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Týždenne do 34 140 domácností

STRECHYna kľúč

Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby
technologických celkov, v oblasti modernizácie výrobných zariadení a montáží a
demontáží oceľových konštrukcií.

HĽADÁ nových kolegov na pozície
montér • zvárač • vedúci montér

ných
najväčší výber odľahčeE CENY!!!
I
krytín a plechov NAJNIŽŠ eb

Platobné podmienky: od 4,30 € - 8,50/hod (TPP)
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Miesto výkonu práce: Slovensko aj zahraničie
ČO PONÚKAME ?

ČO OČAKÁVAME ?

ov a fari
- nekonečný výber tvar
ARRI s.r.o.
u
- ihneď zo skladu
i c
ý h užž via
Zrealizovanýc
ako 6000 striech

• Práca v stabilnej spoločnosti
SŠ so strojárskym zameraním
• Kariérny rast
Manuálna zručnosť
• Motivujúce finančné ohodnotenie
Čítanie technických výkresov - výhodou
• Zabezpečenie ubytovania
Znalosť cudzieho jazyka – výhodou
• Stravné a príspevok na cestovanie
Spoľahlivosť a flexibilitu
• Individuálny prístup
Tímovú prácu a technické zmýšľanie
• Absolvovanie certifikovaných školení
Chuť pracovať
PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
www.pmpmontex.sk /+ 421 910 909 547 / kariera@pmpmontex.sk

52-0107

•
•
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•
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FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
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4,50

hľadá do svojho tímu:

Sústružník / frézár
- obsluha strojov – brúsenie, zváranie, sústruženie, frézovanie
- výroba súčiastok, šablón, prípravkov podľa výkresovej dokumentácie
- oprava poškodených dielov strojov
- zámočnícke práce
950 – 1092 EUR
- práca na dve zmeny

*

-zabezpečená pracovná obuv a odev

-mesačný bonus do 142 EUR

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických ukazovateľov
-každoročné prehodnocovanie platu
76-0075

07-0006

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

e-mail: cv.fpsk@ferplast.com, tel. č. 035/7902622

P PÍL T

s.r.o.

Vám ponúka:
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
frézovanie pňov
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0905 244 214
www.popilto.sk

801210010

76-0082

Zabezpečíme odvoz a dovoz
kontajnerovým vozidlom!

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY
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Štvrtý a štrnásty júl v histórii ľudstva. Dva mimoriadne významné
dni, z ktorých si dne pamätáme
ledva ak ich skreslenú a myšlienkovo vyšedivenú symboliku.
Tak si pripomeňme - 4. júla 1775
je štátnym sviatkom USA a je to Deň
nezávislosti. To možno ešte tušíme.
A viac iba ak zopár aktuálnych každoročných púťových atrakcií. Lenže
– tento dátum vstúpil do histórie ako
deň, keď 56 vysoko postavených osobností z 13 pôvodných amerických štátov podpísalo Deklaráciu nezávislosti. A to nielen na kolóniách, cudzích
mocnostiach a iných uzurpátoroch.
Deklarácia nezávislosti v USA 4. júla
1775 inštitucionalizovala ústavné zakotvenie princípu suverenity národa
s právom zvrhnúť vládu, ktorá koná
proti vôli ľudu. Toto je primárny odkaz
štvrtého júla. Toto je to, čo by si malo
ľudstvo, aj to naše, v deň výročia tejto
veľkej udalosti pripomínať. Vrátane
našich ústavných právnikov a mocou
opojených politikov. A hlavy štátu samotnej.
Tá druhá júlová štvorka je súčasťou štrnástky. Deň Bastily. 14. júla 1789
francúzsky ľud dobil symbol svojvôle

10. a 17. 7.2021
10:00-18:00

šľachty – väzenie Bastila v Paríži. To
bol začiatok nielen ich ľudovej revolúcie. Ale iba začiatok. Pretože skutočným dôvodom k najvýznamnejšiemu
štátnemu sviatku Francúzska sa stali
až udalosti, ktoré sa odohrali o rok neskôr, na deň presne. Každoročne tak
vlastne oslavujeme 14. júl 1790. Tento
dátum bol za štátny sviatok stanovený v roku 1880 za Tretej Francúzskej
republiky. Pripomína sa ním sviatok
Federácie, ktorý založili Lafayette a
Parížska komúna, revolučná vláda
v Paríži, s cieľom posilniť jednotu
v krajine zmietanej krízou. Pri tejto
príležitosti sa usporiadali vojenské
prehliadky a kráľ Ľudovít XVI. uznal
zvrchovanosť ústavy vypracovanej
Národným zhromaždením. Zopakujme si – posilniť jednotu v krajine,
zmietanej krízou.
Dve júlové štvorky. Stojí za to, vysvetliť si, prečo
ich máme v kalendári,
prečo vlastne máme kalendáre a na čo slúži historická pamäť.
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Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

0905 750 402

 ܫĪƸőŲƫŤÿhĪǜÿŲģǀũÿ

Novootvorená predajňa

ORTOPEDICKEJ OBUVY
Turecká 24, Nové Zámky
Otváracie hodiny: od 10.00 do 12.00 , od 13.00 do 16.00
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Všetko dobré,

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

76-0060
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ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY - GAR. BRÁNY
PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE
HELUX - Peter Helmeš

Nové
Zámky

Ďalej ponúkame:

OPRAVY a SERVIS

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
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

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

PEVNÁ LINKA

MOBIL

035 6420 166

0918 109 149

www.helux.sk

helux@helux.sk

KAMENÁRSTVO MONUMENT
PALÁRIKOVO

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

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

BEZ DEMONTÁŽE

INFO: 0905 328 814

0905 555 222
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

Výročia a udalosti
začiatok bitky o Britániu – Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje
v prielive La Manche

10. júla 1940

NZ21-27 strana
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76-0017

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

k na predaj:
Ponúka

• 8-15 týždňové Nosnice
• 1-14 dňové Brojlerové kačice
• 1-14 dňové Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm
krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
4 2
43

36-0006

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

88-0096

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

• okien a dverí
• roliet a žalúzii
• vymieňame kovania
• vymieňame tesnenia

76-0008

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

NOVOZÁMOCKO

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

Široká ponuka kváskového
chleba a pečiva
v našej pekárni s predajňou

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA DOM KAMEŇA
až

30% na náhrobné kamene

ZĽAVY

DVOJHROBY
+ pomníky už od

1.190 €

NOVOOTVORENÁ
N
OVOOTVORENÁ P
PREDAJŇA
REDAJŇA

JEDNOHROBY
+ pomníky už od

990 €

Kuchynské dosky,
krby, schody z tých
najluxusnejších
materialov

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na

NZ21-27 strana

+421 908 269 250

info@globestone.sk  www.globestone.sk
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76-0013

OTVORENÉ: Pondelok – piatok: 07:00 – 18:00
Sobota: 08:00 – 15:00

76-0045

Cyrilometódskej ul. 8 v Nových Zámkoch (pri autobusovej stanici)

SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

NOVAPLAST

Občianska
riadková
inzercia

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

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim motocykle Jawa/
ČZ/ Babetta/ Stadion/ Simson aj iné 0949371361
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor aj v
zlom stave alebo nepojazdný. 0949350195
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON JAWA 90 KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

-50%
na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

76-0007
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04 BYTY / prenájom
»Prenajmem garzonku a
1-izbový byt v Nových Zámkoch a v Šuranoch.
TEL: 0915 899 339

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 091843912
»Kúpim akordeón, heligónku, husle, saxafón
0915876860

driapané, nedriapané

14 RÔZNE / iné

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

monitorov vo firme

7L]DEH]SHĀtP]GX od

1 000€

]DEH]SHĀená
doprava a ubytovanie

0800 500 520, 0800 500 502, 0800 500 002, 0800 500 522, 0800 500 202

59-132

Chcete si
podať
inzerát?

výroba LCD

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Príklad:
RP NZ 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.

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

76-0050

PLATÍME 50 €/T auta

NZ21-27 strana
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My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

801210006

16 ZOZNAMKA
»Hľadám diskr. ženu
0911348694
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
»56r hľadá priateľku
0917049831

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

34 13-17

»Predám víno 0917531968
»KTO DARUJE MLADEJ FANÚŠIČKE ZO SOCIÁLNE
SLABEJ RODINY NIEČO O
ZÁMBÓ JIMMYHO. LEN SMS.
0907524913

36-0068

t Paplóny t Vankúše
t Duchny z peria

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

NOVOZÁMOCKO
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career@kssk.kroschu.com
85_0489

Tel: 035/78 46 711
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

OKNÁ A DVERE PLASTOVÉ
HLINÍKOVÉ, EUROOKNÁ LEN OPRAVUJEME

(rolety, žalúzie, sieťky, parapety)

Chceš naštartovať svoju kariéru?

OSKAR ŠTAUBERT ml.

Rád cestuješ a spoznávaš nové krajiny?

Ďalej ponúkame:
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií a sieťok
• pántov a kovaní • klučiek a skiel

Ovládaš angličtinu na komunikatívnej úrovni?

Je tu jedinečná šanca pre teba!
Hľadáme kolegov do tímu MLADÝCH TECHNIKOV,
ktorí pracujú pre naše závody po celom svete.

Kalkulovať a pripravovať pracovné
postupy pre výrobu káblových
zväzkov

x

Pripravovať plány pre výrobu

x

Zavádzať technické zmeny

x

Pracovať na projektoch

x

Viesť dokumentáciu

DODRŽIAVAME VŠETKY HYGIENICKÉ OPATRENIA

Čo ponúkame?
x

Nástupný plat od 800,- €

x

Polročné prémie

x

Stravné lístky v hodnote 4,40 €

x

Príspevok na cestovné

x

Flexibilný pracovný čas

x

Prácu v medzinárodných moch

x

Kariérny rast

Vzorkovňa: Nové Zámky, Podzámska 21, Oskar Štaubert
PTLBSPMFY!B[FUTLt;".&3"/*&"4&37*4

Čo potrebuješ?
SŠ elektro / strojárstvo

x

Anglič nu na komunika vnej úrovni

x

Cestovný pas

x

Vysokú mieru flexibility

Výročia a udalosti
odohrala sa Bitka pri Kressenbrunne medzi českým a uhorským vojskom (dnešný
Groißenbrunn), v ktorej Přemysl Otakar II. porazil uhorského kráľa Bela IV.

12. júla 1260

NZ21-27 strana

Výročia a udalosti
Veľká francúzska revolúcia: obyvatelia
Paríža dobyli väznicu Bastila

14. júla 1789
00-0000

x

76-0016

x

Vaše okná a dvere v správnych rukách...

47-033

Čo budeš robiť?

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ

5
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Výzva na zabezpečenie
odpadu pred medveďmi
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky vyzýva občanov, aby nahlasovali nezabezpečené kontajnerové stojiská, ktoré
môžu lákať jedince medveďa hnedého do intravilánu obcí. Urobiť tak
môžu pomocou Zelenej linky.
Nezabezpečený a ľahko dostupný
odpad, ktorý obsahuje zvyšky jedla,
predstavuje pre medveďa hnedého
jednoduchý zdroj obživy. Odpad preto musí byť zabezpečený tak, aby sa
medvede k nemu nedostali. To najľahšie dosiahneme umiestnením zbernej
nádoby na odpad do uzatvoreného
priestoru, ktorý nie je voľne prístupný,
alebo použitím uzamykateľnej zbernej
nádoby, respektíve zbernej nádoby,
ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje
prístup medveďa hnedého k odpadu.
Obzvlášť dôležité je zabezpečiť komunálny odpad v oblastiach, ktoré nájdete tu. Pripomíname, že ministerstvo
viackrát podalo samosprávam pomocnú ruku cez Envirofond a poskytlo im
finančný príspevok na zabezpečenie
zberných nádob.
V prípade, ak ste spozorovali vo vašom okolí odpadové nádoby, ktoré nie
sú správne, resp. dostatočne zabezpečené, môžete sa obrátiť na Zelenú linku na telefónom čísle 0800 144 440 (v
pracovné dni od 8.00 do 16.00). Práve

781210003-1

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Šuranoch a Nových Zámkoch
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

0907 369 497 - CENY DOHODOU
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R
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Pápež František príde
na Slovensko 12. - 15. septembra

Zelená linka je určená širokej verejnosti a jej úlohou je zabraňovať envirokriminalite, ale aj získať informácie o
environmentálnej legislatíve a o problematike životného prostredia.
Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR za rok svojho fungovania zaevidovala 2500 podaní od ľudí
v oblasti ohrozenia životného prostredia. Z toho bolo 460 podnetov, najviac z
nich (148) sa týkalo odpadového hospodárstva - najmä nelegálnych skládok.
Zelená linka riešila podnety týkajúce
sa nelegálneho vyrúbu stromov alebo
ich rúbania počas hniezdenia vtákov.
Pracovníci evidujú aj porušovania týkajúce sa poškodzovania ovzdušia, 79
podnetov sa týkalo porušenia v oblasti
ochrany vody a pôdy. Najmenej podnetov, 36, sa podľa Veselej týkalo ochrany
živočíchov a rastlín.

» red

Svätý Otec František oficiálne oznámil svoju septembrovú návštevu
Slovenska.
Na cestu sa vydá 12. septembra a
zúčastní sa najprv na záverečnej svätej
omši 52. medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti. Odtiaľ sa
ešte v ten deň presunie na Slovensko,
kde pobudne do 15. septembra a navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín.
Počas nedávneho poludňajšieho
stretnutias veriacimi pri modlitbe Anjel Pána pápež František po udelení
požehnania uviedol:
„Mám radosť oznámiť, že od 12. do
15. septembra, ak Pán Boh dá, prídem
na Slovensko na pastoračnú návštevu
– Slováci sú spokojní! Popoludní pred
tým budem koncelebrovať v Budapešti
záverečnú svätú omšu Medzinárodného eucharistického kongresu. Ďakujem
zo srdca všetkým, ktorí pripravujú túto
cestu, a modlím sa za nich. Modlime sa
všetci za túto cestu a za ľudí, ktorí pracujú na jej organizovaní.“
Medzi pútnikmi na námestí sv. Petra Svätý Otec osobitne pozdravil Slovákov, ktorí prišli aj so zástavami.
Riaditeľ Tlačového strediska Svätej
stolice Matteo Bruni informoval o apoštolskej ceste v komuniké:
„Ako oznámil Svätý Otec pri modlitbe Anjel Pána, na pozvanie občian-
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skych autorít a biskupských konferencií, v nedeľu 12. septembra 2021 bude
pápež František v Budapešti pri príležitosti svätej omše na záver 52. medzinárodného eucharistického kongresu;
následne sa od 12. do 15. septembra
2021 odoberie na Slovensko, kde navštívi mestá Bratislava, Prešov, Košice
a Šaštín. Program cesty bude časom
zverejnený.“
Návšteva pápeža Františka bude v
poradí štvrtou apoštolskou návštevou
Svätého Otca na Slovensku. Pápež Ján
Pavol II. navštívil krajinu spolu trikrát:
v roku 1990 počas návštevy Česko-Slovenska zavítal do Bratislavy, v ére
samostatnosti pricestoval v roku 1995
do Bratislavy, Nitry, Šaštína, Košíc,
Prešova, Levoče a Tatier, a v roku 2003
pricestoval do Banskej Bystrice, Rožňavy a Bratislavy

» red, zdroj – Vatikánsky rozhlas

59-222

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

36-0002

Od stredoškolákov sa zase očakáČasto sa vedú debaty o tom, čo má
škola naučiť. Samozrejme s kritikou va, že budú stopercentne pripravení na
škôl. Za stav v školstve sú zodpoved- každé povolanie. Aj keď SŠ nabehli na
né vlády.
duálne vzdelávanie, je nemožné, aby
žiaka pripravili na detaily rýchlo sa
No i tak sa očakáva od škôl všetko: meniacich povolaní. Aj tu je vždy poaby bol žiak polyglot, projektant, aby trebné doškolenie od zamestnávateľov.
bol pripravený na každé povolanie, Tí poznajú okrem materiálno-technicaby ovládal financie, administratívu, kých možností aj mnoho modelových
aby bol líder, aby v celej šírke ovládal situácií, na ktoré absolventov sami
informačné technológie, financie či pripravia. V SŠ by sa mali upevňovať
právo. Zároveň sa má v škole hrať, cítiť schopnosti, aby žiaci mohli plynulo
sa v nej bezpečne, nebyť traumatizova- nadviazať na požiadavky firiem, aby
ný známkami, nepísať písomky, mať poznali základné postupy, aplikáciu,
miernych učiteľov, nememorovať sa a teoretické východiská. Ak by školy
pod. Nadľudské požiadavky.
mali komplexne pripravovať na budúce
Základná škola má okrem vzde- povolanie, museli by sme rezignovať
lávacích cieľov aj výchovné, ktoré sú na všeobecnovzdelávacie predmety,
neraz dôležitejšie práve na ZŠ. Tento ktorých poznatky majú tiež význam.
stupeň učí základy rôznych vied tak,
Isté je to, že obsah vyučovania je viaby si deti vedeli zvoliť budúce štú- nou zbabraných reforiem mimo potrieb
dium, prácu a mali všeobecný prehľad. doby. Preto sa otázky zlej prípravy žiaNie je úlohou ZŠ, aby vtĺkala učivo kov majú klásť riadiacim inštitúciám,
rôznych stredoškolských odborov. Nie ktoré nás kritizujú, no samy menia veci
je to ani možné, lebo počet hodín je zdĺhavo a ťažkopádne. Obsahová reforobmedzený, a keďže ide o základné ma je nevyhnutná. Ale očakávať to, že
vzdelanie, nedá sa nejaký predmet len iba školy „vytvoria“ hotového človeka
tak zrušiť. Neočakávajme, že sa žiaci na úkor svojho iného poslania a v podnaučia plynulo po anglicky či dokona- mienkach, ktoré politika roky ignorolo programovať. Vieme zo života, že na vala, je utópiou. Škola poskytuje iba
to treba dodatočné kurzy. ZŠ sa nemôže návod na život, inštitúcie ho formulujú
profilovať tak, že v nej bude iba cudzí a zamestnávatelia v procese vzdelávajazyk, informatika či technika. Ani ten nia pokračujú.
najlepší učiteľ nemá šancu na malom
časovom priestore ZŠ vytvoriť zo žiaka
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
experta. Popri iných poslaniach školy.
pedagóg ZŠ a VŠ

87-0052

Koho majú školy „vytvoriť“?

NOVOZÁMOCKO
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Najčítanejšie regionálne noviny

Zbierame a uskladňujeme bylinky Záchrana topiaceho
Horúce a suché počasie je ako stvorené pre sušenie byliniek, ktoré dokážu pomôcť pri mnohých zdravotných problémoch. Ak sa rozhodnete
zbierať počas júla, vybrať si môžete
naozaj z bohatej prírodnej ponuky.
V tomto období máme naozaj dobrý výber. Minule sme písali o Repíku,
tentoraz upozorňujeme napríklad na
Ibiš lekársky, Rozmarín lekársky, Harmanček pravý či Pŕhľavu dvojdomú.
Aby ste však z nazbieraných byliniek
mali úžitok a zároverň nepoškodili
zbytočne prírodu, ponúkame zopár
poznatkov skúsených bylinkárov. Totiž
- vedieť ako ich zbierať a uchovávať je
polovicou úspechu.
Nikdy rastlinku „neoderte“ celú.
Vezmite si maximálne tretinu z jej celkového vzrastu a olistovania. Bylinky
sa tak rýchlejšie zregenerujú a znova
porastú. Výnimkou je pažítka, ktorá
rýchlejšie narastie, keď ju zostriháte na
výšku jeden až dva centimetre od zeme
a tiež mäta, ktorú je dobré ostrihať naraz a úplne.
Listnaté bylinky, ako je bazalka
zbierame po celých vrcholkoch, ktoré
odtrhneme aj s lístkami. Bylinky s dlhými stonkami, ako petržlen, koriander alebo levanduľa, striháme vo výške
dva centimetre nad zemou. Bylinky
ako šalvia, tymián alebo oregano môžeme zbierať po jednotlivých lístkoch
alebo po celých výhonkoch.

Ak si bylinky chceme nasušiť, jednoducho odrežeme dlhé stonky, vytvoríme kyticu a zavesíme ju „dole hlavou“
kým nevyschne. Bylinky, ktoré zbierame na sušenie, nesmú byť orosené, aby
sme sa vyhli ich plesniveniu. Ak chceme uchovať nazbierané liečivky v čerstvom stave, jednoducho ich vložíme
do fľaše, zalejeme octom a uzavrieme
korkovou zátkou. Je dobré použiť slabší
koncentrát. K rozmarínu a bazalke sa
hodí jablčný ocot. Chuť krehkých listnatých byliniek však zachováme lepšie
zmrazením než usušením. Môžeme ich
zamraziť umyté a osušené, rozdrvené
na pastu, nasekané, ako sa nám len
zachce.

» red

hlavy, krku, hrudníka a tela musí byť
zachovaná v jednej rovine. Hlavu postihnutého nenatáčame do strán!
Ak topiaci sa nedýcha, tak treba čo
najskôr začať s umelým dýchaním. Ešte
vo vode. Niekedy pár okamžitých vdychov stačí na záchranu topiaceho sa.
Keď topiaceho sa dostanete na pevný
Ak ide k vode partia za cieľom kú- podklad, zabezpečte priechodnosť dýpania, člnkovania, potápania a pod., chacích ciest (odstráňte bahno, trávu,
tak aspoň jeden z jej členov by mal riasy a pod.) a pokračujte s umelým
ovládať záchranu topiaceho a kvalitne dýchaním. Urýchlene volajte záchraovládať predlekársku prvú pomoc. Naj- nárov! Ak zistíte, že postihnutý nedývhodnejšie je, ak záchranu topiaceho cha, a nebije mu srdce, nemá tep, muvykonávajú aspoň dvaja záchrancovia, síte začať s nepriamou masážou srdca v
ak na mieste nie je školený plavčík. kombinácii s umelým dýchaním až do
Dobre môže poslúžiť aj improvizovaný príchodu záchranky. U dospelej osoby
„plavák“.
by to malo byť 30 stlačení hrudníka
Po priblížení k topiacemu sa sna- (ruky sú položené približne v spojnici
žíme dať na dosah jeho rúk plávajúce bradaviek, na hrudnej kosti) a 2 vdychy
záchranárske pomôcky za predpokla- do úst.
du, že topiaci je ešte pri vedomí. Topiaci
sa chytí záchranárskej pomôcky a jeho
záchrana bude jednoduchšia a bezpečnejšia.
Ak nemáme záchranárske pomôcky, topiaceho musíme chytiť sami, zozadu, aby sa on nás nemohol chytiť!
Pri úrazoch vo vode (skok do vody,
pád a pod.) musíme predpokladať
úraz krčnej chrbtice. Preto treba hlavu
(krčnú chrbticu) topiaceho udržiavať v
neutrálnej polohe. Topiaceho, u ktorého predpokladáme takéto poranenie,
vyťahujeme z vody v polohe na chrbte
- najlepšie na pevnej podložke - poloha
» red
Vytiahnutie topiaceho z vody je
vždy spojené s nebezpečenstvom, je
náročné a vyžaduje si to skúseného
a fyzicky zdatného plavca či plavcov
oboznámených so záchrannou činnosťou na vode alebo trénovaného
záchranára.
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FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
hľadá do svojho tímu:

-mesačný a výkonnostný bonus

-preplácanie všetkých nadčasov v danom mesiaci
- bonus 100 eur po odpracovaní 6 mesiacov
-navýšenie mzdy po plnom zapracovaní
-koncoročné odmeny závislé od ekonomických

Technik – nastavovač strojov

Technik kovoobrábacích strojov

- príprava a nastavovanie strojov na spustenie
procesu výroby
- monitorovanie a operatívne odstraňovanie
porúch a nedostatkov
- vykonávanie požadovaných zmien
- obsluha a kontrola funkcií strojov
- práca na 3 zmeny

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

-každoročné prehodnocovanie platu

- manuálne práce pri výrobe komponentov
a finálnych výrobkov
- nastavenie, obsluha, oprava a údržba strojov
a zariadení na úseku kovových mriežok
- monitorovanie prevádzky strojov
- práca na 3 zmeny

-zabezpečená pracovná obuv a odev

739€ - 1000€*

739€ - 1200€*

* Základná mzda + Variabilná zložka mzdy + Výkonnostný bonus + Príplatky + Stravovacie poukážky
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76-0075

Životopisy posielajte na e-mail: cv.fpsk@ferplast.com alebo na adresu Novozámocká 58 Nesvady. Tel. kontakt.: 035/7902622
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LEKÁREŇ CENTRUM
MEDICAL TEL: 035 647 90 57

LEKÁREŇ STARBEC
TEL: 035/640 71 92

Andovská 6, Nové Zámky

J. Kráľa 3, Nové Zámky

LEKÁREŇ NOVEA TEL. 0919 436 082
Hlavná 17, (OC Coop Jednota)
Dvory nad Žitavou

LEKÁREŇ DVORY
TEL: 0919 294 885

Hlavná 1, Dvory nad Žitavou

LEKÁREŇ VIOLA, TEL. 035 642 16 06 Železničná 1877/4, Tvrdošovce
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VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ

VÝRAZNÉ Z AVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY 50% .
8š?T?ÐXÐBMNJ?RISÐX?ÐTW@P?LhÐJGCIWÐıG?QRMıLCÐSFPĖBX?LĞÐL?ÐXĖIJ?BCÐTCPCHLhFMÐXBP?TMRLhFMÐNMGQRCLG?ÐHCÐNMQIWRMT?LĖÐTÐQĝJ?BCÐQÐÐÐXĖIML?Ðı Ð Ð8 ÐX
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76-0048

NOVOZÁMOCKO
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

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

Facebook: aiwsk

32-001-4

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

87-0012

0908 914 180

85_0342

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

NZ21-27 strana

12

