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KAMENÁRSTVO MONUMENT
PALÁRIKOVO
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• ponúka náhrobné kamene
  z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma
  a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

INFO: 0905 328 814
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Široká ponuka kváskového
chleba a pečiva

v našej pekárni s predajňou

Kaparáš 3885/1A, Šurany
e-mail: info@pekarenkrajec.sk

@pekarenKrajec

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

OTVORENÉ: Pondelok – piatok: 08:00 – 17:00
   Sobota: 08:00 – 15:00

@
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O pýche v týchto pyšných časoch

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pekný, už jarný týždeň, vážení čitate-
lia. V minulých vydaniach sme si pri-
pomenuli cnosti, ale keďže svet nie je 
iba čierno-biely, na rad prichádzajú 
hriechy. A nemýľte sa, určite nie iba 
z pohľadu viery.

Práve pýcha je prameňom všetkých 
zhubných myšlienok a emócií. Keď sa 
človek vyvyšuje, začína odsudzovať, 
opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa, 
mať nároky. Dnes je pýcha takmer všade 
okolo nás. Byť pyšným sa stalo módou. 
Všetci sú dnes „múdrosráči“. Iba ja a 
moje nápady sú hodné titulu génia. Aj to 
nezaslúženého, ukradnutého.

Pýcha je napríklad márnomyseľnosť 
spojená s pohŕdaním inými, v kresťan-
stve patrí medzi sedem hlavných hrie-
chov, môže však byť aj prejavom pato-
logickej sebavedomosti, nadradenosti, 
arogancie. Keď sme zaslepení pýchou, 
naše talenty a schopnosti nepovažujeme 
za dary, ktoré sme dostali, ale ich pripi-
sujeme sebe v presvedčení, že ich môže-
me používať, ako sami uznáme za vhod-
né. Nepripomína vám to niečo/niekoho?

Každý z nás je nakazený vírusom pý-
chy! Avšak, spoločenská civilizovanosť 
v nás nám káže zbavovať sa ho, potláčať 
ho, ako sa len dá. Ak to nerobíme, potom 

vidíme okolo seba pyšných, ktorí majú 
neustálu potrebu dať najavo iným svo-
ju „prevahu“, druhých ponižovať. Bez 
toho, že by zdôrazňovali svoje schop-
nosti, iba jednoducho znevážia schop-
nosti druhých.

Pyšný človek si myslí, že vie, ako 
sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo 
nemajú robiť. Hovoriť. Písať. A ak sa tak 
nesprávajú, tak ich jednoducho skritizu-
je. Myslí si, že má na to právo. To, že si 
niekto vôbec dovolí druhých kritizovať, 
pramení z jeho mylnej predstavy, že je 
viac alebo vyššie ako ten, koho kritizu-
je. Pýcha dáva človeku pocit, že môže 
druhým radiť alebo rovno rozkazovať. 
Pyšný človek sa často snaží druhými 
manipulovať, či už skryto alebo priamo. 
Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, na-
stupujú emócie ako hnev či slovná agre-
sia a niekedy aj násilie.

„Pýcha a hlúposť sú 
siamské dvojčatá.“ Tvr-
dil  James Russell Lowell, 
americký básnik, editor a 
diplomat. 

Tak, skúsme to na jar 
bez nej... pekný týž-
deň, vážení čitate-
lia, vám želá
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Kamenárstvo JD Kameň
výroba a montáž hrobov

0915 691 765
jdkamen@jdkamen.sk
www.jdkamen.sk 

SNP 37/A, 940 01 Nové Zámky (vedľa čerpacej stanice OMV)

0915 691 765

TRVALO NÍZKE CENY

Doplnky gratis !!!
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PRÁČKY - CHLADNIČKY
OPRAVA 

alebo možná 
VÝMENA

nefunkčnej 
za funkčnú

Csuti Imrich
0903 122 192
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0905 746 124, www.strecha.ws

STRECHYNA KĽÚČ
ARRI s.r.o. 

Cenové ponuky ZDARMA

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA
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P PÍL T s.r.o.
Vám ponúka:

0905 244 214
www.popilto.sk

opilovanie 
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou 

technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými 

plošinami
servis a údržba ručných 

motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových 

stromov
kosenie záhrad

mulčovanie a štiepkovanie
Zabezpečíme odvoz a dovoz 

kontajnerovým vozidlom!
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šuranoch

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 3.58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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INZERCIA

NOVOZÁMOCKO

Katarína Spisáková  0915 781 227

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Nové Zámky, Bánov, Komjatice, 
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany, 
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou, 
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo, 
Maňa, Radava, Veľký Kýr
 
+ nepárny týždeň: 
Nové Zámky, Andovce, Bánov, 
Komjatice, Palárikovo, Šurany, 
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou, 
Bešeňov, Branovo, Komoča, Se-
merovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia: Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY

Nové 
Zámky

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
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VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

 Paplóny  Vankúše

 Duchny z peria
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V Y Y BY,
V enie!

 0905 638 627  finan ná ochrana

Recyklácia vozidiel

ZADARMO
pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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INZERCIA
0915 781 227



NZ21-11 strana 3

ZAMESTNANIENOVOZÁMOCKO
3

36
-0
03
1

Chceš zmenu? 

Tak potrebuješ práve nás!
Máš chuť naučiť sa nové veci, resp. rád by si sa s nami 

podelil o svoje poznatky?

operátorov vo výrobe
Staň sa súčasťou nášho nového tímu junior technológov
Ponúkame skvelú pracovnú príležitosť pre šikovných ľudí /aj bez skúseností/

v automobilovom priemysle JASPLASTIK- AUTOMOTIVE s.r.o. v Matúškove.

 Stabilná práca na TPP v stabilnej spoločnosti

 Kariérny postup s vyšším ohodnotením

 Platové podmienky:

  Od 900,- EUR/mesačne do 1600 EUR/mesačne + 20% prémií /180-320 EUR/

 Vyplácanie príplatkov podľa ZP

Neváhaj a pošli nám svoj životopis ešte dnes na hr@jasplastik.com,     

tel. č.: 031/7884633
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Nových Zámkoch

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 3.58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 

operátorov/ky výroby 
 na TPP - dlhodobo v NR, práca 

v sede na 2-3 zmeny.   

Základná mzda 
623€ /brutto + odmeny 

a príplatky.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!
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INZERCIA
0915 781 227
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový profil
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVAPLAST

-50%
na okná a

dvere

»CZ 175 SIMSON ENDU-
RO ELECTRONIC PIONIER 
MUSTANG STADION STE-
LA KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»HĽADÁM AUTOELETRIKAR. 
0908423934 NZ

»Prenájom 2 i byt Bezru-
čova s parkovacou plo-
chou záhradkou. N.Zámky 
0907607348
»Predám 2izbový byt v pô-
vodnom stave v centre NZ. 
0904595948

»Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

»Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192
Predám 3 plynové bomby 
10 kg 0904297546

»Predám jačmeň-16€/q, 
kukuricu-18€/q, Palárikovo, 
tel. 0940336457
»PREDÁM RÁM ZO SKLOM NA 
PARENISKO, 0904873297

»Kúpim ľudové kroje 
0902708047

»KTO DARUJE SOCIÁLNE 
SLABEJ FANÚŠIČKE ZÁM-
BÓ JIMMYHO ČOKOĽVEK O 
TOMTO SPEVÁKOVI. CD, DVD, 
FOTKY AJ KNIHY. LEN SMS 
0907524913

»Hľadám si prácu ako 
asistent žiaka (2-4roč.) 
0940324657

»H56r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

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

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

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Ľudia, ktorí chcú žiť dlhý a kvalitný 
život by mali žiť zdravo a vyhýbať 
sa rizikovým faktorom. Zdravý život 
znamená 3P – pokojná myseľ, pravi-
delný pohyb a plnohodnotná strava. 

Rizikové faktory sú stres, fajčenie, 
alkohol alebo nezdravé jedlá. Moja 
mama má 82 rokov. Nepije, nefajčí a stra-
vuje sa striedmo. Každý deň sa jej zvýši 
tlak. Niekedy je zúfalá a bezmocná, ino-
kedy sa trasie od strachu alebo hnevu. 
Jej hlavné rizikové faktory sú 3P -  pre-
miér, predseda a politici. Rizikový fak-
tor je lenivý minister bez emócií, ktorý 
provokuje svojho emočne nestabilného 
šéfa. Ten je ultra rizikový faktor. Všade, 
kde sa objaví vzniká toxický mrak urá-
žok, hádok a negatívnych emócií. Keď sa 
v rodine urážajú manželia, poškodzujú 
psychiku detí. Keď sa pred celou kraji-
nou hádajú dvaja blázni z vlády, ohrozu-
jú psychiku miliónov ľudí.

Aj prostredie vlády a ministerstiev 
spôsobuje čudný vírus - nakazení si o 
sebe začnú myslieť, že sú mesiáši a svo-
jich kritikov označujú za agentov zla. 
Mnohé fyzické choroby majú svoj pôvod 
v psychickej nerovnováhe. A psychická 
nerovnováha vzniká často z televízie, 
rozhlasu alebo internetu. Verím, že mo-

jej mame by menej uškodilo, keby zjedla 
kilo slaniny alebo vypila fľašu slivovice, 
ako sledovanie tlačovej konferencie ale-
bo besedy politikov v televízii. Tie hlú-
posti, prekrikovanie, klamstvá a urážky 
sa už nedajú počúvať. Zvlášť nebezpeč-
né časové úseky sú v nedeľu okolo obe-
da. Podvečer je večerníček pre seniorov 
– strašenie novými mutáciami vírusu, 
počítanie nakazených a mŕtvych. 

Nebezpečným vysielaním sú aj te-
levízne noviny. Môj kamarát sa v čase 
televíznych novín rozhodol behať, ja v 
tomto čase chodím na prechádzky. Vši-
mol som si, že ľudí, ktorí sa namiesto 
sledovania televíznych novín chodia 
prechádzať alebo behať, pribúda. Po-
chopili, čo je dobré a zlé pre ich zdravie. 
Pohyb pomáha, politika škodí. Premýš-
ľam niekedy prečo musia ľudia takto tr-
pieť. Celý deň pracujú 
a večer, keď si majú 
oddýchnuť, im do 
obývačiek vtrhnú 
hlúpi politici a pri-
pravia ich o pokoj. 
Chcete byť zdraví? 
Vyhoďte tele-
vízor a  poli-
tikov.

Ako byť zdravý?

» Ján Košturiak

pracujú
majú

m do
rhnú 
a pri-
pokoj. 

raví?
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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PRE NAŠICH KLIENTOV POSKYTUJEME:
 sociálnu starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou

  a Parkinsonovou chorobou, demenciami

  rôzneho druhu a sklerózou multiplex

 zaopatrenie od 6.00 hod. do 18.00 hod.

 sprevádzanie na lekárske vyšetrenie

Poskytujeme Vám možnosť
okamžitého prijatia 
do nášho zariadenia

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

 celodennú stravu

 odstránenie pocitu osamelosti

 odbremenenie rodiny

 prepravu klientov do zariadenia i domovov
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Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 22.3.2021 do 27.3.2021

Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.

JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody
balenie 5kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

VLAŠSKÉ ORECHY
lúpané

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

É

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

0,29 €/kg

CHREN
balenie 200g

0,69 €/kg

11,50 €/kg

3,90 €/kg

MAK MODRÝ
balenie 1kg

0,56 €/kg 0,79 €/kg

ECHY C
baba

g 0

U NÁS V PONUKE:
ZEMIAKY NA SADENIE: žlté a ružové, certifikovaná sadba, (rôzne odrody)
CIBUĽA NA SADENIE: žltá, červená, certifikovaná sadba
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NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA DOM KAMEŇA

až                  na náhrobné kamene30%
ZĽAVY

DVOJHROBY
+ pomníky už od

1.190 € 

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na 
Cyrilometódskej ul. 8 v Nových Zámkoch (pri autobusovej stanici)

+421 908 269 250
info@globestone.sk   �   www.globestone.sk

                na náhrobné kamene
ZĽAVY

ROBY
y už od

€

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na
metódskej ul. 8 v Nových Zámkoch (pri autobusovej stanici)

JEDNOHROBY
+ pomníky už od

990 € 

ZIMNÁ AKCIA trvá do 30.3.2021
61
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60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

36
-0
00
6

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:
• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky

kkkkk

áš ááááááááááááááááááááááááááááááášš áááááááááááááááááááááá
50 4344444444444444444444444 2

ROZVOZ

Zabezpečíme

POMÁHAME

20. marca 1916            
Albert Einstein publikoval svoju teóriu re-
lativity

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY - GAR. BRÁNY
         PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE
HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:
OPRAVY a SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzii
• vymieňame kovania
• vymieňame tesnenia

PEVNÁ LINKA
035 6420 166 

www.helux.sk

MOBIL
0918 109 149 
helux@helux.sk

BRÁNY

lmeš

S

a
ia

AKCIA NA SIEŤKY

-20%
do 15.5.2021
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Ďalej ponúkame: 
• rolety, žalúzie, sieťky 
  
• servisné opravy
• a iné doplnky
  

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

ťky 

y

Kvalitný nemecký 
profil za prijateľnú cenu!

• garážové brány

viac ako 15 rokov na trhu

Na Slovensku je od pondelka 35 okresov, 
kde je najväčšie riziko šírenia ochorenia 
COVID-19. 

Medzi čierne okresy vo štvrtom stupni 
varovania patria Bánovce nad Bebravou, 
Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Ga-
lanta, Gelnica, Humenné, Ilava, Košice I 
- IV, Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové 
Mesto, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Vá-
hom, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, 
Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ru-
žomberok, Šaľa, Senica, Skalica, Trebišov, 
Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Zvo-
len, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

V treťom, čiže bordovom stupni varo-
vania podľa COVID automatu sa nachádza 
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Barde-
jov, Bratislava I - V, Brezno, Bytča, Detva, 

Hlohovec, Komárno, Levice, Levoča, Lip-
tovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Me-
dzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nitra, 
Partizánske, Pezinok, Poltár, Poprad, Pre-
šov, Prievidza, Sabinov, Senec, Snina, Sob-
rance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, 
Stropkov, Svidník, Topoľčany, Veľký Krtíš, 
Vranov nad Topľou, Žilina a Zlaté Moravce.

V druhom stupni varovania – červe-
nom – sú tri okresy. Ide o okresy Kežmarok, 
Nové Zámky a Tvrdošín.

Platnosť negatívneho testu na ochore-
nie COVID-19 v zamestnaní je pri čiernych a 
bordových okresoch sedem, v červených 14 
a v ružových 21 dní. V čiernych okresoch je 
zakázaný vstup aj výstup z okresu. Pri bor-
dových, červených a ružových okresoch je 
pohyb medzi okresmi možný len s testom s 
platnosťou sedem dní.

Covid mapa je stále tmavá

» red     Zdroj: MZ SR
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 3. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,70€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ

Sadové zemiaky na predaj

Živé MORKY NA CHOV,
živé KURENCE 
a NOSNICE 
17 týždňové

78
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00
00
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2
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POMÁHAME

Soľ, ocot, citrón či sóda bikarbóna 
sa pravdepodobne nájdu v každej 
domácnosti. Poslúžia aj ako skvelí 
pomocníci pri jarnom upratovaní.

Soľ - Rozžiari vaše záclony, stačí ak 
ich dve hodiny pred praním namočíte 
do vody, v ktorej ste rozmiešali za hrsť 
soli. Vyčistí kuchynský drez a to tak, 
že do misky nasypte lyžicu soli, zrieďte 
s octom a vymiešajte na kašu. Tú po-
tom pomocou hubky naneste na drez 
a nechajte 10 minút pôsobiť, následne 
opláchnite čistou vodou. Vyčistí výlev-
ku v kuchynskom dreze a zbaví ju zá-
pachu. Potrebovať budete roztok, ktorý 
si pripravte z 200g hrubej soli a dvoch 
litrov vriacej vody – poriadne rozmie-
šajte a vlejte do výlevky.

Ocot - Vyčistí okná. Do vedra s horú-
cou vodou prilejte ocot, okná poumý-
vajte a následne vyleštite pokrčeným 
novinovým papierom. Rozžiari kober-
ce. Potom ako ich vysajete, zarobte do 
vedra vodu s octom a koberec kefou 
poriadne vyčistite. Varnú kanvicu zba-
ví vodného kameňa tak, že do nej nale-
jete ocot a povaríte. Následne v kanvici 
viackrát za sebou prevarte dostatočné 
množstvo čistej vody, až potom ju za-
čnite opäť používať.

Sóda bikarbóna - Vyčistí nerezový 
riad. Na čistú vlhkú hubku naneste 
väčšie množstvo sódy bikarbóny a 
hrnce ňou poriadne vyčistite – získajú 
lesk. Vyčistí práčku a zbaví ju zápa-

chu. Do zásobníka určeného na prací 
prostriedok nasypte pol hrnčeka sódy 
bikarbóny a práčku zapnite bez prádla 
len naprázdno.

Citrón - Vyčistí kachličky. Citrón 
rozkrojte a šťavu vymačkajte priamo 
na čistú hubku. Kachličky poutierajte, 
nechajte na nich šťavu pár minút pôso-
biť a potom vyčistite utierkou, ktorú ste 
predtým namočili do teplej vody. Vyčis-
tí vodovodné batérie. Citrón rozkrojte a 
potierajte ním vodovodné batérie, prí-
padne aj kuchynský drez. Vyčistí mik-
rovlnnú rúru. Do misky nalejte vodu a 
vložte do nej plátky citróna. Vložte ju 
do mikrovlnky a tam ju zohrievajte do-
vtedy, pokiaľ nebude celé okienko za-
rosené, trvá to približne sedem minút. 
Nechajte paru pôsobiť ešte päť minút a 
až potom otvorte dvierka a rúru utier-
kou jemne očistite.

Jarné upratovanie v štýle EKO

» Pripravila: Renáta Kopáčová
zdroj foto: congerdesign pixabay

Slovenská pošta zaznamenala už 
viac ako 20 typov podvodných e-
-mailov, ktoré sa „tvária“, akoby ich 
odosielateľom bola pošta. Adresáta 
vyzývajú k úhrade platieb za doru-
čenie zásielky, k zmene doručeniu či 
uloženiu zásielky či zaplateniu col-
ných poplatkov. 

Najnovšie dostávajú adresáti fa-
lošné emaily pod hlavičkou Slovenskej 
pošty v spojitosti so stránkami, ktoré 
ponúkajú kúpu či predaj rozličných 
tovarov. Ak adresát zadá údaje zo svo-
jej platobnej karty cez falošnú stránku 
veľmi podobnú webovej stránke pošty, 
majú mu byť na účet pripísané peniaze 
za tovar.

Aj v tomto prípade ide o podvod, 
pretože Slovenská pošta nikdy nepýta 
peniaze ani  nesprostredkúva pripísa-
nie peňazí na účet prostredníctvom e-
-mailov. Adresátov týchto podvodných 
emailov preto pošta vyzýva k ostraži-
tosti, aby kontrolovali adresu odosiela-
teľa a na podozrivé emaily nereagovali. 
Vizuály falošných mailov sú zverejnené 
aj na webovej stránke Slovenskej pošty.

V mene Slovenskej pošty dostávajú 
adresáti aj falošné e-maily, prostredníc-
tvom ktorých si môžu údajne zmeniť 
doručenie alebo uloženie zásielky. In-
formácie z takéhoto e-mailu sú podob-
né informáciám z oficiálneho webu po-

šty, až na niekoľko zámerne podobných 
nepravdivostí.

Napríklad zákaznícka podpora 
Slovenskej pošty nefunguje 24 hodín 
denne, ale iba v pracovných dňoch v 
čase od 8:00 do 17:00. Falošný mail je 
možné rozlíšiť aj podľa nesprávne uve-
deného telefónneho číslo na Zákaz-
nícke centrum - 0850 192 413, pričom 
správne číslo je 0850 122 413. Aj v tomto 
prípade ide o zneužitie loga Slovenskej 
pošty, a preto by klienti nemali na také-
to emaily reagovať.

Okrem toho sa stále objavujú faloš-
né e-maily či SMS správy pod hlavičkou 
Slovenskej pošty, požadujúce od adre-
sátov úhrady poplatkov za doručenie 
zásielky či preclenie zásielky. Ak klient 
akceptuje túto falošnú požiadavku, 
webový odkaz ho presmeruje rovno na 
platobnú bránu, kde má zadať údaje 
zo svoje platobnej karty. Klienti by sa 
mali mať na pozore, pretože ani v tomto 
prípade nie je odosielateľom Slovenská 
pošta. Slovenská pošta nikdy nežiada 
poplatky prostredníctvom e-mailov či 
SMS, a to ani pri colnom konaní. Clo aj 
poplatok za colné konanie zaplatí klient 
priamo pri doručení zásielky.

V tejto veci podala Slovenská po-
šta trestné oznámenie na neznámeho 
páchateľa, aktuálne prebieha vyšetro-
vanie. 

Podvodníci v mene 
Slovenskej pošty stále útočia

» red

Z  analýzy požiarovosti vyplýva, že 
najpočetnejšou skupinou požiarov 
v roku 2020 boli požiare súkromného 
vlastníctva. Išlo o 52 prípadov a výška 
škôd, spôsobených požiarom pred-
stavovala 570 660 Eur. 

Hasičský a záchranný zbor v súvis-
losti so zabezpečovaním ochrany lesov 
pred požiarmi a  jarným vypaľovaním 
trávy upozorňuje na  dodržiavanie po-
vinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), 
c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona č. 
314/2001 Z. z. o  ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov. Práve  ten-
to zákon upravuje povinnosti právnic-
kých osôb, fyzických osôb podnikateľov 
a fyzických osôb v  súvislosti s  danou 
problematikou. Veľmi dôležitá je  povin-
nosť fyzických osôb „zabezpečovať plne-
nie opatrení v súvislosti s ochranou lesov 
pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, 
správe alebo v užívaní“, a to najmä dodr-
žiavaním zásad protipožiarnej bezpeč-
nosti v  čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiarov, t.j. v  jarnom a suchom 
období. 

Zákon č. 314/2001 Z. z. o  ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpi-
sov fyzickým osobám zakazuje :
1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň 
na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru.
2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stro-
mov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na 

miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíre-
niu.
4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon 
nemá osobitné oprávnenie alebo odbor-
nú spôsobilosť, ktoré sa z  hľadiska pro-
tipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich 
vykonávanie.
5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať 
prístup k  požiarnym zariadeniam alebo 
k vecným prostriedkom na ochranu pred 
požiarmi a  k  uzáverom rozvodných za-
riadení najmä elektrickej energie, plynu 
alebo vody.
6. Vyvolať bezdôvodne požiarny po-
plach, privolať bezdôvodne hasičskú 
jednotku alebo zneužiť linku tiesňového 
volania.

Porušenie  tohto  zákazu je  možné 
postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo 
výške 331 € a pre právnické osoby alebo 
fyzické osoby – podnikateľov vo výške 
16 596 € , prípadne je možné uložiť bloko-
vú pokutu za priestupok na úseku ochra-
ny pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €. 

Jar je obdobím rizika požiarov

» Zdroj: HaZZ SR
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V týchto ťažkých časoch naozaj všet-
ci. Tí z nás, ktorí ako tak majú z čoho, 
by mali z ľudského hľadiska podržať 
nad hladinou tých, ktorí už sa topia. 
Preto je človek človekom.

Projekt „Pomáhame regiónom“, kto-
rý popri našom vydavateľstve spúšťame 
ako projekt konkrétnej pomoci ľuďom v 
regiónoch, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej 
situácii a bez pomoci druhých by ju ťažko 
zvládli.

Projekt sa volá „Pomáhame regiónom“ 
a budeme ho realizovať prostredníctvom 
nášho občianskeho združenia Uni zdra-
vie o.z.

Hlavnou činnosťou našej neziskovej 
organizácie sú všeobecne prospešné 
služby a pomoc konkrétnym ľuďom a 
spoločenstvám v našich regiónoch.

Na to, aby sme dokázali užitočne po-
máhať, potrebujeme zozbierať dostatoč-
né množstvo fi nančných príspevkov, kto-
ré potom rozdelíme vybraným ľudom v 
núdzi v jednotlivých regiónoch. Preto vás 
chcem poprosiť, aby ste sa zúčastnili tejto 
pomoci aj vy prostredníctvom darovania 
dvoch percent dane z dane z príjmov fy-
zických osôb. Príspevky do občianskeho 
združenia pošleme aj z nášho vydava-
teľstva REGIONPRESS, od nám blízkych 
spoločností a ich zamestnancov.

Viacerí naši zamestnanci a spolupra-
covníci už dlhodobo pomáhajú iným 
ľuďom v núdzi. Napríklad prostredníc-
tvom konkrétnej potravinovej pomoci, 

poradenstvom a keď sa inak nedá, aspoň 
osobným povzbudením.

Tento týždeň však spúšťame aj kam-
paň v našich novinách prostredníctvom 
inzercie, kde chceme osloviť širokú verej-
nosť a požiadať ich o príspevky z dvoch 
percent daní.

Vidíme, že pomoc v jej najrôznejších 
podobách je aktuálne mimoriadne po-
trebná. Konkrétna pomoc ľuďom, ktorí 
majú svoje osudy, svoj domov, no nema-
jú pre svoj dôstojný život to, čo väčšina 
z nás. Jedným chýbajú zdroje, potrebné 
na fi nancovanie školskej dochádzky ich 
nadaných detí. Iným zas na zaplatenie 
potrebných liekov a pre nich nedostup-
ných zdravotných pomôcok. Sme aj pod-
nikatelia ako vy a dobre vieme, čo je nám 
prekážkou v našom snažení. A čo nám, 
naopak, prospeje.

Ak sa chcete pridať, nazrite na webo-
vú stránku: 
https://www.pomahameregionom.sk/

Naše vydavateľstvo 
vám za to úprimne ďakuje.

Musíme si pomáhať 
Na trhu Slovenskej republiky sa po 
vypuknutí pandémie COVID-19 zvýšil 
dopyt po výrobkoch na ochranu dý-
chacích ciest. Medzi takéto výrobky 
patria textilné rúška a filtračné pol-
masky nazývané aj respirátory. Na 
uvedené skupiny výrobkov sa vzťahu-
jú rôzne právne predpisy a požiadav-
ky na bezpečnosť.

Textilné rúška musia byť priamo na 
výrobku alebo jeho obale označené mini-
málne týmito informáciami:
1. údajmi o výrobcovi, dovozcovi alebo aj 
dodávateľovi,
2. údajmi o spôsobe použitia a údržby 
výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vy-
plýva z jeho nesprávneho použitia alebo 
údržby,
3. údajmi o materiálovom zložení výrob-
ku.

Informácia o spôsobe údržby textil-
ného výrobku musí byťpre spotrebiteľa 
dostatočne zrozumiteľná a jednoznač-
ná. Výrobca textilného rúška pri jeho 
uvedení na trh musí vedieť deklarovať a 
preukázať, že ním uvedené rúško je bez-
pečné, napr. preukázaním zdravotnej ne-
závadnosti materiálov, z ktorých je rúško 
vyrobené. 

Filtračné polmasky proti časticiam 
sú podľa filtračnej účinnosti a maximál-
neho celkového prieniku rozdelené to 
troch tried:

• FFP1 – ochrana pred väčšími pevnými 
časticami. Celková účinnosť ochrany > 78 
percent.
• FFP2 – ochrana pred organickými a 
anorganickými časticami (ľahko toxické 
častice).
Celková účinnosť ochrany > 94 percent.
• FFP3 – ochrana organickými, anorga-
nickými časticami a biologickými časti-
cami (vírusy, baktérie, plesne, atď.). Cel-
ková účinnosť ochrany > 98 percent.

Všetky filtračné polmasky, aj ich naj-
menšie spotrebiteľské balenie musia byť 
zreteľne a trvale označené predpísanými 
údajmi.

Filtračné polmasky FFP1, FFP2 a 
FFP3 musia mať tiež vydaný certifikát EÚ 
skúšky typu. Certifikát musí byť vyda-
ný notifikovanou osobou na nariadenie 
EPaR2016/425 so sídlom v EÚ, ktorá je no-
tifikovaná na OOP na ochranu dýchacích 
orgánov s uvedením identifikačného čísla 
notifikovanej osoby.

Informácia obchodnej inšpekcie 
k rúškam a respirátorom

» red       Zdroj: SOI
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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 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


