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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Ad-
vokátskou kanceláriou CIMMERMANN 
aj v mesiaci august 2021 zabezpečuje 
pre obyvateľov, ktorí majú na území 
mesta o okresu Zlaté Moravce trvalý 
pobyt, bezplatné právne poradenstvo.

Obyvatelia môžu uvedenú službu 
využiť v nasledujúcich termínoch:

25.08.2021 (STREDA) 15:00 - 16:00

Miesto:
Mestský úrad ulica 1. mája 940, Zla-
té Moravce 1. poschodie - zasadacia 
miestnosť

Potrebujete právnika? Mesto Zlaté 
Moravce aj v mesiaci júl zabezpečilo 
bezplatné právne poradenstvo

» JUDr. Michal Cimmermann,
           poslanec MsZ Zlaté Moravce 8
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Palivové drevo
tvrdé štiepané

• štiepané • krátené na rôzne dĺžky

0919 025 455

6 prm

sypaného dreva

Volať po 16:00 hodine
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Janka Kráľa 1,
Zlaté Moravce

• Výkup zlomkového zlata,zubného zlata a striebra.� Výkup zlatých a striebornýchmincí a starožitných hodín

� Výroba a oprava šperkov• Oprava hodín, výmenabatérií s tlakovou skúškou

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

Výkup zlata 

až 40€/g.

V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783

Výkup zlata 

až 40€/g.
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ANTÉNY
SATELITY

OBCHOD
SERVIS

0907 771 104

PMMONT s.r.o. 

T O PO Ľ Č I A N K Y
Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

ZAPOŽIČIAVAME: • PERTLOVAČKU NA EUROTIS  •  ZÁVITNICU  •  ZVÁRAČKU NA PPR  • LISOVAČKU NA PLAST,
HLINÍK, UHLÍKOVÚ OCEĽ, LISOVANÚ MEĎ, LISOVANÝ PLYN • TEPLOVZDUŠNÚ PIŠTOĽ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.

037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVAČ

80l - 110,90€80l - 110,90€

skrinka 55
+ umývadlo

rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

64,90€
72€

AKCIAAKCIA
na kanalizačný

sortiment

AKCIAAKCIA
na závlahy a

záhradný sortiment

AKCIAAKCIA
na náradie
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21. augusta   
Deň obetí okupácie Česko-Slovenska 
v roku 1968

Výročia a udalosti
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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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 (18.990 domácností)
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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120
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Ďalšie služby:
• 3D GEOMETRIA
• PNEUSERVIS
   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje

• ŤAŽNÉ ZARIADENIE
• RENOVÁCIA SVETIEL
• OLEJ SERVIS
• PODVOZKOVÉ
   CENTRUM ( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:30
Sobota  8:00 - 11:45

v sezóne

NOSIČE BICYKLOVSTREŠNÉ BOXY

PREDAJ - PORADENSTVO • IHNEĎ K ODBERU

Továrenská 1264, Zlaté Moravce
      0915 207 784 • 0905 186 682
      www.swingpneu.sk      
      Autocentrum SWING
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 40€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 6pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

Cena za 10pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

260€

0911 041 654

420€

275€

460€

DREVO
EXPRESS

8
0
12
10
0
0
8

3
6
-0
0
0
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:

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm
• Mulard kačice a káčere
   na výkrm

Bolo to dávno, keď sa u nás na seba 
ľudia usmievali. Arogancia, na-
dutosť, domýšľavosť či spupnosť 
je však novodobá pandemicky sa 
šíriaca negatívna charakterová 
vlastnosť. Spôsob „komunikácie“. 

Každý chce mať svoj vlastný 
priestor, každý chce mať svoje osob-
né záujmy, ktoré si udržiava alebo 
rozvíja prevažne na úkor iných. Či už 
ľudí alebo ostatnej prírody. Ignoruje 
pritom, že aj iní chcú mať svoje iné 
vlastné priestory, osobné záujmy. To, 
čo si vyhradzuje ako svoje vlastné ne-
odňateľné právo, automaticky upiera 
iným. Z našej spoločnosti sa vytratila 
úcta a rešpekt. A to dokonca aj úcta k 
sebe samým. Nahradila ich arogancia 
a ignorácia. A celoročne a všade pre-
kvitajúca hlúposť. 

Iba sa ticho a s čoraz väčším 
úžasom prizeráme, čo si arogantní 
ignoranti dovoľujú. A naozaj, nie, 
nemyslím iba tých v uliciach a na ná-
mestiach.

Rovnako arogantní a ignorantskí 
sú aj tí, ktorí nám tvrdia, že na to majú 
dokonca od nás mandát, nezrušiteľný 
mandát a to na celé štyri roky. Inak by 
vraj boli porušené ich práva.

A kde sú naše práva? Nás, ktorí 
nechodia kričať na námestia, neblo-
kujú dopravu, nás, ktorí „iba“ chceme 

dôstejne prežiť, ak nie už priam žiť? 
Kde je naše právo na pokoj, šťastie, 
ľudskú dôstojnosť? A či máme iba 
povinnosť drieť, odvádzať dane a od-
vody na tých, ktorí sa oháňajú man-
dátom, ktorý predsa už dávno stratili 
svojim správaním sa k občanom?

Máme iba povinnosť slúžiť aro-
gantným ignorantom a tak, ako sa 
vraví – inak „držať hubu a krok“? A 
platiť? A pozerať sa, ako sa s našimi 
odvodmi šafári? Pozerať sa na aro-
gantné tváre na tlačovkách? Na tých, 
ktorí sa s nami už o ničom nebavia, 
iba nám oznamujú, diktujú, rozhodu-
jú z pohľadu vlastných potrieb a pre 
udržanie moci ich strán?

Kombinácia arogancie a igno-
rácie je nebezpečný elixír. A Sloven-
sko je vďaka nemu v smrteľnom kŕči. 
Nikto tu nie je „niečo viac“ ako iný. 
A tí, ktorí si myslia, že im patrí celý 
vesmír, sa tragicky mýlia. Na úkor 
nás všetkých. Škoda, skúsme proti 
tomu niečo urobiť, nedaj-
me priestor arogancii a 
ignorácii. Vráťme sa do 
čias, keď sme ešte boli aj 
ľudskí!

Arogancia lomcuje 
kedysi priateľským Slovenskom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

24. augusta  79 n.l.  
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Sta-
biae (tradičný dátum, možnou reálnou alternatívou je 24. október)

Výročia a udalosti

25. augusta 1609  
Galileo Galilei predstavil svoj prvý ďale-
kohľad

26. august 1883  
erupcia sopky Krakatoa

Výročia a udalosti
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TEKUTÁ
HYDROIZOLÁCIA

STRIEKANÁ
TEPELNÁ IZOLÁCIA

» ploché strechy
» plech » ipa » betón
» drevo » eternit
» bazény terasy
» základy

Striekame len tvrdú penu
z uzavretou bunkovou
štruktúrou

0948 226 007

juraj@pur-protect.sk

PUR-PROTECT s.r.o

Vysokotlakové cistenie striech odtokových kanalizáciíˇ

» ploché strechy
» podkrovia » drevodomy
» akumulacné nádrže
» bazény » základy

ˇ
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Elektroinštalácie

 Komplexné elektroinštalačné služby.
Elektroinštalácie v rodinných domoch a bytoch.

Priemyselná elektroinštalácia vo výrobných halách.

ZimTech s.r.o., M.R. Štefánika 565/40, Tesárske Mlyňany
web: www.zimtech.eu, mail. info@zimtech.eu 

mobil: 0904 272 825
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prijíma objednávky na pestovateľské pálenie ovocia 
pre páleničiarsku sezónu 2021/2022, ktorá v našej 
Pálenici začína dňom 03.08.2021. Minimálne množ-
stvo kvasu pre začatie pálenia je 180l, maximálne 

množstvo kvasu pre 1 proces pálenia je 350l. 

V prípade záujmu o pálenie sa nahlasujte na tel. čísle 
0908 473 010 alebo prostredníctvom e-mailu 

na stevojozef@gmail.com alebo prostredníctvom 
kontaktného formulára na mojej stránke 

https://pestovatelskapalenicazm.sk/kontakt/. 

Teším sa na stretnutie s vami.

Mnohí politici vnímajú svojich obča-
nov ako zlých ľudí, ktorých treba sle-
dovať, viesť a chrániť. 

Niektorí šéfovia si myslia o  svojich 
podriadených, že ich treba kontrolovať, 
lebo majú sklony zašívať sa, podvádzať 
a  kradnúť. Mnohí ekológovia považujú 
človeka na zemi na ničivý mor. Katastro-
fy a  pandémie ukazujú skutočnú tvár 
človeka. Áno, vždy sa nájdu takí, ktorí 
vykrádajú zničené domy alebo okrádajú 
chorých a  mŕtvych. Ale drvivá väčšina 
pomáha tým, ktorí to potrebujú. Ľudia sú 
dobrí a práve v ťažkých časoch nachádza-
me v sebe to najlepšie. V médiách vidíme 
často vybuchujúce bomby, utekajúcich 
ľudí, zemetrasenia, tornáda alebo  zni-
čené budovy. Ale v obraze nevidieť ľudí, 
ktorí pomáhajú trpiacim a  bezmocným. 
Aj v bežnom živote, bez vojen a katastrof, 
väčšina ľudí nekradne, vracajú stratené 
peňaženky a pomáhajú druhým.

Pre ľudí je prirodzené robiť dobré 
veci. Je to základný zdroj radosti. Há-
dajte, kto má z  poznania prirodzeného 
dobra v ľuďoch strach? Ľudia, ktorí sú 
motivovaní robiť dobro, nepotrebujú nad 
sebou politikov ani manažérov. Vedia 
spolupracovať v sieti bez dozorcov a au-
dítorov, sú schopní spravovať si svoje ko-

munity aj bez úradníkov. 
Médiá nám prinášajú rôzne reality 

show. Dovezú ľudí do divočiny na ostrov 
a ukazujú rôzne podrazy a konflikty me-
dzi nimi. Existujú však reálne príklady 
ľudí, ktorí sa dostali do podobnej situ-
ácie a  prežili vďaka vzájomnej dôvere, 
spolupráci a  pomoci. V  reálnom živote 
ide o prežitie. V reality show o „zábavu,“ 
ktorá sa vytvára štvaním a  provokova-
ním účinkujúcich, aby sa hádali a robili 
si zle. Médiá veria tomu, že negatívne 
a  šokujúce informácie priťahujú pozor-
nosť. A  tak nám ich prinášajú. A  ľudia 
vyzerajú ako sebeckí a  racionálni indi-
vidualisti, bojujúci medzi sebou. Viete 
si predstaviť redaktora v  médiách, kto-
rý by ukazoval spoločenstvo, kde ľudia 
spolunažívajú v láske, spolupracujú, dô-
verujú si a nikto nerobí nikomu nič zlé? 
Sledovanosť by možno 
klesla a  prišiel by 
o  prácu. Nenechaj-
me sa kŕmiť otráve-
ným krmivom, ktoré 
prinášajú médiá. Zo-
staňme dobrí, ko-
najme dobro 
a  dostaneme 
radosť. 

Nie sme zlí

» Ján Košturiak

Najčítanejšie 
                            regionálne noviny
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auto-moto/predaj 1
» Predám Fiat Punto 0917 
049 831

auto-moto/iné 2
» KÚPIM STARÉ MOTORKY 
DIELY DOKLADY MOPEDY BA-
BETU, 0940 100 473
» Kúpim starý Traktor Zetor 
15, 25, Super 50 , 3011, Ze-
tor 2023, Skoda 30, Slavia, 
Svoboda, staré auto, Jawa 
- Pionier - Babeta - Bolgar, 
Ostrowek. Náhradné Diely. 
0908 146 946
» Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949 371 361
» Kúpim staré auto skoda 
veterán a podobne, moped 
babetu jawu Pionier 0918 
383 828

byty/predaj 3
» Predám v ZM 2-izb. by-
t+loggia. Cena 61000. Tel. 
0918 142 619

byty/prenájom 4
» Dlhodobo prenajmem ro-
dinný dom v obci Kalná nad 
Hronom, cena 625€ mesač-
ne, tel. 0903 436 479

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7 
» Kúpim RD v okolí Nitry 
0905 283 550
» Kúpim RD v okolí Nitry, 
Vráblov, Zl Moraviec, 0907 
147 430

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 56r hľadá priateľku 0917 
049 831
» SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181
» 42 r muž si hľadá priateľ-
ku 0948 528 207 sms

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane     .

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / iné    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

02 AUTO-MOTO / iné          

7

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
• Bezplatná skartácia archívu • Výkup priamo u Vás
doma od 100kg!!! • Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď • NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA 0944 423 566

BEZPLATNÁ MOBILNÁ 
SKARTÁCIA

0944 423 566
8.00-17.00

PREDAJ A SPÄTNÝ
ZBER AUTOBATÉRIÍPRACUJEME BEZ OBMEDENIA!
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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

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 do výšky 127€.

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!

Keď som bol malý a spadol mi rožok, po-
vedali mi, zdvihni, ofúkaj a jedz. Dnes 
by to vyvolalo hrôzu. 

Hygiena rokmi obmedzuje detstvo. Úra-
dy hygieny vydávajú normy, napr. v súvis-
losti so školami, ktoré sú často nesplniteľné 
a bránia humanizácii školských budov.  

Bežné pravidlá hygieny sú dôležité. 
Pre rôzne ochorenia, ktoré sa medzi deťmi 
šíria a neraz paralyzujú školu, keď prechá-
dzajú na učiteľov. Donedávna do školy pri-
šiel chorý žiak či učiteľ. Neprípustné! Ale 
vírus dokáže preniknúť aj do zdravej školy. 
Možno aj preto, že zabúdame v rýchlosti ži-
vota na prevenciu. 

Veďme sa k zodpovednosti, chorí ne-
patria do kolektívu školy. Neobmedzujme 
telesnú výchovu a šport. Venujme sa varia-
bilným aktivitám, nie iba loptovým hrám. 
Ak sa bojíte šatne, nech sa deti prezliekajú 
vo väčšej miestnosti. Učme deti aj vonku, 
umožnime im ísť cez prestávku von. Kon-
trolujte deťom (aj starším) oblečenie. Neraz 
sa riadia módou alebo odhadom. Potom 
sa vonku premávajú s holým a spoteným 
chrbtom. Nebezpečné! Nedovoľte im doma 
iba sedieť. Či nad knihami, či nad mobilom. 
Oddych a pohyb po vyučovaní musia byť! 
Prestávky nech sú relaxom, nie drezúrou.

Zaradiť do stravy ovocie a zeleninu. 
Dávať k obedom šaláty a viesť deti k zdravej 
strave. Ak im nechutí, nahrádzať vitamí-
novými tabletkami. Pomáhajú. Zaraďte do 

jedálnička raňajky, kvalitný čaj, domácu 
desiatu. 

Učiť žiakov po aktivitách umývať si 
ruky a tvár s bežným mydlom. Aj v ško-
le. Ak pri umývaní celého tela nezvládnu 
studenú vodu, tak aspoň vlažnú. Pozor na 
prechod z kúpeľne! Netreba veľa kozmetiky, 
niekedy stačí kúpeľ s čistou vodou.

Na vyučovaní sa venujme zdraviu. Nie 
jednorazovo. Veďme malých i starších žia-
kov. Diskutujme o zdraví na rodičovských 
stretnutiach. 

Ak ide o silný vírus, častejšie vetrajte, 
umývajte triedy i lavice alebo používajte 
žiariče. Rúška sú dávno v niektorých kraji-
nách akou-takou prevenciou. Ak s nimi ne-
súhlasíme, učme deti kašlať do vreckovky. 
Hľadajme pre deti šetrnejšiu dezinfekciu na 
ruky. Možno prijať aj preventívne meranie 
teploty. Vysvetlime žiakom, ktoré kontak-
ty nie sú zatiaľ nutné (napr. podať si ruku). 
Škola by mala mať možnosť občas striedať 
klasické vyučovanie s online. 

Zdravie súčasných detí je krehkejšie. 
No privrite občas oči, keď sa „zašpinia“. 
Počúvajme aj overené „babské“ rady, ktoré 
isto obmedzia aj horšie vírusy. Deti majú 
síce  lepšiu schopnosť uzdraviť sa, ale cho-
roba našich ratolestí nás bolí. Skúsme sa 
preto vrátiť k rozumnej prevencii a k logic-
kým opatreniam namiesto strachu z každej 
molekuly vzduchu.     

Ochrana pred 
rôznymi vírusmi - nie iba v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

27

65

3

47

4

91

9

5

2

36

9

7

54

3

9

617

9

4
S

U

D

O

K

U



ZM21-33 strana- 5

EKOOKIENKO / SLUŽBY, BÝVANIEZLATOMORAVSKO
5

POTREBUJETE DREVO 
  NA KÚRENIE? 
Ponúkame na predaj
voľne ložené tvrdé
palivové drevo, krátené
podľa požiadaviek klienta.

0918 938 519
martinka1307@centrum.sk

42,-€
(voľne ložený)

Doprava sa účtuje zvlášť

Garancia dodania dreva do týždňa po objednaní 8
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 29. 8. 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

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Ministerstvo životného prostredia 
plánuje poskytnúť v rámci Operač-
ného programu Kvalita životného 
prostredia značné prostriedky z Ko-
hézneho fondu na podporu budova-
nia verejných kanalizácií, čistiarní 
odpadových vôd a súbežnú výstavbu 
verejných vodovodov.

Od 30. júla 2021 sa v rámci novo vy-
hlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o 
poskytnutie prostriedkov z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia 
na financovanie budovania verejných 
kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a 
súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

Alokácia predmetnej výzvy je aktu-
álne 11 600 000 EUR z Kohézneho fondu, 
avšak táto alokácia je iba dočasná, aby sa 
vyhlásením výzvy vytvoril pre žiadateľov 
priestor na predloženie žiadostí o nená-
vratný finančný príspevok a pre riadiaci 
orgán na vykonávanie konaní o predlo-
žených žiadostiach.

Ministerstvo plánuje alokáciu navý-
šiť, avšak navýšenie finančných zdrojov 
na výzvu je viazané na schválenie Eu-
rópskou komisiou. Spolu so zdrojmi spo-
lufinancovania zo štátneho rozpočtu a z 
prostriedkov prijímateľov dosiahnu zdro-
je na podporu projektov vo vyhlásenej 
výzve objem 96 miliónov EUR. Tento ob-
jem zdrojov bude alokovaný na nenávrat-
ný finančný príspevok tým žiadostiam, 

ktoré už boli predložené do konania a v 
čase zvýšenia alokácie výzvy tak budú 
môcť byť schválené. Je preto dôležité, aby 
oprávnení žiadatelia v rámci výzvy nevá-
hali s predložením žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a predložili ich čo 
najskôr po vyhlásení tejto výzvy.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tej-
to výzvy sú:
• obce,
• združenia obcí (s výlučnou účasťou 
obcí),
• právnické osoby oprávnené na pod-
nikanie v oblasti verejných kanalizácií 
vymedzené v zákone o verejných vodo-
vodoch a verejných kanalizáciách,
• vlastníci verejných kanalizácií podľa 
zákona o verejných vodovodoch a verej-
ných kanalizáciách.

Úplné znenie výzvy na predklada-
nie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku bude dostupné na 
webovom sídle www.op-kzp.sk.

Podpora kanalizácií 
a čistiarní odpadových vôd

» Zdroj: MŽP SR
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Vyskúšať ho môžete vo forme oleja, po-
užíva sa aj v kozmetike. Za posledných de-
sať rokov na trh dorazili produkty s látkou 
kanabidiol, alebo CBD. Svetová zdravotníc-
ka organizácia spomína klinicky overené 
účinky proti epilepsii, základný výskum po-
tvrdzuje účinky proti nespavosti či bolesti. 
CBD je u ľudí čoraz obľúbenejšie. Prieskum 
firmy Brightfield predpokladá, že v Európe 
do roku 2024 trh s CBD expanduje o 400%. 

Odkiaľ sa berie? CBD je extrakt z  listov 
a kvetov rastliny konopy siatej. Táto technic-
ká plodina zažívala na Slovensku svoje zlaté 
časy v  19. storočí, rástla až na 20-tisícoch 
hektárov ornej pôdy. Naši prarodičia vyrába-
li z jej stonky vlákna na plátno a laná, z paz-
deria napríklad izolačný materiál, listami 
a  kvetmi kŕmili domáce zvieratá. Konopu 
siatu poznali už v  starovekej Číne. V roku 
2737 p.n.l. čínsky cisár Shen Nung uznal jej 
liečivé vlastnosti pri reumatizme a malárii.

V 20. storočí pestovanie konope ustú-
pilo kvôli zámene technického konope 
s indickým, z ktorého je možné vyrábať 
marihuanu. Technické konope však nemá 
nič spoločné s  marihuanou, pretože obsa-
huje len zanedbateľné a  neškodné množ-
stvo psychotropnej látky THC. Za to sa však 
v rastline nachádza spomínané CBD, ktoré 

nemá vplyv na psychiku, ale za to blahodar-
ne vplýva na naše telo. Preto rastlina našich 
predkov zažíva veľké obrodenie. K overenej 
tradícii sa už pripája moderná veda. 

Na začiatku je pestovanie a zber konopy 
siatej. „Farmárov máme napríklad v  Ta-
liansku, Litve alebo Česku,“ hovorí Michal 

Tőzsér, marketingový riaditeľ firmy CB-
Depot, ktorá CBD dodáva na svetový trh. 
„Jedno kilo biomasy obsahuje približne 
dvadsať gramov CBD.“ Listy a zvyšky kvetov 
sa transportujú do laboratória, kde sa CBD 
vyextrahuje vedecky overenou metódou. 
„Vytvoríme tak izolovaný CBD kryštál v  98 
percentnej čistote. Vo svete sa vyprodukujú 
desiatky až stovky ton CBD izolátu ročne,“ 
tvrdí M. Tőzsér.

Niektoré CBD výrobky však aj po spracova-
ní obsahujú malé množstvo THC na hranici 
0,0005%. „To je úplne neškodné množstvo,“ 
hovorí Tőzsér. Všetky výrobky na trhu preto 
musia spĺňať prísne pravidlá bezpečnosti 
a sú certifikované pre svoju neškodnosť. 

Škála výrobkov s CBD je široká. Využívajú 
sa v kozmetike, výťažkom konope sa darí aj 
vo farmaceutickom priemysle a  čoraz ob-
ľúbenejšie sú oleje s obsahom 5, 10 a 20 % 
CBD, ktoré sa kvapkajú pod jazyk. Séria pra-
vidiel, v akej forme sa môže CBD predávať 
sa stále vyvíja, pretože vedci objavujú stále 
nové a nové potenciálne možnosti tejto lát-
ky pre ľudský organizmus. Preto možno oča-
kávať, že v budúcnosti sa pre CBD produkty 
vytvoria ešte priaznivejšie podmienky. Už te-
raz sa úspešne používa proti nespavosti, pri 
úzkostných  stavoch, kožných problémoch, 
ale aj pri neurodegeneratívných ochore-
niach ako Alzheimerova, Parkinsonova 
choroba, roztrúsenej skleróze a chronických 
bolestiach kĺbov a svalov.

Pre stúpajúci dopyt dnes CBD molekulu 
vyrábajú aj synteticky, no výrazná väčšina 
substancií je stále organického pôvodu. Aj 
z  tohto dôvodu sa o CBD hovorí ako o prí-
rodnej alternatíve alebo doplnku k chemic-
ky vyrobeným liekom.             » red.

Z konope sme kedysi robili 
plátno, dnes najmä CBD

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 907 907 520
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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Návrat k zdraviu 
po ľahkej forme COVID-19

Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou 
penziou a bohatým programom 

iba za 195,- EUR/ 1 osoba a pobyt
Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu 
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci, 

ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.
Pobyt i pre seniorov, cena s polpenziou 

iba 177,- EUR/ 1 os.
Voľné termíny: 20.9.-25.9., 27.9.-2.10., 

4.10.-9.10., 11.10.-16.10., 18.10.-23.10., 
25.10.-30.10.

Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár, 
0918 591 942, 0918 494 494, 

recepcia@oravskahoraren.sk

Oravský Podzámok č. 396, 
www.oravskahoraren.sk

OZDRAVNÁ 
REKREÁCIA
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIEBLIŽŠIE INFORMÁCIE

 NA BEZPLATNEJ LINKE: NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY  MZDY  OD 900 € OD 900 € 

DO 1300 €DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

NEJDE 
VÁM 

BIZNIS?
nitriansko@regionpress.sk

0910 455 919
0910 851 307


