvo ob-
čianskych združení, neziskových 
organizácií či nadácií, ktoré nás žia-
dajú o podporu.

Občianske združenia a ďalšie 
neziskové organizácie sú veľmi vý-
znamným prvkom našej spoločnosti, 
ale nezaobídu sa bez pomoci svojich 
priaznivcov, priateľov, dobrovoľníkov 
a darcov, pretože o prerozdelení dotácií 
mimovládnym organizáciám nerozho-
duje štát, ale samotní občania. Aj preto 
nás prosia o podporu formou darova-
nia dvoch percent z našej už zaplatenej 
dane.

Zoznam prijímateľov na rok 2022 z 
komory notárov, ktorý je zverejnený aj 
na jej webovej stránke, obsahuje viac 
ako 17 000 organizácií uchádzajúcich 
sa o naše dve percentá z daní. Podporiť 
môžeme nadácie, ktoré bezplatne po-
skytujú nevyliečiteľne chorým a deťom 
domácu paliatívnu liečbu, či organi-
zácie, ktoré zabezpečujú podporu pre 
našich seniorov alebo sa venujú rozvo-
jovej a humanitárnej pomoci. O pomoc 
sa uchádzajú aj rôzne športové kluby, 

združenia zachraňujúce naše kultúrne 
dedičstvo, kultúrne spolky, centrá voľ-
ného času pre deti, hudobné zoskupe-
nia, tanečné štúdiá, ochranárske spol-
ky, združenia venujúce sa záchrane 
zvierat alebo zveľaďovaniu obcí či škôl, 
ako aj spolky združujúce ľudí s roz-
ličnými diagnózami a tiež množstvo 
nadácií venujúcich sa inej prospešnej 
činnosti. Je len na nás, koho si zvolíme.

Obetujme kúsok zo svojho voľné-
ho času pre zmysluplnú vec. Stačí si 
vybrať organizáciu a vyplniť tlačivo. 
Možno si povieme, čo už môže zmeniť 
tých zopár eur, ktoré práve my daruje-
me. Ale rozhodne sa nenechajme touto 
myšlienkou uchlácholiť, pretože pre 
neziskové organizácie aj takéto zdan-
livo bezvýznamné zrnko piesku môže 
znamenať veľa a rovnako aj pre celú 
našu spoločnosť, ktorej 
svojou činnosťou pro-
spievajú.

Nájdime si čas 
na pozornosť, spo-
lupatričnosť a po-
moc, nájdime si 
čas konať dobro.

Nájdime si čas konať dobro

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

1-hroby, 2-hroby žulové

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších

a prepadnutých hrobov

www.kamenarstvomajstro.skZĽAVY PRE DÔCHODCOV

Lampáš a váza pri kompletnom
pomníku ZDARMA

ZĽAVA 35%
na všetky práce BEZ ZÁLOHY

Záruka 5 rokov
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ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

0948 308 448

Pre okresy PN, NM a MY

DOPRAVA ZADARMO
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

„V prvom rade sme stavili na bezpečnosť 
pasažierov. Na bezpečnostnej výbave na-
šich vozidiel sme rozhodne nešetrili. Autá 
sú vybavené najmodernejšími prvkami. 
Naši vodiči a zákazníci sa môžu spoľah-
núť na to, že v našich vozidlách sa vďaka 
viacerým aj nadštandardným systémom  
a senzorom budú cítiť bezpečne a príjem-
ne,” prízvukuje Richard Tanečka, majiteľ 
novej piešťanskej taxi služby.

PÁNSKE TAXI zaujme zákazníkov aj do-
držiavaním prísnej firemnej kultúry. Ľudia 
budú môcť šoférov hodnotiť prostredníc-
tvom internetovej stránky.

Cenovú politiku postavilo PÁNSKE 
TAXI na aktuálnych cenníkoch, ktoré  
v Piešťanoch prevládajú. V rámci mesta 
vás odvezú za 3 eurá. PÁNSKE TAXI je  
k dispozícii na tel. čísle 0908 75 75 75, fun-

govať bude 24-hodinový dispečing.

Informácie budú postupne pribúdať aj  
na internetovej stránke www.pansketaxi.
sk, ktorá bude spustená v priebehu týždňa. 
Aktuality a novinky nájdete na facebook-
ovej stránke PanskeTaxiPieštany.

V Piešťanoch pôsobí nová taxislužba.
PÁNSKE TAXI vsádza na štýl a bezpečnosť.
Pozornosť obyvateľov i návštevníkov Piešťan upútajú nove vozidlá značky 
BMW X1. Hlavným cieľom PÁNSKEHO TAXI je poskytovať zákazníkom 
kvalitné služby na vysokej úrovni.
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Eva Papuláková  0905 746 988

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

párny týždeň: Banka, Beckov, 
Brezová pod Bradlom, Bzince pod 
Javorinou, Čachtice, Horná Streda, 
Kočovce, Lubina, , Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom, Nová Ves nad 
Váhom, Piešťany, Pobedim, Podo-
lie, Považany, Sokolovce, Vrbové.    
nepárny týždeň: Banka, Borovce, 
Bzince pod Javorinou, Čachtice, 
Chtelnica, Dolný Lopašov, Dra-
hovce, Dubovany, Horná Streda, 
Krakovany Lubina, Moravany 
nad Váhom, Nižná, Nové Mesto 
nad Váhom, Ostrov, Malé Orviš-
te, Pečeňady, Piešťany, Pobedím, 
Podolie, Považany, Rakovice, 
Sokolovce, Stará Turá, Trebatice, 
Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké 
Orvište, Vrbové.  

piestansko@regionpress.sk

Redakcia: A. Trajana 2
PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (41.870 domácností)

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel / diely-SERIÓZNA DO-
HODA. Tel.: 0908 205 521 
»Kúpim starého Pionie-
ra Jawa 20, 21, 05 Jawa 
Mustang alebo Simson 
Enduro Electronic Stelu 
Moped Stadion, aj pokaze-
né, dlho odstavené. Platím 
ihneď. Ponúknite. 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 
»Kúpim haki lesenie. Tel.: 
0907 715 027 

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10
»Krmivo pre hydinu. Tel.: 
0902 708 047 

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13
»Hľadám doprovod na ob-
časné plávanie. Tel.: 0902 
118 390 

rôzne/iné 14
»Kúpim staršiu vzduchov-
ku  VZ-35,47, SLAVIA. Tel.: 
0903 410 553 

zoznamka 16
»Sympatická 56 r. hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel.:0940 642 703 
»46 ročný, ženatý hľadá  
kamarátku aj staršiu. Tel.: 
0907 328 041 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera PN me-
dzera Číslo rubrikymedzera 
Text inzerátu

Príklad: RP PN 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 vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátorov O2 a 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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    

16 ZOZNAMKA    

INZERCIA
0905 746 988
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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A k tomu odmena

za riadne splácanie

www.raiffeisen.sk/pozicka

3 000 €
LEN ZA 50 € MESA NE
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Hoci balkón či terasu zvyčajne 
vnímame ako priestor slúžiaci 
na relax, nemusí byť len miestom 
okrasných rastlín či kvitnúcich 
kvetov. Ak túžite po vlastnej úrode 
zeleniny, je najvyšší čas pustiť sa 
do práce.

Budete potrebovať
- kvetináče, kontajnery, hranty, prípadne 
debničky - ak nájdete doma nejaké star-
šie, ktoré ste predtým používali, najskôr 
ich dobre umyte v horúcej vode,
- zeminu – teda výsevový substrát,
- semená prípadne priesady zeleniny – o 
ich výbere sa poraďte v obchodoch pre 
záhradkárov, jestvujú odrody vhodné 
práve na pestovanie v kvetináči, respek-
tíve balkónové odrody,
- záhradnícke náradie, rukavice, krhlu na 
polievanie

Takto sa to podarí
Výsev zo semiačok:

Pri výseve zeleniny si motyčkou na-
značte riadky, vložte do nich semiač-
ka, riadky zahrňte zeminou a jemne 
povrch pritlačte – potrebnú vzájomnú 
vzdialenosť riadkov a semiačok si pre-
čítajte na obale, v ktorom ste semiačka 
zakúpili. Na záver všetko dôkladne po-
kropte vodou – nepoužívajte pritom sil-
ný prúd vody, ten by semiačka vyplavil 
– použiť môžete krhlu so sitkom.

Výsadba sadeníc:
Kontajnery či debničky naplňte zeminou. 
Vyznačte si miesta, kam budete jednotli-
vé rastliny vysádzať. Dbajte pritom na to, 
aby ste dodržali ich odporúčanú vzdia-
lenosť od seba, inak by nemali po čase 
kam rásť. Priesady zeleniny vysádzajte 
do takej hĺbky, v akej boli predpestované. 
Sú však aj rastliny, ktoré požadujú hlbšiu 
výsadbu, ide najmä o pór, paradajky, či 
uhorky. Plazivým rastlinám, akými sú 
napríklad hrach či fazuľa je potrebné 
ešte pred výsadbou vytvoriť oporu - na-
príklad zo sieťoviny, pletiva či drevených 
doštičiek, ktoré môžete pripevniť verti-
kálne na stenu balkóna či terasy. Takto, 
teda vo zvislej polohe, môžete pestovať 
aj uhorky a cukety. Pod nimi tak získate 
priestor napríklad pre kríčkovú fazuľku 
či iné plodiny.

Zakladáme záhradku 
na balkóne či terase

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto krakowgardendesign pixabay
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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KOLAGÉN S KYSELINOU
HYALURÓNOVOU

Krása
a mladosť

JÓDOVÉ
TABLETKY
150 mcg

,6035  s DPH
EUR

,2010  s DPH
EUR

www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

0904 552 345

Ako efektívne posilniť imunitu ?
Sme v období, kedy sa veľa z nás zamýšľa 

nad svojou imunitou. Dôvodov je viacero: 
na záver zimy a na začiatku jari sme ešte 
nezačali prijímať také množstvo vitamínov 
a minerálov, ako tomu bude v lete, keď je 
oveľa viac sezónneho ovocia a zeleniny. 
Významnú úlohu hrá končiaca epidémia 
COVID-19, ktorú značná časť obyvateľstva 
prekonala alebo práve prekonáva. A stále 
netrávime toľko času pohybom na čer-
stvom vzduchu, ako tomu bude, keď sa 
oteplí.

Najlepší recept ako podporiť imunitu je jesť 
veľa ovocia, zeleniny, vyvážená strava a do-
statok pohybu na čerstvom vzduchu. Ak to 
však nie je postačujúce, imunitu je vhodné 
podporiť aj doplnkami stravy. Hitom posled-
ného obdobia je však nová, účinnejšia forma 
– vitamíny a minerály v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve tuk 
tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomálnej 
forme sa potrebné minerály a vitamíny na 
mikroúrovni obaľujú do maličkých čiasto-
čiek tuku. Táto forma je telu prirodzená a 
zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale pre-
dovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. To 
vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti príjmu 
vitamínov a minerálov podávaných práve v 
tejto forme. Štúdie hovoria až o 90% vstreba-
teľnosti. Tuky, do ktorých sa potrebné látky 
obaľujú sú pripravené z prírodných fosfolipi-
dov, sú biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôznymi 
mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, či 
konzumujeme. Naše biele krvinky tieto látky 
neustále odhaľujú, napádajú, neutralizujú a 
premieňajú na netoxický odpad, ktorý z tela 
vylúčime. A práve vitamín C a zinok patria 
medzi najdôležitejšie látky, ktoré biele krvin-
ky potrebujú na svoje správne fungovanie. 
Ich nedostatok sa prejavuje zvýšeným sklo-
nom k tvorbe zápalov a infekcií. 

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
toho má vitamín C veľa ďalších funkcií: 
zlepšuje a urýchľuje hojenie rán, podporuje 
tvorbu kolagénu, prispieva k antioxidácii or-
ganizmu, skracuje dĺžku trvania a zmierňuje 
príznaky nachladnutia, má ochranný efekt 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 

zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok v 
kombinácii s vitamínom C nielen prispieva 
k správnemu fungovaniu imunitného systé-
mu, ale podieľa sa aj na regenerácii metabo-
lizmu, zlepšuje správne fungovanie nervové-
ho systému, podporuje rast vlasov a nechtov, 
pomáha bojovať proti akné a podporuje krv-
ný obeh.

Možno sa predávkovať?

Pri každom doplnku stravy je potrebné 
myslieť na dávkovanie. Doporučený príjem 
zinku u dospelého človeka je 10 mg denne, 
závisí však od viacerých faktorov. Viac by to 
malo byť u tehotných a dojčiacich žien, ale 
napríklad aj u ľudí s vyšším podielom stravy 
z obilnín. Maximálna dávka, ktorú sa neod-
porúča prekračovať je 25 mg denne. Pri zinku 
je možné predávkovanie, ktoré sa najčastej-
šie prejavuje nevoľnosťou. Tento účinok je 
tak silný, že vysoké dávky zinku sa používajú 
v látkach na vyvolanie zvracania. K nevoľ-
nosti sa pri predávkovaní pridružujú bolesti 
žalúdka a hnačky, prípadne pocity pripomí-
najúce chrípku ako horúčka, zimnica, únava 
a bolesti hlavy.

Pri vitamíne C je odporúčaná denná dáv-
ka u dospelého 80—100 mg. O polovicu až 
dvojnásobne viac by mali prijímať fajčiari. 
Maximálna denná dávka je 2000 mg. Vitamí-
nom C sa nemožno predávkovať, pretože pre-
bytočný vitamín C telo vylúči. Pri dlhodobo 
nadmerných dávkach však dochádza k zvý-
šenej záťaži obličiek a preto sa neodporúča.  
                                                                            » red.
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Orava je región jedinečný nádher-
nou prírodou a návštevníkom po-
núka prekrásne prírodné zákutia, 
ako stvorené pre horskú turistiku. 
Prinášame zopár tipov.

Babia hora
Babia hora je najsevernejší vyhliadko-
vý bod Slovenska a tiež najvyšší vrch 
Oravských Beskýd. Výnimočná je fan-
tastickým kruhovým výhľadom, ktorý 
zahrňuje prakticky celú časť Oravy, 
Malej Fatry, Tatry a veľkú časť poľských 
Beskýd. Popri turistickom chodníku 
nájdete drevené altánky, kde si môže-
te počas túry oddýchnuť, keďže ide o 
pomerne náročnú túru s prevýšením 
takmer 1000 metrov. Východiskovým a 
tiež cieľovým bodom je Oravská Polho-
ra – Slaná voda, kde môžete tiež zapar-
kovať pri chate s rovnakým názvom. 
Predpokladaný čas túry je 7 hodín.

Trasa: Slaná voda – Hviezdoslavova 
horáreň – Babia hora – Brána – Malá 
Babia hora – Borsučie – Pod Borkom – 
Vonžovec – Slaná voda

Na tupú a Ostrú skalku
Oravská vrchovina ponúka nenáročnú 
prechádzku okolím Vyšného Kubína. 
Tupá skalka a Ostrá skalka vytvárajú 
nádherný prírodný rámec krajiny pod 
Veľkým Chočom, ktorý človek osídlil 
v dávnej minulosti. Súčasťou výletu 
môže byť aj prehliadka dreveného ar-

tikulárneho kostola v Leštinách, ktorý 
bol postavený v rokoch 1688–1689 a do 
dnešných dní sa zachoval v neporuše-
nom stave a v autentickom prírodnom 
prostredí. Jeho architektúry, zrubovej 
konštrukcie ani vnútornej výzdoby mo-
biliáru sa nedotkli takmer žiadne novo-
dobé rušivé stavebné zásahy a úpravy. 
Vzácnej historickej pamiatke sa v roku 
2008 dostalo celosvetového uznania v 
podobe zápisu do Zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO.

Východiskovým a cieľovým bodom 
vychádzky s prevýšením 288 m je Vyš-
ný Kubín a predpokladaný čas sú nece-
lé tri hodiny.

Trasa: Vyšný Kubín – Tupá skalka – 
Ostrá skalka – Leštiny – Vyšný Kubín

Potulky regiónom Oravy

» ren
Informácie a foto poskytla OOCR Klaster Orava 

/ visitorava.sk

Osvojte si pravidlá prípravy a sklado-
vania jedál, predídete tak možným ri-
zikám či zdravotným ťažkostiam.

„Nedostatočná hygiena pri príprave 
jedál a nesprávne skladovanie potravín, 
hotových, alebo rozpracovaných jedál, 
napomáhajú pomnoženiu nebezpečných 
mikroorganizmov a plesní. Voľným okom 
na pochúťkach nemusíte zbadať žiadne 
zmeny, no pre organizmus môžu byť ne-
bezpečné,“ upozorňujú odborníci z Úra-
du verejného zdravotníctva SR.

V kuchyni:
- obľúbeným miestom baktérií je kuchyn-
ský drez a pomôcky na umývanie riadu, 
udržiavajte ich v čistote
- pred každou prípravou jedla, ale aj po-
čas nej, si dôkladne umývajte ruky
- rovnako si dajte záležať na poriadnom 
čistení pracovnej dosky a kuchynského 
náčinia
- nekrájajte na jednej doske mäso a potom 
i ostatné potraviny, zeleninu či ovocie
- potraviny, ovocie i zeleninu čistite a 
krájajte na to určenými nožmi alebo strú-
hadlami, náradie nemiešajte a udržujte 
ho vždy čisté
- mäso znečistené od krvi iba opláchnite 
pod tečúcou pitnou vodou, nenamáčajte 
ho vo vode, v umytom mäse sa mikroor-
ganizmy veľmi rýchlo rozmnožujú
- pri tepelnom opracovaní mäsa dodržia-
vajte čas a správnu teplotu, zničí takmer 
všetky nebezpečné mikroorganizmy

- surové mäso, hydinu, prípadne morské ži-
vočíchy vždy oddeľte od ostatných potravín
- pred použitím vajíčka neumývajte, po-
mohli by ste tým rozšíreniu mikróbov. 
Ušpinené, väčšinou z domácich chovov, 
stačí utrieť suchou handričkou a dôklad-
ne ich tepelne spracujte.

Pravidlá pre chladničku:
- majonézu, studené omáčky, dresin-
gy a nátierky, ktoré ste nespotrebovali, 
uskladňujte pri teplote 0-4 stupne Celzia 
najviac 48 hodín
- zeleninové a cestovinové šaláty, či uva-
renú ryžu pri teplote 0-4 stupne Celzia 
najviac 12 hodín
- obložené misy a chlebíčky pri teplote 
0-4 stupne Celzia 6 hodín
- uvarené jedlá neskladujte príliš dlho ani 
v chladničke – najviac 48 hodín pri teplo-
te do 5 stupňov Celzia
- potraviny nerozmrazujte pri izbovej 
teplote, ale v chladničke a už rozmrazené 
nezmrazujte znova

Príprava a skladovanie jedál

» ren
Zdroj informácií: Informácie poskytol Odbor 
podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR

Ilustračné foto.  zdroj foto pixabay

13. apríla 1950 
sa v Česko-Slovensku uskutočnila „akcia K“ – likvidácia mužských 
rádov a reholí.

Výročia a udalosti

14. apríla 1912 
o 23:40 parník Titanic narazil v severnom Atlantiku do ľadovca.

Výročia a udalosti
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10. apríla 1912   
vyplával Titanic z anglického prístavu 
Southampton.

Výročia a udalosti 11. apríla 1792   
bola vo Francúzsku vynájdená gilotína.

Výročia a udalosti 12. apríla 1961   
 sa uskutočnil prvý let človeka do vesmíru 
– Jurij Gagarin.

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
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Deti sú vnímavé a prirodzene chcú byť 
súčasťou diania, v ktorom sú zapoje-
ní „ich“ dospelí. Počúvajú rozhovory 
rodičov, sledujú ich reakcie, citlivo 
vnímajú zmeny emócií u dospelých, 
kladú im veľa otázok. Ako sa rozprá-
vať s deťmi o súčasnej ťaživej situácii? 
Psychologička, psychoterapeutka, ale 
aj mama Hanka Ševčíková má pre ro-
dičov, učiteľov či vychovávateľov tieto 
konkrétne odporúčania:
- Nevyhýbajte sa tejto téme, netvárte sa, 
že sa nič nedeje. 
- Hovorte s deťmi primerane ich veku, 
vaším spoločným jazykom. 
- To, čo sa deje, pomenujte tak, aby 
tomu vaše deti poruzumeli. 
- Môžete komunikovať rečou, ktorá je 
dieťaťu blízka – hrou, obrázkami, kni-
hou, rozprávkou. 
- Nebojte sa vyjadriť aj to, že sa deje ne-
právosť. 
- Vyjadrite spolupatričnosť s obyvateľ-
mi Ukrajiny, prípadne deťom ukážte, či 
a ako je vo vašich silách týmto trpiacim 
ľuďom pomôcť. 
- Nechajte sa viesť ich otázkami. 
- Dajte priestor ich emóciám. 
- Pomenujte svoje pocity, obavy, ale 
nenechajte sa nimi pri komunikácii s 
dieťaťom zaplaviť. 
- Dajte dieťaťu pocítiť, že ono je v bez-
pečí. 
- Vyjadrite nádej vašimi slovami. 

- Dajte priestor aj iným témam, nemu-
síte sa o tom doma rozprávať neustále. 

TIP: Ukážte dieťaťu, ako sa môžete 
vyrovnať s aktuálnou situáciou pozi-
tívnym spôsobom – ako prejaviť soli-
daritu a empatiu, napríklad: finančná 
pomoc, vyjadrenie jasného stanoviska 
voči vojenskému konfliktu a ruskej ag-
resii na Ukrajine, vyjadrenie podpory 
napríklad kresbou obrázka pre ukrajin-
ské deti a podobne. Aktívne zapojenie 
pomáha pri znovuzískaní pocitu kon-
troly a zároveň znižuje pocit bezrad-
nosti. Buďte však aktívni v dosahu svo-
jich možností a v tom, v čom ste dobrí. 

Ak si neviete rady s vašim prob-
lémom, obráťte sa na na bezplatnú 
telefonickú linku 0800 800 566

Informácie poskytla 
Liga za duševné zdravie

Ako hovoriť o aktuálnych 
udalostiach s deťmi?

» ren
Ilustračné foto: zdroj foto Pezibear pixabay
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33, mail:pdhorka@nextra.sk

Vrbové ŠUPY-LAPY  20. 4.
Chtelnica  20. 4.
Nižná  20. 4.
Veľké Kostoľany  20. 4.
Drahovce  11. 4.

11.20 - 11.45 h.
12.00 - 12.15 h.
12.20 - 12.30 h.
12.40 - 13.00 h.
12.30 - 12.45 h.

Predaj 15 týždňových kuričiek DOMINANT
7.30 - 8.30 h.Myjava- trhovisko  22. 4.

Inzerát, ktorý predáva

0905 746 988

Spoločnosť z PO
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.pn@regionpress.sk
0908 979 496

Kontaktujte nás:
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Prijmeme do pracovného
pomeru pracovníkov:

Halama Holding - Píla Senec s.r.o.
KROVY, STRECHY

Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 3392, 0903 922 222

Ubytovanie vieme zabezpečiť
Mzda: 1 300 € + prémie / výkon

 strojníka pásovej píly - mebor 
 strojníka rámovej píly - gáter
 pomocný robotníka do drevovýroby
 údržbár - zvárač
   (nutný zváračský preukaz)
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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Môj Stannah, 
moja sloboda

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

24/7
Servis po celom 

Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku schodiska alebo 
navštívte www.stannah.sk. Získajte 10% zľavu s týmto časopisom.

BEZPLATNÁ
INFOLINKA 0800 162 162

Stannah je svetovým lídrom na trhu stoličkových výťahov

5 rokov záruka vrátane bezplatného servisu – jedinečné na trhu

Pre priame, točité aj vonkajšie schodiská

Fre1


