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ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws
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031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
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Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

krmivo pre nosnice, rastová a znášková

DODÁME DO 2 HODÍN

0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0012

ARRI s.r.o.
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Cenové ponuky ZDARMA

36-0007

na zarezanie chované na KUKURICI
• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
ROZVOZ
Zab
• brojlerové kačice na výkrm objednávky teezpečíme

3,50 €/m

dla

NOVINKA - Od oktobra Brojlerové kurence
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3,50výpredaj TOVAR, SERVIS
€/m

škridla výpredaj

škri

STRECHYNA KĽÚČ www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

Týždenne do 16 370 domácností

59-167

Najčítanejšie regionálne noviny

INZERCIA

0915 621 851

bnelektroinst@gmail.com

87-0062

Elektroinštalačne práce, el. prípojky, revízie

0915 781 227

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

KM20-38 strana
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
9. 2
30.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY
Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Kuchynská linka Amanda bez pracovnej
dosky, š. 300 cm
Pôvodná cena 499,- EUR AKCIA 299,- €

Posteľ Cremona s roštom š. 140 cm a 180 cm

Skriňa Jolin š. 200 cm
Pôvodná cena 289,- EUR AKCIA 240,- €

Sedacia súprava Amazon s taburetkami
rozmer 200x285x85
Pôvodná cena 650,- EUR AKCIA 499,- €

Kovový set 9004
Pôvodná cena 119,- € AKCIA 99,- €

Konferenčný stôl CT 65
Pôvodna cena: 53,- € AKCIA 39,- €

Jedálenský stôl BRONX
rozkladací 140 + 40 x 80 aj vysoký lesk
CENA od 188,- €

Rozkladacia pohovka s úložným priestorom Pastela
spanie 190 cm x 155 cm
Pôvodna cena: 385,- € AKCIA 350,- €

Štýlový set - stôl rozkladací + 6x stolička

Pôvodná cena 2 780,- EUR
AKCIA 1 190,- EUR

Pôvodná cena 439,- EUR CENA od 199,- €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557

KM20-38 strana
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32-000112

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

ŠKOLA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škoda 110R, Garde
alebo Rapid aj nepojazdné
bez papierov. 0904527918

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN
0907774315

STAJAN Slovakia príjme na HPP:
- ELEKTROTECHNIK §21, §22

05 DOMY / predaj
» Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk
nevolať. Tel. 0908091713

Mzda: od 850 EUR

- PRACOVNÍK S POVOLENÍM
NA OBSLUHU TLAKOVÝCH
NÁDOB: Mzda: 800 EUR

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk

» Dám do prenájmu záhradu s chatkou v Novej
Stráži. Cena 150EUR. Tel:
0907578201

Lešenári a stavbári pozor!
ponúkame celoročnú prácu na turnusy

08 STAVBA

plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

11 HOBBY A ŠPORT

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

94-0135

cesta a bývanie ZADARMO
+421 907 780 698 / +421 948 672 122

12 DEŤOM

www.facebook.com/alukogroup

15 HĽADÁM PRÁCU

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KM 12 Predám kočík,
0987 654 321.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

reštartujte
INZERÁT,
ÁVA
KTORÝ PRED
najčítanejšie
y
inzertné novin
na Slovensku

TLAČ
E CENY
ZA NAJLEPŠI
ačné
letáky a propag
dporu
materiály na po
predaja

E
DORUČOVANI
LETÁKOV

ov,
letáky do región
vensku
aj po celom Slo

ONLINE

ogle,
Kampane v Go
na Facebooku,
všetkých
Heureke a na
rtáloch
slovenských po

spisakova@regionpress.sk / 0915 781 227 / www.regionpress.sk
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e-mail: spisakova@regionpress.sk

Prijem plošnej
inzercie

Chcete si
podať
inzerát?

tel.: 0915 781 227

16 ZOZNAMKA
» 54r hľadá priateľku
0917049831

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 operátora 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 novinách, KMzameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

85_0644

Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY V HODNOTE 4,10 €

KULTÁRA, FIRMÁM
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Medzinárodný hudobný festival

Nitriensi
III. ročník

27. 9. 2020 | nedeľa | 17:00

29. 9. 2020 | utorok | 18:00

2. 10. 2020 | piatok | 18:00

NOVÉ ZÁMKY

BELADICE

BELÁ

Rímsko-katolícky kostol
povýšenia sv. Kríža

Park Hotel Tartuf

28. 9. 2020 | pondelok | 18:00
PALÁRIKOVO
Poľovnícky kaštieľ
SOLAMENTE NATURALI
MILOŠ VALENT umelecký vedúci / husle,
viola, spev
JAN ROKYTA cimbal, ﬂauty, duduk,
klarinet, spev
PETER MICHÁLIK husle, spev
PETER VRBINČÍK viola, spev
PIROSKA BARANYAY violončelo
LUMÍR MACHEK kontrabas
SOMA DINYÉS čembalo, daf, gong, triangel
HUDOBNÝ GLÓBUS
POLSKY, WESTY, MORAWKY, KURUCZKY,
ORIENTALKY

30. 9. 2020 | streda | 18:00
NITRA
Bazilika sv. Emeráma
VOKÁLNY SÚBOR VOCAME
GERLINDE SÄMANN soprán
SIGRID HAUSEN mezzosoprán
PETRA NOSKAIOVÁ alt
MICHAEL POPP ﬁdula, harfa, santur, ikliğ,
dilruba, oud
KASSIA, VON BINGEN,
ŠKOLA NOTRE DAME, DE BRETAGNE

1. 10. 2020 | štvrtok | 18:00
KOSTOĽANY
POD TRÍBEČOM
Kostol sv. Juraja
TOMASZ ŚLUSARCZYK baroková trúbka,
trúbka piccolo
WACŁAW GOLONKA organ pozitív
ANONYMUS, PACHELBEL, CAZZATI,
FROBERGER, KIRCHHOF, GROSSI,
BRIXI, CLARCK, KUCHAŘ, HÄNDEL

Château Belá

MICHAELA KOUDELKOVÁ zobcové ﬂauty
LIBOR MAŠEK barokové violončelo
MONIKA KNOBLOCHOVÁ čembalo
TELEMANN, MATTEIS, QUANTZ,
VIVALDI, CORELLI

3. 10. 2020 | sobota | 18:00
KOMÁRNO

Stará pracháreň
IVA BITTOVÁ spev / husle
MUCHA QUARTET
JURAJ TOMKA I. husle
JOZEF OSTROLUCKÝ II. husle
VERONIKA KUBEŠOVÁ viola
PAVOL MUCHA violončelo
BARTÓK, JANÁČEK, A. MOYZES, SUCHOŇ

4. 10. 2020 | nedeľa | 18:00
LEVICE
Židovská synagóga
KOMORNÝ SÚBOR BAROCCO
SEMPRE GIOVANE
JAN SOUČEK hoboj
GUSTÁV BELÁČEK basbarytón
JIŘÍ LÁBUS recitácia
VILMA CIBULKOVÁ recitácia
VILÉM UDATNÝ recitácia
J. S. BACH

801200135

SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
MÁRIA PORUBČINOVÁ soprán
TERÉZIA KRUŽLIAKOVÁ alt
OTOKAR KLEIN tenor
TOMÁŠ ŠELC bas
MARIAN LAPŠANSKÝ klavír
MAREK ŠTRBÁK organ
JOZEF CHABROŇ dirigent
ROSSINI

JANA BOUŠKOVÁ harfa
J. S. BACH, SUK, DVOŘÁK, SMETANA

33-0066

KOMÁRŇANSKO
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Masky nás demaskovali
zapnete do bezpečnostných pásov, tiež
niekto obmedzil vašu slobodu?
Zrazu sa vynorilo toľko bojovníkov
za ľudské práva, že ak by čo len ústa otvorili počas uplynulých tridsiatich rokov,
Vtedy som iba zriedkavo videl nie- žijeme si v rajskej demokracii. Kde boli
koho vyjsť na ulicu bez rúška, to už doteraz? Kedy sa ozývali keď zo zamestnaozaj musel byť “ignorant a vyvrheľ”. nania vyhadzovali “naši” šéfovia stra(Alebo človek s diagnózou, ktorá mu nícky nepohodlných zamestnancov? Kde
rúško neumožňovala nosiť.) Rukavice boli všetci tí “slobodumilujúci”, keď sa k
mal každý druhý a rabovanie obchodov moci dostávali režimy, po ktorých nám tu
sa dialo organizovane, päť zákazníkov zostali iba každodenné zatýkania zločinv dedinskom obchode a ostatní vonku. cov Národnou kriminálnou agentúrou?
Mimochodom, ako mole? Darí sa im? Že Vlastne, ani sa netreba pýtať, odpovede
pozdravujem!
dal spomínaný prieskum Focusu.
Minulú nedeľu istá súkromná teleMimochodom, ak už ide o ľudské
vízia zverejnila prieskum Focusu, z kto- práva - moje základné ľudské právo je
rého bolo úplne zjavné, z akých táborov právo na zdravie. A budem si vyžadovať
a z prostredia akých hodnôt sa grupujú jeho plnenie hoci aj sankcionovaním neodmietači rúšok. Bol to argument nad dodržiavania opatrení, ktoré mi to právo
všetky argumenty a iba potvrdil to, čo si majú zabezpečiť v praxi. A treba sa poďaväčšina spoločnosti iba myslela a o čom kovať polícii, ktorá pokutuje tých, ktorí
bola presvedčená. Ten prieskum teda ignorujú spoločensky záväzné pravidlá,
neprekvapil, ale mimoriadne pomohol. ako aj mladíkovi na benzínke, ktorý jedZorientovať sa v tom, kto je teraz, počas nou ranou poslal k zemi ignoranta, ktorý
druhej vlny - kto.
sa fyzicky oboril na pumpárku len preto,
Kto myslí na seba, na svoje pohod- že ho požiadala,, aby si nasalie, kto nie je zodpovedný, kto ignoruje dil rúško. Toto sú hrdinopravidlá a nariadenia. Naopak, podľa via týchto dní.
ne tie rúšrúšok na tvárach možno poznať doteraz
Inak, pokojne
mnohých nepoznaných ohľaduplných, ka nenoste, aspoň
spoň už z
zodpovedných, mysliacich na iných, diaľky vidno, kto
o je kto.
nielen na svoje ja a takzvané svoje “prám
S pozdravom
va”. Mimochodom, ak si zlomíte nohu a
lekári vám ju dajú do sadry, tiež porušili
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
vaše ľudské práva? Alebo keď sa v aute
Ide do tuhého, zúri druhá vlna, nákaz
a obetí je viac, ako v marci a v apríli,
keď mal každý - ako vravela moja stará mama - “scisknutú ric”.

Najčítanejšie regionálne noviny

Polícia eviduje vyše 3500 priestupkov
v porušení pandemických opatrení
nom prípade nejde o zbieranie pokút.
Opatrenia majú chrániť nás všetkých a
nosenie rúška je to najmenej, čo môžeme jeden pre druhého urobiť,“ uviedol
minister vnútra Roman Mikulec.
Polícia v súvislosti s pandémiou
Okresné úrady, ale i polícia od vynového koronavírusu evidovala do hlásenia mimoriadnej situácie každý
konca augusta 3687 priestupkov, ktoré deň riešia priestupky a preverujú posa týkajú porušenia nariadenej karan- dozrenia z priestupkov spáchaných v
tény, povinnosti nosiť rúško a zákazu súvislosti s opatreniami vydanými Úraotvorenia prevádzok. Najviac priestup- dom verejného zdravotníctva SR. Tých
kov, 711, bolo zistených v Košickom kra- sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej
ji a najviac porušení povinností nosiť situácie neuposlúchli výzvy a pokyny
rúško sa objavilo v Žilinskom kraji, a to inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti
425. Polícia celkovo zaevidovala 9855 s plnením zákona o civilnej ochrane.
udalostí. TASR o tom informovala ria- „Za takýto priestupok môže byť počas
diteľka tlačového odboru Ministerstva mimoriadnej situácie uložená pokuta
vnútra SR Barbara Túrosová.
až do 1659 eur, v blokovom konaní do
Ako ďalej informovala, okresné 1000 eur,“ spresnila Túrosová.
úrady na Slovensku evidujú prostredníctvom odborov krízového riadenia
506 priestupkov, z ktorých 478 bolo vyriešených. Po preverení okolností tretinu postúpili regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ukázalo sa, že išlo
o konanie posudzované podľa zákona
o ochrane, podpore a rozvoji vereného
zdravia. V 40 percentách prípadov bolo
porušenie zákona riešené pokutou
alebo pokarhaním a 22 percent bolo
odložených. Ostatné skutky sú ešte v
riešení. Najviac priestupkov bolo zaevidovaných v Trnavskom kraji, a to 117.
„Treba si uvedomiť, že nám v žiad» red
V 40 percentách prípadov bolo porušenie zákona riešené pokutou
alebo pokarhaním a 22 percent bolo
odložených.
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Posilnite obranyschopnosť svojho organizmu

Chrípková sezóna klope na dvere
Chrípková sezóna trvá na severnej
pologuli od októbra daného roka
do konca apríla nasledujúceho
roka. Posilnite počas chrípkovej
sezóny obranyschopnosť svojho
organizmu dopĺňaním vitamínov,
pravidelným pohybom i dôkladným umývaním rúk. Chrániť sa
môžete aj včasným očkovaním.
Obranyschopnosť organizmu, vrátane detského, možno počas chrípkovej
sezóny podporiť zvýšeným príjmom
vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov
zo skupiny B – komplexu. Získate ich
konzumáciou dostatočného množstva
čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných
obilnín. „Najvhodnejšie je vyberať si z
nej druhy bohaté najmä na vitamín C,
teda papriku, chren, citrusové ovocie,
kivi, zelené vňate, kel, kapustu,“ radia
odborníci z Úradu verejného zdravotnícNáš tip na zázvorový čaj
Pripravte si čerstvý zázvor približne vo
veľkosti orecha. Očistite ho, nastrúhajte, zalejte pol litrom vriacej vody a
nechajte lúhovať 10 minút. Čaj ochuťte medom a citrónovou šťavou. Med
nepridávajte do horúceho nápoja,
nechajte ho mierne vychladnúť, inak
prídete o zdraviu prospešné látky.

tva Slovenskej republiky. Na posilnenie
celkovej odolnosti organizmu odporúčajú udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii v podobe cvičenia a každodenného
pobytu na čerstvom vzduchu. Pomôže
tiež dostatok spánku a otužovanie.

Dajte sa včas zaočkovať
Proti chrípke sa môžete chrániť aj
očkovaním. Podľa verejných hygienikov ide o najúčinnejšiu prevenciu proti tomuto ochoreniu. Očkovanie proti
chrípke zabezpečí tvorbu ochranných
protilátok proti vírusu chrípky ešte do
času jej zvýšenej aktivity, ktorá sa predpokladá v decembri. Keďže dostatočná
hladina ochranných protilátok sa v tele
vytvorí asi po 10 až 14 dňoch po očkovaní, odborníci ho odporúčajú podstúpiť v októbri alebo novembri s tým, že
pred očkovaním by ste nemali pociťovať
príznaky chrípky a prechladnutia. Vakcína vás chráni približne šesť mesiacov.
„Vzhľadom na to, že zloženie očkovacích látok proti chrípke sa každoročne
mení, očkovanie proti tomuto ochoreniu je potrebné absolvovať každý rok,“
objasňujú odborníci. Očkovanie proti
chrípke odporúčajú najmä rizikovým
skupinám ľudí ako sú seniori, osoby so
závažnými chronickými ochoreniami,
tehotné ženy, osoby s oslabenou imunitou a zdravotnícki pracovníci.

Zázvorový čaj s citrónom a medom pomôže pri nachladnutí.
foto autor silviarita pixabay

Očkovanie proti chrípke
a ochorenie COVID-19
Častokrát hľadajú ľudia odpoveď na
otázku, či môže pomôcť očkovanie proti chrípke v prevencii proti ochoreniu
COVID-19. „Očkovanie proti chrípke je
vhodné, chráni pred chrípkou počas
prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Ak by
človek ochorel na infekciu vyvolanú
koronavírusom, ďalšie ochorenie prebiehajúce súbežne, znamená vysoké
riziko komplikácií,“ odpovedajú verejní
hygienici.

Pomocníci z prírody
Pomoc pri podpore obranyschopnosti nášho organizmu môžeme nájsť aj v
prírode. Bylinkové čaje nás v jesenných
mesiacoch nielen zahrejú, ale aj podporia naše zdravie. Staviť môžeme, na
echinaceu, šípky aj rakytník. Mnohí tiež
nedajú dopustiť na zázvorový čaj. Ten
jednak posilní imunitu a pomôže tiež
organizmu bojovať s nachladnutím a
chrípkou. Účinky pre zdravie sa znásobia, ak do čaju pridáte med a citrón.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

NOVOZÁMOCKO
ÁMOCKO - KOMÁ
KOMÁRŇASKO
ÁRŇ
ŇASKO
Katarína Spišáková/ e-mail: spisakova@regionpress.sk / tel.: 0915 781 227
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Najčítanejšie regionálne noviny
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47-095

Vstavané skrine
na splátky

AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových
ý zamestnancov
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t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
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Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
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Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!
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Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

32-0001-3

0800 500 091.

85-0602
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www.lk-servis.sk

34-0099

0918 531 177

