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STRECHYnľaahkľčeúnč ých

FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
hľadá do svojho tímu:

Sústružník / frézár

najväčší výber od NAJNIŽŠIE CENY!!!
krytín a plechovv a farieb

AKCIA:
škridloplech
9,80 € sDPH /m2

plotová lamela

2,50 € sDPH /bm

-zabezpečená pracovná obuv a odev

1,90 € /bm

8,70 € /m

2

-mesačný bonus do 142 EUR

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických ukazovateľov
-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

ARRI s.r.o.

-každoročné prehodnocovanie platu

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

76-0075

- nekonečný výber tvaro
- ihneď zo skladu

- 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

(do vypredania zásob)

0905 746 124

www.strecha.ws
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Výročia a udalosti
Deň obetí okupácie Česko-Slovenska
v roku 1968

21. augusta
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Kolárovo

Komárno

kedysi priateľským Slovenskom
Bolo to dávno, keď sa u nás na seba
ľudia usmievali. Arogancia, nadutosť, domýšľavosť či spupnosť
je však novodobá pandemicky sa
šíriaca negatívna charakterová
vlastnosť. Spôsob „komunikácie“.
Každý chce mať svoj vlastný
priestor, každý chce mať svoje osobné 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 neodňateľné 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 prekvitajúca 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 námestiach.
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, neblokujú 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 odvody na tých, ktorí sa oháňajú mandátom, ktorý predsa už dávno stratili
svojim správaním sa k občanom?
Máme iba povinnosť slúžiť arogantným 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 arogantné tváre na tlačovkách? Na tých,
ktorí sa s nami už o ničom nebavia,
iba nám oznamujú, diktujú, rozhodujú z pohľadu vlastných potrieb a pre
udržanie moci ich strán?
Kombinácia arogancie a ignorácie je nebezpečný elixír. A Slovensko 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
robiť, nedajtomu niečo urobiť,
rogancii a
me priestor arogancii
me sa do
ignorácii. Vráťme
čias, keď sme ešte boli aj
ľudskí!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

Západné Slovensko
86.750
87.350
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

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
48.090
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
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Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0915 781 227
e-mail: spisakova@regionpress.sk
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Výročia a udalosti
Druhá svetová vojna: nemecké vojská začali blokádu Leningradu

22. augusta 1941
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ZAMESTNANIE, ZDRAVIE

KOMÁRŇANSKO

3

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€*

Životopisy posielajte na e-mail: cv.fpsk@ferplast.com alebo na adresu Novozámocká 58 Nesvady. Tel. kontakt.: 035/7902622

Z konope sme kedysi robili
plátno, dnes najmä CBD

Odkiaľ sa berie? CBD je extrakt z listov
a kvetov rastliny konopy siatej. Táto technická plodina zažívala na Slovensku svoje zlaté
časy v 19. storočí, rástla až na 20-tisícoch
hektárov ornej pôdy. Naši prarodičia vyrábali z jej stonky vlákna na plátno a laná, z pazderia 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 ustúpilo kvôli zámene technického konope
s indickým, z ktorého je možné vyrábať
marihuanu. Technické konope však nemá
nič spoločné s marihuanou, pretože obsahuje len zanedbateľné a neškodné množstvo psychotropnej látky THC. Za to sa však
v rastline nachádza spomínané CBD, ktoré

nemá vplyv na psychiku, ale za to blahodarne 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 Taliansku, Litve alebo Česku,“ hovorí Michal

Niektoré CBD výrobky však aj po spracovaní 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.

5% CBD olej

31,5

0

EUR

Škála výrobkov s CBD je široká. Využívajú
sa v kozmetike, výťažkom konope sa darí aj
vo farmaceutickom priemysle a čoraz obľúbenejšie sú oleje s obsahom 5, 10 a 20 %
CBD, ktoré sa kvapkajú pod jazyk. Séria pravidiel, v akej forme sa môže CBD predávať
sa stále vyvíja, pretože vedci objavujú stále
nové a nové potenciálne možnosti tejto látky pre ľudský organizmus. Preto možno očakávať, že v budúcnosti sa pre CBD produkty
vytvoria ešte priaznivejšie podmienky. Už teraz sa úspešne používa proti nespavosti, pri
úzkostných stavoch, kožných problémoch,
ale aj pri neurodegeneratívných ochoreTőzsér, marketingový riaditeľ firmy CB- niach ako Alzheimerova, Parkinsonova
Depot, ktorá CBD dodáva na svetový trh. choroba, roztrúsenej skleróze a chronických
„Jedno kilo biomasy obsahuje približne bolestiach kĺbov a svalov.
dvadsať gramov CBD.“ Listy a zvyšky kvetov
Pre stúpajúci dopyt dnes CBD molekulu
sa transportujú do laboratória, kde sa CBD
vyextrahuje vedecky overenou metódou. vyrábajú aj synteticky, no výrazná väčšina
„Vytvoríme tak izolovaný CBD kryštál v 98 substancií je stále organického pôvodu. Aj
percentnej čistote. Vo svete sa vyprodukujú z tohto dôvodu sa o CBD hovorí ako o prídesiatky až stovky ton CBD izolátu ročne,“ rodnej alternatíve alebo doplnku k chemictvrdí M. Tőzsér.
ky vyrobeným liekom.
» red.
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10% CBD olej
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20% CBD olej

63,0

0
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CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 907 907 520

objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0060

Vyskúšať ho môžete vo forme oleja, používa sa aj v kozmetike. Za posledných desať rokov na trh dorazili produkty s látkou
kanabidiol, alebo CBD. Svetová zdravotnícka organizácia spomína klinicky overené
účinky proti epilepsii, základný výskum potvrdzuje 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%.

76-0075

* Základná mzda + Variabilná zložka mzdy + Výkonnostný bonus + Príplatky + Stravovacie poukážky
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Ochrana pred
rôznymi vírusmi - nie iba v škole
Keď som bol malý a spadol mi rožok, povedali mi, zdvihni, ofúkaj a jedz. Dnes
by to vyvolalo hrôzu.
Hygiena rokmi obmedzuje detstvo. Úrady hygieny vydávajú normy, napr. v súvislosti 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 prechádzajú na učiteľov. Donedávna do školy prišiel chorý žiak či učiteľ. Neprípustné! Ale
vírus dokáže preniknúť aj do zdravej školy.
Možno aj preto, že zabúdame v rýchlosti života na prevenciu.
Veďme sa k zodpovednosti, chorí nepatria do kolektívu školy. Neobmedzujme
telesnú výchovu a šport. Venujme sa variabilným 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. Kontrolujte 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 vitamínovými tabletkami. Pomáhajú. Zaraďte do

jedálnička raňajky, kvalitný čaj, domácu
desiatu.
Učiť žiakov po aktivitách umývať si
ruky a tvár s bežným mydlom. Aj v škole. 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 žiakov. 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 krajinách akou-takou prevenciou. Ak s nimi nesúhlasíme, učme deti kašlať do vreckovky.
Hľadajme pre deti šetrnejšiu dezinfekciu na
ruky. Možno prijať aj preventívne meranie
teploty. Vysvetlime žiakom, ktoré kontakty 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 choroba našich ratolestí nás bolí. Skúsme sa
preto vrátiť k rozumnej prevencii a k logickým opatreniam namiesto strachu z každej
molekuly vzduchu.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Podpora kanalizácií
a čistiarní odpadových vôd
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 neváhali s predložením žiadostí o nenávratný
finančný príspevok a predložili ich čo
najskôr po vyhlásení tejto výzvy.
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú:
Od 30. júla 2021 sa v rámci novo vy- • obce,
hlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o • združenia obcí (s výlučnou účasťou
poskytnutie prostriedkov z Operačného obcí),
programu Kvalita životného prostredia • právnické osoby oprávnené na podna financovanie budovania verejných nikanie v oblasti verejných kanalizácií
kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a vymedzené v zákone o verejných vodosúbežnú výstavbu verejných vodovodov. vodoch a verejných kanalizáciách,
Alokácia predmetnej výzvy je aktu- • vlastníci verejných kanalizácií podľa
álne 11 600 000 EUR z Kohézneho fondu, zákona o verejných vodovodoch a verejavšak táto alokácia je iba dočasná, aby sa ných kanalizáciách.
vyhlásením výzvy vytvoril pre žiadateľov
Úplné znenie výzvy na predkladapriestor na predloženie žiadostí o nená- nie žiadostí o poskytnutie nenávratného
vratný finančný príspevok a pre riadiaci finančného príspevku bude dostupné na
orgán na vykonávanie konaní o predlo- webovom sídle www.op-kzp.sk.
žených žiadostiach.
Ministerstvo plánuje alokáciu navýšiť, avšak navýšenie finančných zdrojov
na výzvu je viazané na schválenie Európskou komisiou. Spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z
prostriedkov prijímateľov dosiahnu zdroje na podporu projektov vo vyhlásenej
výzve objem 96 miliónov EUR. Tento objem zdrojov bude alokovaný na nenávrat» Zdroj: MŽP SR
ný finančný príspevok tým žiadostiam,

Ministerstvo životného prostredia
plánuje poskytnúť v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia značné prostriedky z Kohézneho fondu na podporu budovania verejných kanalizácií, čistiarní
odpadových vôd a súbežnú výstavbu
verejných vodovodov.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

29.

splátky od 99 €

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Posteľ TIPO
šírka 140 cm, 160 cm a 180 cm, vysoká posteľ,
výška spania 52 cm, CENA 540,- €

COMPLEX 19
Komoda 5 zásuvková
Pôvodná cena 73,- € AKCIA 58,40 €

Komoda TORERO III
Pôvodná cena 126,10 € AKCIA 92,90 €

Šatníkovo - policová skriňa YORK
š. 100, 120, 150, 180, 200, 250 cm
CENA od 266,- €

Sedacia súprava do „U“ VEGAS
rozkladacia s uložným priestorom
CENA 980,- €

Rozkladacie detské kresielka
CENA 50,- €

Váľanda ERIK s uložným priestorom
šírka 80 cm a 90 cm
CENA od 99,- €

Otočná stolička G2B
rôzne farby
Pôvodna cena 48,13 € AKCIA 29,90 €

Systém AMARANT
CENA od 45,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 % | KOBERCE - 30% až 50 % | 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 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na 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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32-0049-9

Ezen reklámunt felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben
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ZAUJALO NÁS
Á
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KULTÚRA
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66-0195

KOMÁRŇANSKO
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ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

OZDRAVNÁ
REKREÁCIA

Oravský Podzámok č. 396,
www.oravskahoraren.sk

37-0096

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
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OPERÁTOROV
VÝROBY
do Mikulova, Opavy a Ostravy.

65-012
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85_0617
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PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 €
DO 1300 € / MESAČNE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

87-0012

0800 500 091

85_0343
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