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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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AUTO-MOTO PREDAJ 01 

AUTO-MOTO Iné 02 
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129
»Kúpim murovanú garáž. 
T.č.: 0905 505 129  
»Kúpim SIMSON,BABE-
TU,PIONIER STELU,aj die-
ly.0949505827  

BYTY PREDAJ 03
»3-izb. byt, Záturčie, 77m2, 
pôvodný stav, 113.000 €. 
T.č.: 0907 651 922
»3-izb. byt, Jahodníky, 
128.000 €. T.č.: 0919 044 
835
»3-izb. byt, Ľadoveň, 
143.000 €. T.č.: 0919 044 
835
»3-izb. byt, širšie centrum, 
veľkometrážny, 197.500 €. 
T.č.: 0908 555 810
»3-izb. byt, Priekopa, 64m2. 
T.č.: 0918 815 152
»4-izb. byt, centrum, 111m2, 
243.000 €, veľká terasa. 
T.č.: 0918 815 152

BYTY PRENÁJOM 04
 
DOMY PREDAJ 05
»RD, centrum, 490m2, 
320.000 €. T.č.: 0907 651 
922
»RD, Lipovec, 597m2, kom-
pletná rekonštrukcia, 
330.000 €. T.č.: 0918 815 152

POZEMKY PREDAJ 06
»Predaj pozemkov “IBV Tur-
čianske Jaseno”, 95 €/m2. 
T.č.: 0917 650 188
»Pozemky, IBV, Jazernica, 
70 €/m2, od 700 €. T.č.: 
0907 332 221

REALITY INÉ 07
»Kúpim RD Martin a okolie, 
do 150.000 €. T.č.: 0918 815 
152
»Kúpim 2-izb. alebo 3-izb. 
byt v centre mesta. T.č.: 
0915 201 960
»Kúpim dom v okrese Mar-
tin do 15km do 150.000 €. 
T.č.: 0908 922 101
»Kúpim ornú pôdu v okolí 
MT a TR. T.č.: 0905 925 991

STAVBA 08
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991 
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

Chcete si podať inzerát?
Pokračovanie na strane 10 dolu.

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

01 AUTO-MOTO / predaj          

08 STAVBA                    

Cesnak môžeme vysádzať na hriad-
ky na jar i na jeseň. No mesiac októ-
ber je na tento účel veľmi vhodným 
obdobím, pretože práve z jesennej 
výsadby môžeme pri správnom 
pestovaní dosiahnuť oveľa väčšiu 
úrodu.

Hoci je cesnak známy najmä pre 
svoj intenzívny pach, treba mať na 
pamäti aj to, že obsahuje veľa zdra-
viu prospešných látok. Vedeli to už 
naše staré mamy a preto sa v minu-
losti často využíval v ľudovom lieči-
teľstve.

Účinky na zdravie
Cesnak obsahuje silice a éterické 

oleje, rovnako aj minerály ako naprí-
klad draslík, vápnik, mangán, fosfor 
či zinok. Bohatý je na vitamín C a B6, 
obsahuje tiež vitamíny A, B1, B2,C, D a 
K. Cesnak sa využíva ako prírodné an-
tibiotikum a tiež je obľúbený pre jeho 
veľmi silné antibakteriálne, antimy-
kotické a antivírusové účinky, vďaka 
čomu je skvelým pomocníkom v boji s 
rôznymi infekciami. Rovnako znižuje 
vysoký krvný tlak a priaznivo vplýva 
na dýchacie, tráviace aj močové ústro-
jenstvo.

Výsadba
- Pripravte si pôdu a myslite na to, že 
cesnak nie je vhodné sadiť na políčka 
po cibuľovinách a strukovinách. 
- Cesnakové hlávky rozdeľte na strúči-
ky a na výsadbu ponechajte len zdravé 
plody.
- Strúčiky saďte do pôdy tenkými kon-
cami smerom nahor do vzdialenosti 
približne 15 centimetrov a hĺbky asi 3 
centimetre tak, aby koniec len zopár 
milimetrov vyčnieval.
- Pôdu následne prihrňte.
- Na políčku pravidelne odstraňujte 
burinu a rastlinky podľa potreby zalie-
vajte.

Je čas vysádzať cesnak

» ren
zdroj foto stevepb pixabay

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

Výročia a udalosti
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OTVORENÉ

FRUCTOP

OSTRATICE

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

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

Príklad:
RP MT 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 nefungu-
je 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, MT zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

DOMÁCNOSŤ 09 

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11
»Na spoločenské tance 
hľadám tanečného part-
nera (okolo 13 ročného), so 
základnými skúsenosťami. 
Kontakt: 0944 296 923

DEŤOM 12

RôZNE PREDAJ 13

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim šľapací Moskvič, 
aj nekompletný. T.č.: 0908 
912 445

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIE 16 
»62-69R. ZENICH,NEVESTE, 
OD36-67R.S DO- MOM,CNOS-
Ti,KTO- RA NEVOLILA,CEN- 
ZURY!zn.VYTVOR BY,GITaR,-
SPEV, SMS:0950338147 
»62-69R. ZENICH,NEVESTE, 
OD36-67R.S DO- MOM78C-
NOSTAMI KTORA NEVOLILA, 
CENZURY,!zn.VYt- VORBY,GI-
TAR,SP- EV,SUR!AJ INA SM- 
S:0950338147 

Občianska
riadková
inzercia

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    
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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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 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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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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Galakoncert

Gioia

25.10.2022
19.00 hod.

Kino Moskva

MARTIN

Vstupenky:
www.predpredaj.sk
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Pohyb prospieva telu 
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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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