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AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»CZ 175 JAWA 250 350 STARY 
PIONIER MUSTANG STADION 
JAWA 90 SIMSON KÚPIM TIE-
TO MOTORKY PLATIM IHNED 
0915215406

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14
»Kúpim krmnú repu (bur-
gyňu) 0907 418 749
» Kúpim vchodové dvere 
80 ĽAVE + zárubňu na 15cm 
stenu. Tel. 0908 979 472

HĽADÁM PRÁCU...15

ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia

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 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, TN 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    

16 ZOZNAMKA    

Jana Kovalíčková:
0905 915 036

TRENČIANSKO
kovalickova@regionpress.sk

POSLEDNÁ
MOŽNOSŤ
OSLOVIŤ
VOLIČOV

S nami sa o Vás dozvie každý
uzávierka 18.10.2022
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16. októbra 1793    
Mária Antoinetta, manželka Ľudovíta XVI. 
bola počas Francúzskej revolúcie sťatá. 

Výročia a udalosti
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fasád, striech, dlažieb a rín
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Spojené voľby do orgánov územnej 
samosprávy sa uskutočnia v sobotu 
29. októbra 2022. Volič môže voliť len 
v obci svojho trvalého pobytu vo vo-
lebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný. Po príchode do 
volebnej miestnosti preukazuje svoju 
totožnosť občianskym preukazom ale-
bo dokladom o pobyte pre cudzinca. 
Informuje na svojej webovej stránke 
Ministerstvo vnútra SR.

Ak volič nepreukáže svoju totožnosť 
do skončenia hlasovania, hlasovanie sa 
mu v zmysle zákona o podmienkach výko-
nu volebného práva neumožní. To platí aj 
pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Užitočné informácie 
o spôsobe hlasovania:

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dosta-
vil do volebnej miestnosti. Hlasuje osob-
ne, zastúpenie nie je prípustné. Okrsková 
volebná komisia vydá voličovi pre župné 
voľby modrú obálku s hlasovacími lístka-
mi a pre komunálne voľby bielu obálku s 
hlasovacími lístkami. Ich prevzatie potvr-
dí volič v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom. Po prevzatí hlasovacích lístkov 
a obálok vstupuje volič do osobitného 
priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie 
lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobit-
ného priestoru na úpravu hlasovacích líst-
kov, okrsková volebná komisia hlasovanie 
neumožní.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby žu-

pana a pre voľby starostu alebo primátora 
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len 
jedného kandidáta.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby 
do zastupiteľstva samosprávneho kraja, 
voľby poslancov obecného (mestského) 
zastupiteľstva a v prípade Bratislavy a 
Košíc aj pre voľby do miestneho zastupi-
teľstva môže volič zakrúžkovať najviac 
toľko poradových čísiel kandidátov, koľko 
poslancov má byť v príslušnom volebnom 
obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý 
sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na 
hlasovacom lístku.

Po opustení osobitného priestoru 
na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží 
modrú obálku do modrej schránky na 
hlasovanie pre voľby do orgánov samo-
správnych krajov a bielu obálku do bielej 
schránky na hlasovanie pre voľby do or-
gánov samosprávy obcí.

Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky iné. Volič je po-
vinný odložiť nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky do zapečatenej 
schránky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích líst-
kov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý 
mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide 
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, 
volič nepoužité hlasovacie lístky alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky 
znehodnotí pred členmi okrskovej voleb-
nej komisie.

Spojené voľby - hlasovanie

» ren

Obrazy z návštevy dediny Mariam-
nagar na juhu Pakistanu ostávajú hl-
boko vryté v srdci biskupa Samsona 
Shukardina z Hyderabadu. Začiat-
kom septembra ju zaliala povodeň. 

„Miestni obyvatelia namiesto toho, 
aby chránili sami seba, umiestnili siete 
proti komárom na svoje hospodárske 
zvieratá. Kozy a kravy sú ich zdrojom 
príjmov, ako aj mlieka,“ hovorí biskup 
Samson pre nadáciu ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi. V zaliatych dedinách je 
kvôli komárom veľmi ťažké stráviť čo 
len jednu noc. Všetky cirkevné školy v 
povodňových oblastiach sú zatvorené, 
ich nábytok zničený a steny deravé. 

V júli a auguste zasiahli Pakistan 
extrémne zrážky, ktoré spolu s topením 
ľadovcov spôsobili rozsiahle záplavy. 
Poškodili vyše 2 milióny domov, usmr-
tili takmer 1600 ľudí a vyše milióna 
zvierat. Znivočili tiež úrodu a tak pri-
pravili o živobytie ďalšie milióny oby-
vateľov. 

65-ročný Patras Baagh pestuje ba-
vlnu a ibištek na desiatich hektároch 
pôdy. „Počas rekordných letných horú-
čav, keď sme poľnohospodársku vodu 
mali iba raz za mesiac, boli rastliny vy-
prahnuté. Teraz hnijú pod dvomi met-
rami vody,“ hovorí zúfalý Baagh. 

Všadeprítomné komáre rozširujú 

nákazu. Ľudia a najmä deti trpia choro-
bami ako horúčka dengue, malária, či 
kožné ochorenia. Namiesto zničených 
domov je teraz ich prístreškom holé 
nebo. Najviac postihnutí sú tí, ktorí už 
beztak nič nemali – o svoj skromný do-
mov prišli najmä ľudia žijúci nelegálne 
vo vyschnutých korytách riek. 

Bude trvať najmenej šesť mesiacov, 
kým voda vyschne. V dedinách totiž 
neexistuje žiadny odvodňovací systém. 

Núdzová pomoc preto prichádza z 
iných krajín. Aj nadácia ACN vyčleni-
la finančné prostriedky na pomoc pre 
viac ako 5000 rodín v diecéze Hydera-
bad, ako i pre ďalších vyše 300 rodín v 
Karáčí. Pripojiť k pomoci sa môžete na 
www.acnslovensko.sk. 

Chránia radšej dobytok, ako seba

» ACN
zdroj foto ACN

Trnavský samosprávny kraj ukon-
čil rekonštrukciu bývalého parného 
mlyna v Dolných Salibách, ktorý 
nadobudol do svojho vlastníctva v 
roku 2019. V obnovených priestoroch 
vznikol nový depozitár na odborné 
uskladnenie zbierkových predme-
tov a výstavná sieň v správe župného 
Vlastivedného múzea v Galante.

„Som hrdý, že sa nám podarilo kú-
piť a zrekonštruovať bývalý parný mlyn 
v Dolných Salibách. Zachránili sme tak 
technickú pamiatku, ktorá je dominan-
tou obce. Verím, že unikátna expozícia 
o parnom mlynárstve v novej výstavnej 
sieni priláka do nášho regiónu domá-
cich aj zahraničných návštevníkov. Je 
jediná svojho druhu na Slovensku,“ 
netajil spokojnosť trnavský vicežupan 
József Berényi. 

Župa zrealizovala obnovu budo-
vy a novej expozície múzea takmer za 
600-tisíc eur. Rekonštrukcia objektu, 
ktorá prebiehala od októbra minulého 
roka, sa týkala fasády, strešnej kon-
štrukcie a jej krytiny. Prístrešok nad 
prednou rampou bol demontovaný, 
okolie budovy upravené a spevnené, 
vznikli dve parkovacie miesta. Interiér 
budovy sa pri zachovaní jeho pôvodné-
ho výrazu upravil tak, aby zodpovedal 
požiadavkám na správne a bezpečné 
uskladnenie zbierkových predmetov. 

Opravený výťah umožní manipuláciu s 
ťažkými zbierkovými predmetmi.

„Bývalý parný mlyn v Dolných 
Salibách slúžil ako sklad. Nebol v 
dobrom technickom stave a chátral. 
Rozhodli sme sa ho odkúpiť a dať mu 
nové využitie v podobe depozitára pre 
časť z 25-tisíc zbierkových predmetov 
Vlastivedného múzea v Galante. Toto 
riešenie teda splnilo dva účely naraz. 
Bonusom je vytvorenie novej výstavnej 
siene a stálej expozície, ktoré prispejú 
k oživeniu budovy,“ uviedol trnavský 
župan Jozef Viskupič.

Múzeum spravuje aj vzácne vodné 
kolové mlyny v Jelke a Tomášikove, v 
ktorých ponúka expozície o ľudovom 
mlynárstve. Trnavská župa v roku 2019 
zrekonštruovala mlyn v Jelke a začne 
s obnovou mlyna v Tomášikove. Sú-
časťou projektu je aj vznik moderného 
návštevníckeho centra.

Zrekonštruovali 
parný mlyn v Dolných Salibách

» ren
zdroj foto TTSK

INZERCIA
0905 915 036
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Blíži sa čas komunálnych volieb. Bill-
boardy aj rozličné reklamné pútače 
sa plnia plagátmi s podobizňami tých, 
ktorí sa uchádzajú o našu priazeň. Na 
stránkach novín a časopisov pribúdajú 
inzeráty kandidátov na posty staros-
tov, primátorov, županov i poslancov 
a taktiež výpočty ich predvolebných 
sľubov. Na každom kroku je cítiť, že sa 
zvolebnieva.

Pri tejto príležitosti som si spomenula 
na obľúbenú rozprávku z mojich detských 
čias. Boli to príbehy o Ferdovi mravcovi, 
chrobákovi Truhlíkovi a lienke. A práve 
pri spomínanom Truhlíkovi by som sa 
rada pristavila. Bol známy tým, že na kaž-
dom kroku rečnil o tom, ako všade bol, 
všetko videl a všetkému rozumie. Avšak 
vo chvíli, keď bolo potrebné pristúpiť od 
slov k činom, ukázala sa jeho pravá tvár. 
Prečo o tom vlastne hovorím? Pretože by 
sme mali byť obozretní a zistiť si skôr, ako 
vložíme do urny náš hlasovací lístok, či tí, 
ktorým chceme dať svoj hlas, sú skutočne 
aj ľuďmi činu, nie len planých sľubov.

Rovnako sa majme na pozore, aby 
sme si za svojich zástupcov nevybrali ľudí, 
ktorí žijú v presvedčení, že majú patent na 
všetko. Domnievajú sa, že práve oni vedia 
najlepšie, čo je pre ich okolie dobré a nie 
sú ochotní načúvať iným, pripustiť roz-
dielny názor, robiť kompromisy či hľadať 
napriek rozdielom spoločné konštruktív-
ne riešenia a v podstate v praxi napĺňajú 
heslo „kto nejde s nami, ide proti nám“.

Už o pár dní nás čakajú spojené voľby, 
teda voľby do orgánov samosprávy obcí a 
voľby do orgánov samosprávnych krajov. 
Nezrieknime sa príležitosti uplatniť si 
svoje volebné právo a zvoliť 
si tých, ktorí nás budú na-
sledujúce roky zastupovať. 
Voľme múdro, pretože 
práve od nich bude vo 
veľkej miere závisieť to, 
ako sa nám bude v na-
šich krajoch, mestách 
a obciach žiť.

Zvolebnieva sa

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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OTVORENÉ

FRUCTOP

OSTRATICE

15. októbra 1750   
vznikla Hlavná výpravňa poštových vozov, ktorá riadila dopravu 
v Rakúsko-Uhorsku

Výročia a udalosti
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20. októbra 1740   
nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, „Mat-
ka Európy“.

Výročia a udalosti 21. októbra 1805   
Bitka pri Trafalgare, víťazstvo loďstva Spojeného kráľovstva nad 
spojenou flotilou Francúzska a Španielska

Výročia a udalosti
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Chrípková sezóna sa podľa odborní-
kov už začala a Úrad verejného zdra-
votníctva SR prináša v tejto súvislosti 
na svojom facebookovom profile zása-
dy prevencie respiračných ochorení.

Počas chrípkovej sezóny cirkulujú v 
populácii aj iné, takzvané chrípke podob-
né ochorenia. Chrípku spôsobuje vírus 
chrípky, ktorý má niekoľko typov a subty-
pov. Chrípke podobné ochorenia vyvolá-
vajú adenovírusy, rinovírusy, respiračný 
syncyciálny vírus (RSV), baktéria Myco-
plasma pneumoniae a vírus parachrípky. 

Chrípka, chrípke podobné ochorenia 
a aj COVID-19 patria medzi nákazy prená-
šané vzdušnou cestou. V menšej miere 
môžu k ich šíreniu prispievať aj kontami-
nované povrchy - kontaktom sa škodlivý 
patogén prenesie z povrchu na ruky a 
následne si ho možno nevedomky zaniesť 
na sliznice - ústa, nos či oči, cez ktoré pô-
vodca ochorenia prenikne do tela. Keďže 
sa spomínané choroby šíria v princípe 
rovnako, fungujú na ne aj rovnaké zásady 
prevencie. 

Všeobecné zásady prevencie ochorení 
prenášaných vzdušnou cestou:
- Očkovanie proti respiračným ochore-
niam - ideálnu ochranu očkovaním pred 
respiračnými ochoreniami predstavuje 
takzvaná triáda očkovania, teda kom-
binácia ochrany proti COVID-19, proti 
chrípke a proti pneumokokovým ochore-
niam.

- V prípade prvých príznakov ochorenia je 
treba zostať ihneď doma, aby sa zamedzi-
lo šíreniu ochorenia, napríklad v pracov-
ných či detských kolektívoch a liečiť sa. 
Pripomíname tiež, že ak potrebujete svoj 
stav konzultovať s lekárom, v zdravotníc-
kom zariadení a v čakárni u lekára je po-
trebné mať prekryté horné dýchacie cesty.
- Dôsledná a častá hygiena rúk, obmedziť 
podávanie rúk, objímanie pri pozdrave, 
nedotýkať sa tváre a očí neumytými ru-
kami.
- Vyhýbať sa kontaktu s osobami s prí-
znakmi ochorenia - respektíve preventív-
ne nosiť riadne nasadený respirátor FFP2 
v situáciách, kedy nemožno vyhodnotiť 
zdravotný stav osôb v bezprostrednom 
okolí.
- Dodržiavať respiračnú etiketu - kašeľ 
a kýchanie do jednorazovej vreckovky, 
bezodkladné vyhadzovanie použitých 
vreckoviek do uzatvárateľnej nádoby na 
odpad, nasadenie si respirátora FFP2 v 
spoločnosti iných osôb pri výskyte prí-
znakov ochorenia.
- Časté krátke nárazové vetranie niekoľ-
kokrát počas dňa.
- Pravidelná dezinfekcia povrchov, kto-
rých sa ľudia často dotýkajú prípadne 
nezdieľať osobné predmety s inými ľuď-
mi.
- V materských školách vykonávať vstup-
ný ranný filter, vďaka ktorému sa zame-
dzí, aby sa do kolektívu dostalo choré či 
nedoliečené dieťa.

Chrípková sezóna sa začala

» ren
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VÝKUP PALIET
P.T.C., spol. s r.o.

VYKUPUJEME
europalety, štandardné palety 800x1200 mm, atypické 

CP3, GITTERBOXY, plastové H1, prepravky E2

 

17. októbra 1931    
Al Capone bol usvedčený z krátenia daní.

Výročia a udalosti
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 30  rokov

www.bituflex.sk
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INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

�����
40%

 OPTIKADROPTIK        DR.OPTIK_SK                                   0917 027 571                           WWW.DROPTIC.SK   

OBCHODNÝ DOM FIX
DUBNICA NAD VÁHOM

KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je 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 lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

100 €
160 €
160 €
150 €
160 €
160 €
150 €

200 €
200 €
400 €
750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549
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