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KOMÁRŇANSKO
Týždenne do 16 370 domácností

Zastávam totiž názor, že je právom
každého rozhodnúť sa vzhľadom na svoj
zdravotný stav či stav osôb, v ktorými žije
v spoločnej domácnosti, či sa na tejto akcii zúčastní, alebo nie. Napokon, vyplýva
mu to aj z Ústavy Slovenskej republiky - a
to hneď z viacerých jej článkov a odsekov.
Napríklad z článku č. 14, kde sa v odseku
jeden píše - “každý má právo na život.
Ľudský život je hodný ochrany už pred
narodením.” Alebo v odseku dva toho istého článku- “nikto nesmie byť pozbavený
života.” Čiže riziko spojené s plošným testovaním mimoriadne ohrozeného človeka
vzhľadom na jeho zdravotný stav či vek je
tu a ten človek má ústavné právo bez sankcií posúdiť mieru a závažnosť takého rizika
pre neho. Ide o riziko nákazy v dave ľudí,
keď sme doteraz pol roka počúvali od odborníkov, ale aj politikov, že rizikové osoby
by sa takýchto aktivít mali strániť.
Ale dosť už, naozaj som o plošnom testovaní neplánoval. Spomeňme skôr výsledok ďalšieho prieskumu agentúry Focus,
podľa ktorého “koronavírus je len chrípka,
druhá vlna iba nafúknutá mediálna bublina a pravidelné nosenie rúšok má nega-

tívne zdravotné dôsledky” - teda v očiach
tretiny slovenských učiteľov. A už len pripomeniem asi pol roka starý prieskum,
podľa ktorého tretina slovenských učiteľov
za zdroje, ktoré pri výuke používa, považuje napríklad tituly Zem a vek či Hlavné
správy. Nekomentujem, spomínam iba
fakt. Komentujte si, vážení čitatelia kto
ako chcete.
Tento týždeň som zaznamenal aj dobré správy, o nich sa však nikde nepíše. O
pomoci človeku, ktorý si pomoc zaslúži,
človeku, ktorý žije podľa jedného z našich
politikov “tam, kde nič nie je” a ktorá prichádza až z Írska. Alebo o pomoci mladíka,
ktorý z vlastného, nie, z nijakých zbierok,
z vlastného nakupuje potraviny matkám
v centrách pre týrané ženy s deťmi. Korona - nekorona. Je mi na druhej strane ľúto,
že som nemohol darovať krv na operáciu
matky priateľa, ktorého si vážim. Bol som
darca, ale už nesmiem. Pre
diagnózy, pre ktoré sa krv
darovať nesmie. Nuž a pre
tie diagnózy aj veľmi zvažujem účasť na plošnom testovaní, ale to už by som sa
opakoval.
Pekný týždeň,
vážení čitatelia.
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124
09
www.strecha.ws

75-41

Ak čakáte, že s v nasledujúcich riadkoch rozpíšem o top mediálnej téme
týchto dní, nedočkáte sa.
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

starý, socialistický nábytok 0908 320 488

801200179

Vykupujem
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S nápadom posunu času (zo zimného na letný) prišiel vlastne Benjamin Franklin ešte v roku 1784,
pretože chcel ušetriť na sviečkach.
Šetrenie elektrickej energie je
dodnes najdôležitejším dôvodom
zmeny času.
My však aktuálne budeme posúvať
čas opačným smerom, v noci zo soboty na nedeľu. Čaká nás zmena na zimný čas. Hodiny si nastavíme o hodinu
späť, z 3:00 hod na 2:00 hod, dňa 25. 10.
2020.
Len tak, na margo, vedeli ste, že
vďaka zmene času sa už podarilo zabrániť aj teroristickému útoku?!
V septembri 1999 bol na palestínskom západnom brehu ešte letný čas,
zatiaľ čo Izrael sa práve preorientoval
naspäť na bežný, zimný. Palestínski
teroristi v tento deň pripravili bomby,
ktoré dali svojim spolupracovníkom
v Izraeli. Tí si ale neskontrolovali čas
a keďže bol na bombách nastavený
letný, vybuchli o hodinu skôr, ako teroristi čakali - práve vo chvíli, keď ich
inštalovali! Namiesto dvoch autobusov
plných ľudí teda bomby zabili troch teroristov...
Keď v USA verbovali mladých mužov do vojny vo Vietname, istý mladý
Američan sa tejto povinnosti vyhol
práve vďaka tomu, že sa narodil po polnoci v deň, keď sa menil zimný čas na
letný. Argumentoval tým, že v štáte De-

laware, odkiaľ pochádza, sa vtedy narodenia zaznamenávali podľa bežného
času, nie letného. Preto sa teda vlastne
narodil o deň skôr. Keďže tento deň mal
pri povolávaní do služby vyššiu číselnú
hodnotu, zachránilo ho to od nástupu
do armády.
A keď už píšeme o čase a kuriozitách okolo neho - ak by sa celá história nášho sveta zhrnula do jedného
roka, moderní ľudia by sa objavili až
31. decembra asi o 23:58. Alebo - úrad
sledujúci kriminalitu v Spojených štátoch zistil, že počas obdobia, v ktorom
sa používa letný čas, kriminalita klesá
o 10 až 13 percent. A do tretice - v 50.
tych a 60. tych rokoch v Spojených štátoch platilo, že každá oblasť sa mohla
rozhodnúť, na ktorý dátum naplánuje
zmenu letného času. V jednom okamihu bolo len v štáte Iowa 23 oblastí s
rôznym časom.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

• Mulard káčere na výkrm
krmivo pre nosnice, rastová a znášková
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LEVICE, Mochovská 45, tel.: 0902 944 324

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

76-0093
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ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

DODÁME DO 2 HODÍN
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Jeseň je totiž rovnaké ročné obdobie ako ktorékoľvek iné a napríklad
v porovnaní s letom, keď sa náš organizmus mimoriadne namáha, aby udržal teplotu organizmu v prijateľných
medziach či keď trpí deficitom spánku
počas krátkych nocí, je pre nás jeseň
vlastne prospešná.
Je to hneď z viacerých dôvodov. Napríklad, spíme dlhšie, pretože sa skoro
stmieva, mnohé aktivity jednoducho
večer už nevykonávame. Aj ráno si, ak
máme šancu, doprajeme “pomalšie”
zobúdzanie. Čiže, nepriamo, bez toho,
aby sme to nejak ovplyvňovali, má
náš organizmus možnosť dôkladnejšie
regenerovať a akumulovať energiu na
ďalší pracovný deň.
Jeseň nám tiež poskytuje čosi, čo
okrem jari už žiadne ročné obdobie asi
nemôže. Prechádzky v krásnom počasí
“babieho leta” v prírode, pri ideálnej
vonkajšej teplote, v obklopení tej najkrajšej palety farieb. Na náš organizmus takéto prechádzky pôsobia mimoriadne povzbudzujúco, osviežujúco a v
podobe hormónu endorfín nás robia aj
šťastnými. Endorfín je totiž takzvaná
“droga” šťastia, pokoja, pohody.
Nuž a na jeseň prirodzene meníme
aj stravu a vonkajším okolnostiam po-

časia prispôsobujeme konzumované
nápoje. Ak začneme tým druhým, potom treba spomenúť rôzne bylinkové
čaje, ale čaje so zázvorom, ktoré nám
významne pomáhajú budovať si imunitu a ktoré vytvárajú pocity pohody a
tepla. Akosi prirodzene sa dostávame
aj k spotrebe sezónneho ovocia, najmä
mimoriadne pre zdravie potrebných
jabĺk, ale aj pochúťok z nich, ktoré zas
vyžadujú napríklad také “koreniny”,
ako je škorica. A škorica je pre naše
zdravie priam zázrak. Svoje vedia diabetici, ktorým znižuje hladinu krvného
cukru, ale aj “otužilci”, pre ktorých je
škorica či muškátový orech výbornou
podporou imunitného systému. Dokonca fungujú aj ako preventívne prírodné antibiotiká.
Tak zabudnite na depresie a užívajte si jeseň, využite jej dary, príroda vie,
ako nás má pripraviť na zimu!
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Nepodliehajte zaužívaným ošúchaným tvrdeniam o depresii na jeseň
a o tom, ako čo najrýchlejšie toto obdobie treba nejak “pretrpieť”.

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

Jeseň je prospešná pre organizmus

» red

Poskytujeme
celodennú starostlivosť
za 2,59 eur/deň, vrátane desiaty,
obedu a olovrantu
PRE NAŠICH KLIENTOV POSKYTUJEME:
t celodennú stravu
t odstránenie pocitu osamelosti
t odbremenenie rodiny
t prepravu klientov do zariadenia i domovov

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389 alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com

KM20-43 strana

3

76-0096

t sociálnu starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou
a Parkinsonovou chorobou, demenciami
rôzneho druhu a sklerózou multiplex
t zaopatrenie od 6.00 hod. do 18.00 hod.
t sprevádzanie na lekárske vyšetrenie

FARMÁRI / ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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04 BYTY / prenájom
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

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Dám do prenájmu záhradu s chatkou v Novej
Stráži. Cena 150EUR. Tel:
0907578201

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

S

» Hľadáme z Komárna
opatrovateľku pre vitálnu
starenku. Mzda: podľa dohody 0907774315

U

15 HĽADÁM PRÁCU

D

Chcete si
podať
inzerát?

O

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KM 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 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.
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PREČÍTAJ SI LEPŠIE NOVINY
Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY
Y
à(ȴàELA àMLàW>MO>@LS>Kȝ
ààELAFKLSiàWJBKVààO>KKià àABKKià àKLȵKi
ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

0800 500 091 +420 730 893 338
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKià
JFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
a±ĩųŅĬŅĹƁxŏƆÆųŅĹǄě ŏîØăŏƉ7wĵƗ s DPH UFƉěƗǉŢ
ĬƋų±ĬĜčĘƋƗxŏǉÒĝų±ě ƁØŀĊƉ7wĵƗ s DPH UFƉěƑǉŢ

UkěǉĊƅxăĊƑǉƁƁŏØǄåĹĜƋÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
UkF)ěǉăăxƅƗăĊǉǉƆØĩŅŸĜÏåÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ

eshop.zenitsk.sk
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75-11

03 BYTY / predaj
»Predám 2i byt v Komárne
pri Gazdovskej ulici cena
56000 eur tel 0911451098

TTT HLKPQORHQBO PH

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škoda 110R, Garde
alebo Rapid aj nepojazdné
bez papierov. 0904527918

výška štátnych pomocí pre odvetvie,
situácia okolo Slovenského pozemkového fondu, vládou schválený nedostatočný štátny rozpočet, ale najnovšie
aj fakt, že agropotravinárstvo sa nedostalo medzi prioritné oblasti Plánu obOznačujú ju za patový stav, keďže novy EÚ sú hlavnými dôvodmi pokraMinisterstvo pôdohospodárstva a roz- čujúcej nespokojnosti samosprávnych
voja vidieka SR nepredstavilo verejnos- organizácií.
ti za sedem mesiacov od zostavenia vláPoľnohospodári a potravinári
dy relevantné systémové opatrenia pre (zjednodušene) opakovane žiadajú
podporu poľnohospodárskeho a potra- vládu o viac pozornosti pre agrosektor.
vinárskeho spracovateľského odvetvia. Nedávno s nevôľou napríklad pripoČlenovia RPPS SR vyjadrujú pocho- mienkovaliá, že v takzvanom pláne
penie pre všetkých poľnohospodárov, obnovy je o celej tejto strategickej sfére
ktorí vstúpili do štrajkovej pohotovosti. ekonomiky doslova iba niekoľko slov. V
„Chýba nám návod, presné manti- diskusiách politikov, ako aj v otázkach
nely, ako máme podnikať na jednot- novinárov sa téma agropriemysel praknom európskom trhu v 21. storočí. Inak ticky nezjavuje.
sa z miesta dopredu nepohneme. Kým
iné krajiny pracujú na 200% a zmierňujú následky pandémie koronavírusu
na vlastný agropotravinársky sektor,
my doma žiadnu podporu necítime.
Práve teraz je ten zlomový moment,
kedy sa rozhoduje o budúcnosti celého
agropotravinárskeho odvetvia a my
potrebujeme jasnú víziu a predloženie
systémových krokov na jej naplnenie“,
uviedol predsedajúci Rade Milan Mišánik.
Kroky ministerstva pôdohospodárstva, rovnako aj ministerstva životného prostredia, nedostatočné tempo
prác pri príprave budúcej Spoločnej
» red
poľnohospodárskej politiky, neznáma
Členovia Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR) kriticky vnímajú
situáciu, do akej sa dostalo agropotravinárske odvetvie na Slovensku.

85-0692

01 AUTO-MOTO / predaj

Gazdovia vyzývajú premiéra

721200179

Občianska
riadková
inzercia
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Prijem plošnej inzercie
tel.: 0915 781 227
e-mail: spisakova@regionpress.sk
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ČERVENÝ NOS / SLUŽBY, FIRMÁM
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

33-0073

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

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

0
202
10.
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Detská izba TOM

Šatníkova skriňa BALI - 4-dverová

Sedacia súprava INFERNO

Pôvodná cena 317,- € AKCIA 199,- €

Cena 249,- €

rozmery: 294 cm x 174 cm, spanie 230 cm x 160 cm

Pôvodná cena 765,- € AKCIA 666,- €

Rozkladacia pohovka na každodenné
spanie FENIX, spanie 204 cm x 157 cm
Pôvodná cena 544,- € AKCIA 477,- €

Obývacia stena FRANCO, širka 260 cm
Pôvodná cena 299,- € AKCIA 249,- €

Rozkladacia sedacia súprava BRUNO
spanie 196 cm x 124 cm
Pôvodná cena 480,- € AKCIA 399,- €

BAVLNKY
A NITE ZA
SUPER CENY
ZÁCLONY
- 50% až 70 %
KOBERCE
- 30% až 50 %
Pružinový matrac CC 3 výška 27 cm
rôzne rozmery šírky 80 cm, 90 cm, 160 cm
a 180 cm Pôvodna cena od 275,- €

Vysoká posteľ TIPO šírka 180 cm

CENA 499,- €

Kuchynská linka rôzne farby
s pracovnou doskou

CENA od 299,- €

AKCIA od 99,- €

LUSTRE
- 50%

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
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32-00122

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

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových zamestnancov
  

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV

A INÉ

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

 
 
 
 
! 
 

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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

Viac info
 " 

Facebook: aiwsk

32-0107

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

0800 500 091

85-0738
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„ Vianoce v tichu hôr „
 
  
   
 !"#$%   & 

' %(192€!) #%(#
senior s dotáciou, inak cena 242€ / os.
'  *  (+   % 03   +5  %

ZĽAVA

30%
DO KONCA
OKTÓBRA

PRÁCA NA SLOVENSKU

ZDRAVÉ VIANOCE

ELEKTROTECHNIK
-TESTERISTA

ROZVOZ HYDINY K VÁM

MORKY
HUSI
HUSOKAČKY
KAČKY
KOHÚTY

(HM 1.214,40€ + 100€ odmeny)

ZVÁRAČ-SPÁJKOVAČ
 

OPERÁTOR/OPERÁTORKA
VÝROBY

SLIEPKY, KURČATÁ

88-0095

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
+ STRAVNÉ LÍSTKY
589 0918 493 960
;<9stajanslovakia@azet.sk

85_0738

$ %&'*&-/35
Miesto práce:67

Objednávky:
CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

 

Miesto práce:!"#
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0918 591 942, 0918 494 494
recepcia@oravskahoraren.sk
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

66-0196

13 120 0403

0944 113 140

Rezervácie:

