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Je to už pár rokov, čo som si v jed-
nom dámskom mesačníku prečítala 
zaujímavé odporúčanie: „Skúste si 
predstaviť ideálny variant, v kto-
rom sa vám splnili všetky sny a plá-
ny. Neklaďte si žiadne obmedzenia. 
Kde sa vidíte? Čo by ste chceli robiť? 
Už viete? A uberá sa váš život vy-
snívaným smerom? Ak nie, rýchlo 
otočte kormidlo. Zmeniť smer mô-
žete v akomkoľvek veku.“

Toto tvrdenie začalo okamžite za-
mestnávať moju myseľ. Javilo sa mi 
veľmi inšpiratívne, no zároveň sa vyná-
rali pochybnosti, myšlienky typu: „Čo 
ak sa to nepodarí? Čo ak sa cestou niečo 
pokazí? Čo ak moja loď narazí na plytči-
nu či uviazne v búrke? Čo ak nebudem 
mať dostatok síl, aby som otočila kor-
midlom tým správnym smerom alebo 
sa doplavila tam, kam ma to ťahá?“

Vtedy som si spomenula na blog 
istej zdravotnej sestry, ktorá sa starala 
o pacientov posledné týždne pred ich 
smrťou. Pýtala sa ich, čo najviac zo 
svojho života ľutujú, prípadne čo by 
spravili inak a zapisovala si ich spove-
de. Jednou z najčastejších vecí, ktorú 
umierajúci ľutovali, bolo to, že neusku-

točnili mnohé svoje sny a túžby.

Neistota, strach či obavy nás 
častokrát pripravujú o možnosť žiť pod-
ľa vlastných predstáv. Dusia nás, zvä-
zujú nám ruky aj nohy. Nemôžeme sa 
pohnúť vpred a prešľapujeme na mies-
te. Ak však chceme dosiahnuť to, po 
čom túžime, musíme prekonať aj tieto 
prekážky a nedovoliť strachu, aby nám 
stál v ceste k nášmu snu, aby ovplyvňo-
val naše rozhodnutia.

Žijeme len raz a náš čas na tomto 
svete je obmedzený. Neplytvajme ním 
na niečo, čo za to nestojí, nezaoberaj-
me sa tým, čo si pomyslia iní. Vždy 
stretneme nejakých pochybovačov či 
neprajníkov, ale rovnako aj ľudí, ktorí 
nás na našej ceste povzbudia a pomôžu 
nám, keď začne naša loď 
naberať vodu. Plňme si 
svoje sny a túžby. Mož-
no to nebude ľahké 
ani jednoduché a 
nie vždy sa všetko 
podarí na sto per-
cent, ale treba to 
skúšať.

Otočme kormidlom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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»Kúpim SIMSON, STELU,-
JAWU 90, 250,350 aj die-
ly.0949505827
»kupim stare motorky  pu 
jawa perak 250/350 dobre 
zaplatim 0908795502

»Kúpim 1-2i byt v BB, 0907 
483 256 hotovost!
»Predám 16á pozemok so 
starou chatkou na samote 
v Krškanoch pri Leviciach. 
Cena 25tis. 0908 631 642 RK 
nevolať.

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Predám zajace tel.č.0910 
349 829

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP BB 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje 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    

vždy v UTOROK v týchto termínoch:

Malachov . . . . . . . . . 9,00 hod.

Horné Pršany-hostinec 9,30 hod.

V. Šalková. . . . . . . . . 9,50 hod.

Nemce. . . . . . . . . . . 10,05 hod.

Selce . . . . . . . . . . . . 10,20 hod.

Priechod. . . . . . . . . 10,35 hod.

Podkonice . . . . . . . 10,50 hod.

Slov. Lupča. . . . . . . 11,05 hod.

Lučatín . . . . . . . . . . 11,20 hod.

V. Ľubietová. . . . . . 11,35 hod.

Strelníky-h. zbroj.. . 11,50 hod.

Medzibrod . . . . . . . 12,05 hod.

Brusno . . . . . . . . . . 12,20 hod.

Nemecká-Coop . . . . 12,35 hod.

Predajná . . . . . . . . 12,50 hod.

Valaská. . . . . . . . . . 13,05 hod.

Brezno-Tesco. . . . . . 13,20 hod.

Čierny Balog . . . . . 13,35 hod.

23.8. , 13.9. , 4.10. , 25.10. , 
15.11. 202220

vždy v PIATOK v týchto termínoch:

Budča . . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Kováčová . . . . . . . . . 9,15 hod.
Sliač . . . . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Sielnica. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Veľká Lúka . . . . . . . 10,05 hod.
Hronsek . . . . . . . . . 10,20 hod.
Vlkanová-has. zbr.. . 10,35 hod.
Badín . . . . . . . . . . . 10,50 hod.
Lieskovec-pošta . . . 11,20 hod.
Zolná. . . . . . . . . . . . 11,35 hod.
Očová . . . . . . . . . . . 11,50 hod.

Dúbravy-Coop . . . . . 12,10 hod.
Stará Detva . . . . . . 12,25 hod.
Kriváň . . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Korytárky. . . . . . . . 13,00 hod.
Hriňová. . . . . . . . . . 13,15 hod.
Detvianska Huta. . 13,30 hod.
Látky. . . . . . . . . . . . 13,45 hod.
Stožok. . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Vígľaš . . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Zvolenská Slatina . 14,50 hod.

26.8. , 16.9. , 7.10. , 28.10. , 
18.11. 202229
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Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.
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králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant, 
ovce, kozy, ošípané, husi, 

morky, psy
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interiérové // exteriérové
PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV

Jeho pôsobisko je väčšie ako Rakúsko 
a Maďarsko dohromady. Súčasný 
takmer tisíc kilometrov dlhý vojnový 
front spadá takmer celý do jeho die-
cézy. Mestá sú pod neustálym ostre-
ľovaním. Pavlo Hončaruk naďalej s 
odhodlaním stojí pri svojich ľuďoch v 
Charkovsko-záporožskej diecéze.

44-ročný katolícky biskup hovorí o 
permanentnom napätí. „Neustále niečo 
očakávame, najmä keď dochádza k ostre-
ľovaniu a nie je jasné, kedy a kde udrie. 
Bomby dopadajú veľmi blízko nás. Viem, 
že strelu, ktorá ma zasiahne, nebudem 
počuť. Takže keď počujem výbuch, zna-
mená to, že som stále nažive. Sme pri-
pravení na náhlu a nečakanú smrť. Často 
chodíme k sviatostiam, najmä k spovedi.“

Cirkev na vojnovom území je živá a 
aktívna. Kňazi a veriaci pokračujú v mod-
litbách a v slávení liturgie, vždy podľa 
aktuálnych možností. Rehole a charita 
pracujú naplno. Pomáhajú distribuovať 
humanitárnu pomoc, veci pre deti, po-
traviny, plienky. Kňazi sú k dispozícii na 
rozhovor.

Miestnym ostalo niekedy len to, čo 
mali oblečené, pretože všetko zhorelo spo-
lu s domom. Niektorí ľudia potrebujú oble-
čenie, niektorí topánky, lieky alebo jedlo, 
niektorí potrebujú len podporu a niektorí 
miesto na bývanie. Iní potrebujú niekoho, 
kto odvezie ich rodinu do bezpečia.

Situácia sa neustále mení. Infraš-
truktúra v Charkove zatiaľ funguje, ľudia 
sa snažia aspoň ako-tak zachovať zdanie 
bežného života. Mnohí odchádzajú na zá-
pad, no ak ostreľovanie ustane, vrátia sa, 
aby dohliadli na svoje bývanie. Opustiť 
krajinu je ťažké rozhodnutie, najmä kvôli 
nevyhnutnému roztrhnutiu rodiny.

„Je to úplne nová skúsenosť, iný spô-
sob života. Ráno vstanem a uvedomím si, 
že žijem,“ opisuje život na východe Ukra-
jiny biskup Hončaruk. Pocit bezmocnosti 
je neúnosný, zlo sa zdá byť priveľké a prí-
liš cynické. Na druhej strane však biskup 
hovorí o znameniach Božej prítomnosti v 
srdciach ľudí. Mnohí slúžia a pomáhajú. 
Pri pohľade do tvárí týchto ľudí biskup 
Pavlo svedčí o veľkej, božskej sile lásky, 
ktorou ich Boh inšpiruje.

Informácie o pomoci obetiam vojny 
nájdete na www.acnslovensko.sk.

Kým počujem výbuchy, 
viem, že som nažive

» ACN
zdroj foto ACN

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204
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Voda je pre náš organizmus nenahra-
diteľná. Ak jej máme nedostatok, môže 
dôjsť k dehydratácii, teda nedostatku 
vody v organizme, ktorá môže viesť k 
vážnym zdravotným ťažkostiam.

Počas horúcich letných dní by si na 
dehydratáciu mal dávať pozor každý, no 
najmä športovci a ľudia pracujúci vo von-
kajších či neklimatizovaných priestoroch. 
Najviac ohrození sú seniori a deti. Množ-
stvo potrebného denného príjmu tekutín 
pritom závisí od individuálnych potrieb 
každého človeka, jeho zdravia, úrovne 
aktivity, prostredia a mnohých iných fak-
torov. 

Dehydratácia sa môže prejaviť na-
príklad: suchými perami,  tmavším mo-
čom, závratmi, bolesťami hlavy, únavou 
či podráždenosťou. Pri prehlbovaní sta-
vu môže dochádzať k zníženej elasticite 
kože, zníženej tvorbe slín, sĺz, moču, ďa-
lej možno pozorovať napríklad až vpad-
nuté oči, zrýchlený pulz, znížený tlak, 
môže nastať až dezorientácia, poruchy 
vedomia. V ťažkých stavoch môže nastať 
i šok z nedostatku tekutín.

Liečba dehydratácie - liečba ľahkej 
dehydratácie spočíva v doplnení hladiny 
tekutín v tele. To sa dá dosiahnuť konzu-
máciou napríklad čistej vody, prípadne 
rehydratačných roztokov. Tekutiny je tre-
ba dopĺňať primerane, nie nárazovo vo 
veľkých objemoch. Dôležité je zabezpečiť 

pokojový režim, vhodnú teplotu prostre-
dia. V prípade, že dehydratáciu zapríčini-
lo ochorenie, je nevyhnutná jeho liečba. 
Ak príznaky dehydratácie neprechádza-
jú, prehlbujú sa alebo ide o vážnejší stav 
dehydratácie, je potrebný odborný lekár-
sky zásah.

Prevencia - najlepšie je dehydratácii 
predísť dostatočným pravidelným príj-
mom tekutín ako i vhodnou stravou so 
zvýšeným podielom ovocia a zeleniny. 
„Vhodným nápojom je čistá voda, prí-
padne napríklad ochutená čerstvým cit-
rónom, prípadne aj čerstvé ovocné a ze-
leninové šťavy riedené vodou. Čierny čaj, 
káva a alkohol nie sú vhodné, keďže majú 
močopudný účinok. Nevhodné sú aj ba-
lené sladené nápoje s vysokým podielom 
cukru,“ hovorí MUDr. Šranková z Porad-
ne zdravia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Bratislava. Dobrá je podľa 
odborníčky aj kontrola objemu a vzhľadu 
vylúčeného moču. Ten by mal byť svetlo 
žltý, bez zápachu.

Tip: Na zabezpečenie pitného režimu je 
možné napríklad i jeho vizuálne pripomí-
nanie si takzvaným optickým pitím. Ráno 
si treba pripraviť vhodný nápoj do fľaše, z 
ktorej počas dňa pijeme a tým si zároveň 
kontrolujeme množstvo vypitých tekutín.

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Dehydratácia organizmu 
– príznaky, prevencia, liečba

» red
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Výmena jódových profylaktík v mes-
tách a obciach v okolí jadrových elek-
trární Jaslovské Bohunice a Mochovce 
sa začala 1. augusta a potrvá do kon-
ca roka. Dotkne sa zhruba 224 obcí a 
miest a 460 tisíc obyvateľov. Pravidel-
ná výmena sa realizuje každých 5 ro-
kov. Na svojom webe o tom informuje 
Úrad verejného zdravotníctva SR.

Výmena sa týka viacerých skupín 
občanov vrátane detí s trvalým a aj regis-
trovaným prechodným bydliskom v obci, 
ako aj osôb, ktorým už bolo poskytnuté 
dočasné útočisko v obci. Samostatnou 
skupinou sú aj materské školy, základ-
né školy, stredné školy, vysoké školy, ich 
študenti a zamestnanci, prevádzky podni-
kov, domovy sociálnych služieb, domovy 
seniorov, ubytovacie zariadenia a ústavy 
pre výkon väzby, pre ktoré sa uvedený 
počet 460 tisíc jódových tabliet navyšoval 
na cca 695 tisíc osôb tak, aby boli ďalšie 
balenia jódovej profylaxie zabezpečené 
aj pre spomínané zariadenia a inštitúcie. 
„Na základe požiadavky od štátnej sprá-
vy sme zabezpečili jódovú profylaxiu pre 
všetkých obyvateľov v okolí jadrových 
elektrární. Distribúcia jodidu draselného 
ako prostriedku jódovej profylaxie je ur-
čená do oblasti havarijného plánovania v 
okolí jadrových elektrární. Napriek tomu, 
že pravdepodobnosť vzniku udalosti s 
únikom radiácie do okolia je veľmi nízka, 
sme pripravení aj na zvládanie takýchto 
situácií. Jodid draselný je jedným z prv-

kov špeciálnej individuálnej ochrany. Je 
distribuovaný obyvateľstvu v okolí jadro-
vých elektrární aj v iných štátoch Európy,“ 
dodal Štefan Hajdú, manažér jadrovej 
bezpečnosti Slovenských elektrární. 

Profylaktiká nie sú určené na bez-
prostredné užitie. Užitie tabliet obsa-
hujúcich stabilný jód blokuje viazanie rá-
dioaktívneho jódu štítnou žľazou, z tohto 
dôvodu sa tablety použijú len v prípade ra-
diačnej havárie na výzvu kompetentných 
orgánov v dávke určenej pre jednotlivé 
vekové kategórie. „V prípade núdzovej si-
tuácie, kedy dochádza k úniku rádioaktív-
neho jódu do ovzdušia, dáva Úrad verejné-
ho zdravotníctva SR príslušným orgánom 
na úseku ochrany obyvateľstva návrh na 
vykonanie opatrenia jódovej profylaxie. 
Táto je neodkladným účinným ochran-
ným opatrením vzťahujúcim sa na štítnu 
žľazu, ktoré sa vykonáva, ak dochádza k 
príjmu rádioaktívneho jódu. Zároveň do-
dávame, že prípravok jódovej profylaxie 
- jodid draselný je v Slovenskej republike 
registrovaný ako liečivo, preto dôrazne 
upozorňujeme, že jódové tablety sa nesmú 
užívať preventívne, ale len po jednoznač-
nej výzve štátu po úniku plynného rádio-
aktívneho jódu do ovzdušia,“ upozorňuje 
vedúca odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR 
Veronika Drábová.

Nepoužité tabletky alebo tabletky po 
uplynutí dátumu exspirácie je potrebné 
odovzdať príslušným orgánom miestnej 
správy, prípadne aj v ktorejkoľvek lekárni.

Začala sa výmena jódových tabliet

» ren
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5. augusta 1963  
Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Sovietsky zväz podpísali v Moskve 
zmluvu zakazujúcu jadrové skúšky vo vesmíre, v atmosfére a pod vodou

Výročia a udalosti

Cyklisti, zbystrite pozornosť, na Spi-
ši pribudol Trailpark Žehra. Bajkerov 
láka na dva úplne nové flowtraily, teda 
cyklotrasy, ktoré sú špeciálne uprave-
né na jazdu dolu kopcom s klopenými 
zákrutami, vlnami či dokonca skokmi. 
Žehra sa tak zapísala na mapu hor-
ských cyklistov všetkých vekových aj 
výkonnostných kategórií.

Pod Spišským hradom sú cyklisti dl-
hodobo vítaní. Po niekoľkých značených 
cyklotrasách môžu objavovať UNESCO pa-
miatky aj prírodné rezervácie, pravidelne 
sa tu konajú aj vytrvalostné maratónske 
cyklopreteky a odteraz si môžu spestriť 
jazdu aj v Trailparku Žehra, ktorý je na 
vlastnú zodpovednosť otvorený non-stop 
pre všetkých. Jazdí sa tam z pod vrcholu 
Kozej hory, z nadmorskej výšky 636 m n. m. 
Z tohto bodu si cyklisti môžu vybrať, či zjaz-
dia ľahší modrý trail, nazývaný aj Hradný 
flow, s dĺžkou 1650 m. Trúfnuť si môžu aj na 
náročnejší čierny trail, dlhý 730 m, ktorý sa 
na jeseň dočká predĺženia až na približne 
1480 m. Tento náročnejší trail dostal meno 
po nositeľovi myšlienky Trailparku v Žehre 
Milošovi Kočišovi. Volajú ho teda Majkyho 
enduro trail. „Vlnenie terénu a klopenia zá-
krut trate sú navrhnuté tak, aby umožňova-
li plynulý prejazd. Je to východoslovenský 
unikát - skutočne najplynulejšie jazdenie 
široko-ďaleko. Všetky prvky sú totiž na-
vrhnuté tak, aby boli zábavné a zároveň 
prejazdné aj pre menej skúsených cyklis-
tov. Viac ako dva kilometre trailov sa nám 

podarilo vybudovať za mennej ako 20 dní, 
čo by bolo hodné zápisu aj do nejakej knihy 
rekordov. Pracovali na ňom dobrovoľníci, 
no najviac samotní jazdci a, samozrejme, aj 
ja. Taktiež sme k projektu prizvali profi sta-
viteľa tratí Ivana Prekopa. Pri výstavbe sme 
sa čo najviac snažili kopírovať prirodzený 
sklon terénu a vrstevnice. Pre spestrenie 
sa na trase striedajú pasáže s rôznym sklo-
nom. Väčšie výškové rozdiely na tratiach 
prekonávame pomocou klopených zákrut 
a skokov, a keby si niekto predsa len pove-
dal, že je to pre neho náročné, tak všetky 
prekážky majú aj možnosť obchádzky. Za 
tieto traily sa nemusíme hanbiť pred profi 
bajkermi a zároveň sa na ne nebojíme pus-
tiť aj deti. Do budúcna by sme chceli našu 
komunitu rozširovať, pretože toto je len 
začiatok. Pozývame k nám všetkých aktív-
nych ľudí, ktorí sa k nám pridajú,“ pozýva 
do spišských lesov autor projektu a predse-
da Urbárskeho a pozemkového spoločen-
stva Žehra, Ing. Miloš Kočiš.

Informácie a foto poskytla Krajská 
organizácia cestovného ruchu Košice 

Región Turizmus

V Žehre otvorili  flowtrail

» ren
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Mamičky si dávku tehotenské vy-
bavujú v Sociálnej poisťovni bez 
osobnej návštevy pobočky. K dávke 
materské sa dostanú bez predklada-
nia rodného listu dieťaťa. Rovnako 
nemusia navštevovať pobočku Soci-
álnej poisťovne, ak poberajú rodičov-
ský príspevok z úradu práce – Sociál-
na poisťovňa ich na základe výmeny 
informácií medzi oboma inštitúcia-
mi automaticky zaeviduje ako pois-
tenca štátu na dôchodkové poistenie.

Sociálna poisťovňa zverejnila na svo-
jej webovej stránke prehľad jednotlivých 
situácií spolu s vysvetlením, respektíve 
návodom na vyriešenie:

Ako si vybaviť tehotenské - O dávku 
si môžu tehotné poistenky požiadať elek-
tronicky cez eformulár na webovej strán-
ke Sociálnej poisťovne, nemusia navšte-
vovať pobočku. eformulár na tehotenské 
patrí medzi formuláre, ktoré možno 
využívať len počas trvania mimoriadnej 
situácie a prístupný je v systéme elektro-
nických služieb Sociálnej poisťovne tu: 
Žiadosť o tehotenské - Sociálna Poisťovňa 
(socpoist.sk). Mamičky, ktoré poberajú 
tehotenské, už po pôrode nemusia po-
bočke predkladať ani doklad o skončení 
tehotenstva. Ide o tie poistenky, ktorých 
tehotenstvo bolo ukončené pôrodom. So-
ciálna poisťovňa tieto informácie získava 
elektronicky z matriky.

Ako si vybaviť materské - K žiadosti o 
materské už nemusia mamičky dodatočne 
predkladať kópiu rodného listu dieťaťa na 
účely preukázania rodného čísla dieťaťa. 
Údaj získava Sociálna poisťovňa z Regis-
tra fyzických osôb ministerstva vnútra.

Poberanie rodičovského príspevku 
a poistenec štátu na dôchodkové poiste-
nie - Poberateľ rodičovského príspevku, 
ktorý priznávajú a vyplácajú úrady práce, 
sa už rovnako nemusí prihlasovať v Soci-
álnej poisťovni na dôchodkové poistenie 
ako poistenec štátu. Ak fyzická osoba po-
berá rodičovský príspevok, informáciu o 
tom Sociálnej poisťovni elektronicky po-
skytuje úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR (ÚPSVaR). ÚPSVaR poskytuje aj 
identifikačné údaje rodič – dieťa. Pokiaľ 
sú splnené zákonné podmienky, uvede-
nej osobe/poberateľovi rodičovského prí-
spevku automaticky vznikne dôchodko-
vé poistenie v postavení poistenca štátu.

Tehotenské a materské dávky 
vybavíte jednoduchšie

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto esudroff pixabay
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Kto by odolal vynikajúcemu ovocnému 
džemu. No a tie domáce sú isto najlep-
šie. Vieme čo do nich dávame a môžeme 
si ich dochutiť podľa vlastných pred-
stáv. Prinášame tri skvelé recepty, na 
ktorých si isto pochutnáte.

Malinový džem s mätou
Suroviny: 1kg malín, 500g cukru krupi-

ce, šťavu z dvoch citrónov, tri stonky mäty
Postup: Maliny umyte a nechajte od-

kvapkať na site. Potom vložte do misy, 
popučte vidličkou a premiešajte s cuk-
rom. Nechajte odležať do nasledujúceho 
dňa. Na ďalší deň vlejte zmes do hrnca a 
priveďte k varu. Vložte stonky mäty. Var-
te a priebežne miešajte až kým nezískate 
džem požadovanej konzistencie, môže to 
potrvať približne 20 minút. Pred koncom 
varenia vyberte z hrnca mätu a vmiešajte 
citrónovú šťavu. Džem vlejte do čistých 
zaváracích pohárov, dôkladne uzatvorte 
viečkom a otočte hore dnom.

Černicovo – čučoriedkový džem
s brandy

Suroviny: 800g černíc, 200g čučorie-
dok, 100ml vody, 600g cukru krupice, šťa-
vu z polovice citróna, 60 až 80ml brandy

Postup: Ovocie umyte a nechajte kaž-
dé v samostatnej miske na site odkvap-
kať. Černice vložte do širokého hrnca, 
podlejte vodou a priveďte k varu. Varte, 
kým zmäknú a následne rozmixujte. Po-
tom pridajte cukor, citrónovú šťavu a var-
te za stáleho miešania na miernom ohni. 

Keď začne džem hustnúť, pridajte čučo-
riedky a premiešajte. Varte ešte približ-
ne 5 až 10 minút. Tesne pre dokončením 
pridajte brandy a ešte krátko prevarte. 
Džem vlejte do čistých zaváracích pohá-
rov, dôkladne uzatvorte viečkom a otočte 
hore dnom.

Hruškový džem s vanilkou
Suroviny: 1kg hrušiek, 3/4kg cukru 

krupica, šťavu z polovice citróna, balíček 
vanilkového cukru, 100ml vody

Postup: Hrušky umyte, osušte, od-
stráňte z nich jadrovníky, pokrájajte ich 
na menšie kocky a rozmixujte. Vložte do 
širšieho hrnca, podlejte vodou a varte za 
stáleho miešania na miernom ohni, kým 
nezačne džem hustnúť. Potom pridajte 
citrónovú šťavu, cukor a vanilkový cukor. 
Varte a priebežne miešajte až kým sa cu-
kor nerozpustí a nezískate džem požado-
vanej konzistencie. Potom džem rozlejte 
do zaváracích pohárov a dobre zatvorte. 
Otočte hore dnom a nechajte vychladnúť.

Pripravte si netradičné džemy

» ren
zdroj foto silviarita pixabay
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Lehota na predkladanie návrhov je do 26.08.2022 do 9:00 hod.

Podmienky OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
sú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa: 

https://www.vszp.sk/podmienky-sutaze/obchodne-verejne-sutaze.html

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – 
mestská časť Petržalka  ako vyhlasovateľ 
vyhlasuje podľa § 281 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ 
VEREJNÚ SÚŤAŽ "Predaj nehnuteľnosti 
- BANSKÁ BYSTRICA" na predaj 
nehnuteľného majetku, ktorého je 
výlučným vlastníkom. Predmetom predaja je budova s pozemkami na Hornej ulici 
č. 26 v Banskej Bystrici.
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AKCIOVÁ PONUKA 
NA MESIAC

  AUGUST
VO VAŠEJ LEKÁRNI  

AKCIOVÁ PONUKA 
Lekáre  Spojová

Zdravotné stredisko EDELMA
Spojová 25 I Banská Bystrica

Otváracia doba I Po - Pia: 8:00 – 16:30 I So - Ne: Zatvorené
Tel.: 048/286 22 68
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Výhodne nakúpite aj na  WWW.LEKARENPLUS.SK 

KAŽDÝ ŠTVRTOK
PLATÍ LEN PRE DRŽITEĽOV

VERNOSTNEJ KARTY 
A NA NEZĽAVNENÉ PRODUKTY.

NA CELÝ VOĽNOPREDAJNÝ SORTIMENT

10%

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ 
VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .

UVEDENÉ Z AVY PLATIA PO PREDLOŽENÍ KLIENTSKEJ KARTY LEKÁRNE.

SKLADOM
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7. augusta 2002  
v Česku sa začala najničivejšia povodeň v novodobých českých dejinách

Výročia a udalosti
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Dve zlaté, jedna strieborná a tri bron-
zové medaily. To je výsledok mladých 
slovenských športovcov, ktorí dosiahli 
na Európskom olympijskom festivale 
mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici. Uni-
kátne podujatie, ako aj skvelé úspechy 
budúcich olympijských nádejí ocenil aj 
štátny tajomník ministerstva školstva 
pre šport Ivan Husár.

Na 16. ročníku EYOF v Banskej Bys-
trici súťažili mladí športovci vo veku od 
14 do 18 rokov v 10 športoch. Organizátori 
odhadovali, že Banskú Bystricu v čase 
konania podujatia navštívilo približne 
7000 akreditovaných hostí z celej Európy.

Vo farbách Slovenskej republiky 
získali cenné kovy:
- Samuel Košťál, plávanie – získal bronz 
v disciplíne polohové preteky na 400 m, a 
bronz 200 m motýlik
- Lenka Gymerská, atletika – vybojova-
la striebro v behu na 400 m

- Anna Šimková, atletika – získala bronz 
v skoku o žrdi
- Renáta Jamrichová, tenis – vybojovala 
zlato v dvojhre dievčat
- Renáta Jamrichová a Daniel Balaščák 
– získali zlato v zmiešanej štvorhre

„Zo srdca blahoželám našim mladým 
športovcom, ktorí na Európskom olym-
pijskom festivale mládeže (EYOF) získali 
pódiové umiestnenie! Jedným dychom 
ďakujem i organizátorom EYOFu za to, že 
dokázali vytúnovať toto podujatie na naj-
vyššiu svetovú úroveň,“ uviedol Ivan Hu-
sár, štátny tajomník pre šport a dodal, že 
Medzinárodný olympijský výbor kladie na 
organizátorov EYOF veľmi vysoké nároky. 
„Okrem iného, čo sa mi osobne veľmi páči, 
prísne vyžaduje dodržiavanie štandardov 
udržateľnosti, nakoľko podujatie podob-
ných rozmerov je veľkou záťažou pre život-
né prostredie. Verím, že podobný princíp 
si osvoja aj iné podujatia,“ uzavrel Husár.

Slovenské olympijské nádeje 
bodovali aj na EYOF

» red

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 11. augusta 2022

Kontaktujete nás: 0907 727 204, babicova@regionpress.sk
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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Pre ŤZP občanov možnosť 
vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.

Naši klienti považujú naše schodiskové 
výťahy za výrobok s najlepším pomerom 
ceny a kvality vo svojej kategórii.

FUNKČNOSŤ KOMFORT CENA

SO SERVISOM V CENE 
JEDINEČNÁ NA TRHU!

-ROČNÁ
ZÁRUKA

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

SMARTFÓN
ALEBO TABLET?
Vyberte si svojho 
favorita!

Ahoj leto! Kúpte si schodiskový výťah a my 
vám ponúkneme tablet alebo smartfón.*

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 8. 2022 a nie je platná s inými kampanami alebo ponukami.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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