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PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

č. 16 / 22. apríl 2022 / 26. rOčNíK

Niekedy priam bytostne cítime, 
že potrebujeme zmenu, či už vo 
vzťahoch, v práci alebo v spôsobe 
života. Ak sa k nej však už-už chce-
me odhodlať, tak príjemný pocit z 
očakávania niečoho nového a há-
dam aj lepšieho, náhle vystrieda 
neistota, strach a úzkosť.

Zmena je proces, a ten môže byť 
niekedy bolestný, nehovoriac o tom, 
že je pre nás veľmi ťažké opustiť svoju 
komfortnú zónu a stratiť istoty, ktoré 
máme, hoci nie sú ideálne. Aj preto 
častokrát radšej zotrváme vo vzťahu, 
ktorý je už roky nefunkčný či v prá-
ci, ktorá nás nenapĺňa, či priam ničí 
a uprednostníme to, čo máme, pred 
niečím novým. Radšej potlačíme do 
úzadia všetko zlé, čo nám už roky 
znepríjemňuje život a chlácholíme 
sa tým, že  aj zopár dobrých vecí sa 
stalo.

Strach zo straty našich zabehnu-
tých koľají nás dokáže úplne paraly-
zovať a je preto veľmi dôležité sa mu 
postaviť. Inak uviazneme v situácii, 
ktorá nás ubíja, robí nás nespokoj-
nými a nešťastnými. Je dobré si uve-
domiť, že každý koniec prináša nový 
začiatok, pretože tam, kde sa jedny 

dvere zatvoria, otvoria sa iné. A tak 
namiesto toho, aby sme podľahli 
strachu, odzbrojme ho tým, že sa 
budeme tešiť na zmenu aj na všetko 
nové, čo nám prinesie, že sa budeme 
tešiť na všetky tie dvere, ktoré čakajú 
na to, kým prekročíme ich prah.

Je pravdaže dôležité, pokojne sa 
na zmenu pripraviť a vyhnúť sa bez-
hlavému skoku do neznáma. Pýtať sa 
samých seba, čo ňou môžeme stratiť, 
ale aj to, čo môžeme vďaka nej získať 
a ako sa k tomu dopracovať. Rovna-
ko musíme počítať s tým, že nebude 
všetko okamžite také, aké sme si 
predstavovali a treba pamätať aj na 
to, že sa pravdepodobne nevyhneme 
nejakým tým chybám. Ale práve na 
nich sa môžeme poučiť a pokračo-
vať ďalej v našej ceste. Ak nás na nej 
bude sprevádzať naše 
odhodlanie, vytrva-
losť a odvaha, hádam 
sa nám podarí zme-
niť veci k lepšiemu.

Život je zmena

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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
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Odborníci hovoria, že predávkovať 
sa je možné aj voľnopredajnými 
liekmi a zároveň upozorňujú na 
skutočnosť, že pribúdajú prípady 
predávkovania sa paracetamolom 
aj u detí.

Paracetamol je jedno z najrozšíre-
nejších liečiv proti bolesti a horúčke. 
Nájdeme ho v širokom spektre voľno-
predajných analgetík či antipyretík. 
„Pri užívaní liekov s obsahom para-
cetamolu je však nutná opatrnosť a 
obozretnosť. Ako všetky lieky, aj tie s 
obsahom paracetamolu môžu spôso-
bovať nežiaduce účinky,“ varujú od-
borníci zo Štátneho ústavu pre kontro-
lu liečiv (ŠÚKL) a zároveň prízvukujú, 
že otrava paracetamolom je vážny stav 
a pri neliečenej otrave dochádza k zly-
hávaniu obličiek, pečene a poruchám 
vedomia, čo môže viesť až k úmrtiu 
pacienta.

Príznaky otravy paracetamolom
Medzi príznaky otravy paracetamo-

lom patrí nevoľnosť, nechutenstvo, 
vracanie, potenie, ospanlivosť či apa-
tia. „Pozor, otrava paracetamolom má 
aj takzvanú bezpríznakovú fázu, keď 
dochádza k prechodnému zlepšeniu 
stavu pacienta, čo môže negatívne 
ovplyvniť diagnostiku. Príznaky sa 
však zvyčajne po dvoch dňoch vrátia 

vo vyššej intenzite,“ zdôrazňujú od-
borníci.

Pozor na nadmerné užívanie u detí
Štátny ústav pre kontrolu liečiv v 

tejto súvislosti varuje pred nekon-
trolovaným a nadmerným užívaním 
paracetamolu. Medzi tínedžermi sa 
šíri nebezpečná takzvaná “paraceta-
molová výzva”, počas ktorej tínedžeri 
užijú všetky voľnopredajné lieky, ktoré 
doma nájdu, a následne reakciu svoj-
ho organizmu nakrúcajú na sociálne 
siete. Na nebezpečenstvo tejto výzvy 
upozorňuje aj Národný ústav detských 
chorôb, ktorý na urgentnom príjme 
eviduje zvýšené množstvo prijatých 
detí intoxikovaných paracetamolom.

Podrobnejšie sa téme venujeme na 
našej webovej stránke čujte.sk.

Zdroj informácií ŠÚKL

Rozšírili sa prípady 
predávkovania paracetamolom

» ren
Ilustračné foto: zdroj foto qimono pixabay
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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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  10. 5.
Chtelnica  10. 5.
Nižná  10. 5.
Veľké Kostoľany  10. 5.
Drahovce  9. 5.

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 13 a 18 týždňových kuričiek DOMINANT
7.30 - 8.30 h.Myjava- trhovisko  13. 5.
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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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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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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 

INZERC
IA

0905 746 988
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23. apríla 1956 
Elvis Presley mal prvé vystúpenie v Las 
Vegas, Nevada

Výročia a udalosti

25. apríla 1792 
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseil-
laise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

0948 308 448

Pre okresy PN, NM a MY

DOPRAVA ZADARMO

INZERCIA
0905 746 988
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Mestské záhrady zvyčajne neposky-
tujú príliš veľkorysý priestor. Pri 
vhodných postupoch však dokážete 
vypestovať pestrú škálu zeleniny v 
množstve potrebnom pre jednu do-
mácnosť aj na malej ploche.

Ponúka sa viacero možností ako sa 
s nedostatkom priestoru popasovať. Jed-
nou z nich je pestovanie plodín v nádo-
bách, či štvorcoch, ďalšou ťahanie rastlín 
do výšky. Aby ste boli v pestovaní zele-
niny úspešní, využiť by ste mali všetky 
zákutia, dobre si rozvrhnúť plochu a pre-
myslieť aké druhy chcete pestovať.

Pestovanie plodín v nádobách - V 
prípade, že priestor, ktorý máte k dispozí-
cii je veľmi miniatúrny, môžete pestovať 
bylinky a zeleninu v nádobách. Pamätaj-
te však na to, že pestovanie v nádobách je 
náročnejšie na zavlažovanie a prípadné 
prihnojovanie rastlín, nakoľko tie nema-
jú možnosť prijímať živiny z voľnej pôdy.

Pestovanie plodín vo štvorcoch - V 
malých záhradách, na balkónoch či te-
rasách sa dobre osvedčila metóda pes-
tovania vo štvorcoch, do ktorých budete 
jednotlivé plodiny vysádzať. Na takéto 
pestovanie budete potrebovať hrant či 
vyvýšený okraj v tvare štvorca – postačí 
výška 10 až 20 cm, na ktorý môže poslú-
žiť rám zhotovený z drevených hranolov 
– ten následne pomocou drevených líšt 
ešte rozdelíte na jednotlivé priehradky či 

políčka s rozmermi 30 krát 30 až 40 krát 
40 centimetrov. Menšie políčka použite 
na pestovanie reďkoviek, šalátov, špená-
tu či byliniek. Políčka s väčšími rozmermi 
sú vhodné pre rajčiaky, papriku, kaleráb, 
cuketu, uhorky či mrkvu.

Náš tip: Políčka, z ktorých ste už po-
zberali úrodu nenechajte prázdne, využi-
te ich na opätovné pestovanie reďkoviek, 
šalátov, alebo špenátu.

Pestovanie plodín do výšky - Plot 
záhrady môžete zasa využiť pri pestovaní 
tých druhov zeleniny, ktoré sa ťahajú do 
výšky. Rastliny tak získajú prirodzenú 
oporu, ktorú môžete ešte vylepšiť pleti-
vom či drevenými doštičkami, ktoré na 
stenu či plot pripevníte a k nim môžete 
v niektorých miestach rastliny postup-
ne počas rastu priväzovať. Takto môžete 
pestovať uhorky, cukety, fazuľku aj nie-
ktoré druhy rajčiakov. Pod nimi tak zís-
kate priestor pre iné plodiny.

Dosiahnite pestrú úrodu 
aj na malej ploche

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto Chanda Johnson pixabay

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel/diely-SERIÓZNA DO-
HODA. Tel.: 0908 205 521 
»Odkúpim staré motorky 
značky ČZ, Babeta, Stela, 
Pionier aj pokazené, ne-
kompletné diely.  Ponúkni-
te. Tel.: 0915 215 406 

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
»Kúpim dom do 55 000,- . 
Tel.: 0949 375 038 

stavba 8
»Kúpim haki lešenie. Tel.: 
0908 532 682 

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14
»Hľadáme staré drevo za 
odvoz. Upraceme. Tel.: 0948 
168 368 

hľadám prácu 15
»Šikovný študent SOU hľa-
dá  prácu napr. okolo domu, 
v záhrade a pod. Tel.: 0948 
168 368 

zoznamka 16
»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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

24. apríla 1836 
pamätný výlet štúrovcov na Devínsky 
hrad

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 746 988
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

27. apríla 2005 
prvé vzlietnutie najväčšieho osobného dopravného lietadla na 
svete – Airbus A380 

Výročia a udalosti
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Ponúkame:
Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu
Výhodné platové ohodnotenie 
Fakturácia každé 2 týždne s 10 dňovou
splatnosťou
Pracovné náradie
Hradené ubytovanie

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

UCELENÉ MURÁRSKE
PARTIE

na výstavbu rodinných a bytových
domov v Belgicku.

Jedná sa o bežné murárske práce
a murovanie fasády z lícových tehál.

Požadujeme:
Prax min. 2 roky, vlastné auto, živnosť 
serióznosť, pracovitosť a zodpovednosť

Viac info na +421 917 860 693
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

����������������
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY OBYTNÉ MODULY

Na mobilný / modulový 
dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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