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NOVOZÁMOCKO
Týždenne do 34 140 domácností

NOVAPLAST

Novootvorená predajňa

ORTOPEDICKEJ OBUVY

(rolety, žalúzie, sieťky, parapety)

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

Turecká 24, Nové Zámky

- 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

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

Otváracie hodiny: od 10.00 do 12.00 , od 13.00 do 16.00

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ

Vaše okná a dvere v správnych rukách...

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

78-0179

DODRŽIAVAME VŠETKY HYGIENICKÉ OPATRENIA

INZERCIA
0910 851 307

telefón: 0904 046 416

59-134

ODKÚPIM STARÉ

FOTOAPARÁTY, hračky, knihy
LP platne, rôzne staré veci.

WWW.REGIONPRESS.SK

80-00175

OSKAR ŠTAUBERT ml.

-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

STRECHYNA KĽÚČ

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE A PRESTAVBY

BYTOV • DOMOV • KÚPEĽNÍ
sadrokartonárske práce
bytové jadrá, obklady, dlažby
maliarske práce
omietky
voda, plyn, kúrenie
mob.: 0918 761 995, www.lm-stav.sk, lmstav@azet.sk

76-0007-1

HLINÍKOVÉ, EUROOKNÁ LEN OPRAVUJEME

plechy a škridle
od

4,90 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0001

OKNÁ A DVERE PLASTOVÉ

80-0176
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Máme posledné 2 voľné miesta
v tomto roku!
Využite šancu stať sa našim
klientom.
Získajte celodenné sociálne
služby za 1,68 € vrátane obeda.
Hesperus,n.o.

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389 alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com
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80-0173

www.hesperus.sk

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ZÁHRADA  ZVERINEC
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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, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

Marec patrí knihe, máj láske, apríl
bláznom. Komu a čomu patrí november? Asi tiež bláznom a spomínam si na dve revolúcie.
Tú októbrovú, ktorá sa odohrala 7.
novembra v Petrohrade. Teda ozbrojený prevrat v Rusku, ktorý sa odohral
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z
iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej
frakcie sociálno-demokratickej strany Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu
máme v novembri skutočnú novembrovú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Zamatovú, ale v podstate, ako sa ukazuje,
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže,
november je asi mesiac prevratov. Alebo egoistov.
„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za
nami, môžeme byť zas bezcitní, bezbožní, egoistickí, mysliaci sami na
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mocenského, ideologického, ale aj čisto
osobného. Egoizmus alebo sebectvo
je cielené uplatňovanie osobných záujmov, nezohľadňujúce záujmy iných.
Stredobodom záujmu som iba a predovšetkým ja sám. Moje výhody, moje
postavenie, môj vlastný osobný profit.
Moja strana, moja moc. Myslím sám

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

na seba. Predovšetkým, hlavne a len!
Vždy ide o mňa v prvom rade. Alebo,
len ja som dôležitý. Ja a moje záujmy.
Kto mi stojí v rozlete, je nepriateľ, špinavec, mafián! Záujmy iných neexistujú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myšlienky, pretože to, čo chcem povedať ja,
je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú
veľké ego, si vyžadujú neustálu pozornosť a vo svojich rukách chcú mať ešte
väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú,
klamú a robia všetko preto, aby bola
„výhra“ na ich strane. Jeden z ich najväčších strachov je byť horší, zlý, najhorší. Za všetky úspechy si pripisujú
zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľujú na ostatných. Egoistickí ľudia často
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto
necítia potrebu ďakovať iným za ich
pomoc. Väčšinou trávia čas s takými
ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď,
ovorí, vrana
viete ako sa hovorí,
k vrane sadá… a egoista
á.
egoistov si hľadá.
Vyhlasujem osobný
stom všetboj proti egoistom
kých krajín! Teraz, v
ekný
novembri! Pekný
á
týždeň vám želá

Ďalej ponúkame:
• okien a dverí
• roliet a žalúzii
iaa
• vymieňame kovania
nia
• vymieňame tesnenia

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

Stredné Slovensko
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
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

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ
Iba po telefonickom kontakte v čase do 20.00 h.

Ošetrenie nie je hradené ZP.

76-0012

PADAJÚ

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120

781210003-1

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

ZUBY, KTORÉ NE

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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59-306

Západné Slovensko

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

helux@helux.sk

Živé KURENCE
Živé MORKY

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

80-0006

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

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

0918 109 149

www.helux.sk

PREDAJ

0910 800 837

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

035 6420 166

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

STARZYK s.r.o.,
M.R. Štefánika 14, Šurany

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

MOBIL

Kŕmené husokačice s pečienkou

7,70€/kg

Morky a moriaky

4,50€/kg

Kurence

2,80€/kg

Sliepky na polievku

2,90€/kg

Zemiaky na uskladnenie, strúhaná kapusta k odberu

Nové
Zámky

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

PEVNÁ LINKA

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

www.starzyk.sk

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

Predaj
Montaž
Servis
Opravy

OPRAVY a SERVIS

76-0005-4

Redakcia:
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SLUŽBY, ŠKOLA, GASTRO

3

KURZ SBS
V KOMÁRNE

CENA

179 €

kurz začína 15.11.2021
Volajte:

76-0001-2

KURAM

0905 312 160

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0132

NOVOZÁMOCKO

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok 8.00 – 18.00 hod.
Sobota
7.00 –14.00 hod.
Nedeľa
Zatvorené

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

Ceny sú platné od 08.11.2021 do 13.11.2021
ZEMIAKY ŽLTÉ

REZANÁ KAPUSTA

na zimné uskladnenie

voľný predaj

NAJLEPŠIE CENY V MESTE
NOVÁ KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

balenie 25kg

0,29 €/kg
CIBUĽA ŽLTÁ
balenie 10 kg

REŽEME KAPUSTU
TU
.00
PO-PIA 8.00-16.00
SO 8.00-12.00

0,79 €/kg
Vlašské orechy lúpané
voľný predaj

Telefonické objednávky
á k na čí
číslach:
l h

0908 832 973, 0944 706 284

10,50 €/kg

JABLKÁ ČERVENÉ

KAPUSTA BIELA

MAK MODRÝ
Ý

voľný predaj

voľný predaj

balenie 1kg

od 0,59 €/kg

0,39 €/ks

3,90 €/kg

Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne
h
ponúkame
úk
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804
Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.
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76-0003-7

0,49 €/kg
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NAŠI NEVIDIACI / GASTRO, SLUŽBY

Občianska
riadková
inzercia

Poznáme mená víťazov
17. ročníka súťaže Cesta svetla

01 AUTO-MOTO / predaj

Po ročnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu sa opäť uskutočnil súťažný ročník Cesty svetla. Súťaže spájajúcej fotografov akéhokoľvek
veku, vidiacich i nevidiacich, no
s nadšením zachytiť hľadáčikom fotoaparátu to najzaujímavejšie, čo nám
svet ponúka.

»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Simson aj iné.. 0949 371 361

07 REALITY / iné
08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI A STARÉ VECI
0918 439 124

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
Kúpim starý traktor Zetor,20,30,40,50.0902 449
970

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»57r hľadá priateľku 0917
049 831

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo
»57r rubrikymedzera
hľadá priateľkuText
0917
inzerátu
049 831
»34R.CHALAN SI HĽADÁ ŽENU
Príklad:
NAD 50R. 0940 246 539
RP NZ 12 Predám kočík,
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
0987 654 321.
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944 724SMS
181 vám potvrdíme
Spätnou
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Cestu svetla organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už od roku
2005. S výnimkou minulého roka priniesol každý ročník množstvo zaujímavých
snímok, ktorých spoločným menovateľom bola tematika svetla alebo zrakového
postihnutia.
17. ročník Cesty svetla priniesol niekoľko zmien. Zmenili sa členovia poroty
i súťažné kategórie. Skutočne bolo ťažké
rozhodnúť, koho poslať na stupne víťazov. Aj preto porota udelila niekoľko čestných uznaní,“ konštatuje na margo aktuálneho ročníka Milan Krupčík, predseda
poroty.
Tohto roku sa organizátori rozhodli
Cestu svetla prepojiť s verejnou zbierkou Biela pastelka. „Zaujímavé snímky
chceme vytlačiť práve vo forme pohľadníc a tie venovať do škôl, ktoré s nami
v rámci zbierky spolupracujú. Veríme, že
sa k nám žiaci i učitelia pridajú. Pošlú pohľadnice do sveta a zároveň trochu „svetla“ svojim blízkym, priateľom, známym
i neznámym,“ hovorí Tatiana Winterová,
riaditeľka ÚNSS.

2. kategória: Fenomén svetla
1. miesto: Jozef Chromiak – Spod šapitó
III.
2. miesto: Marie Lendacká – Tiene minulosti
3. miesto: Silvia Ťapáková – Deti nádeje
Čestné uznanie: Ladislav Lukáč - Miništrant
Čestné uznanie: Peter Hladký – Večer
v hoteli
Čestné uznanie: Ladislav Lukáč –
Ráno
Čestné uznanie: Jakub Nigrédy – Vízia
Čestné uznanie: Ľudmila Miklošová –
Zimnou krajinou

7. novembra 1917

S

9 1

U7

3. kategória: Mladý fotograf
1. miesto: Martin Ragan
2. miesto: Katarína Majdlenová
3. miesto: Elizabeth Verkinová
Čestné uznanie: Jelisej Kuzmin

D

6

O

8

U

8 9
6

9

6
3 7

6 1 5

S

4

3

9
5 7
8 4

5
7

K

Výsledková listina súťaže
Cesta svetla 2021:
1. kategória: Zrakové postihnutie
1. miesto: Eva Gašparová – Pohľad
2. miesto: Eva Mádelová – Ja sa tmy nebojím
3. miesto: Elizabeth Verkinová

1
3 8
6
4
5

8

7
9
6

U
D

» Zdroj: UNSS, Foto: Eva Gašparová

hydinárska farma topoLnica

(pri galante)
k
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
ROZVOZ

Výročia a udalosti

VOSR v Rusku

CIA
R
E
Z
IN 1 307

na predaj:

krmivo pre nosnice Zabezpečíme
rastová a znášková

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

4
O5 2

0910

K

85

U

BITU FLEX s.r.o.

S

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

4 9

8
4
6

2

7
9 1 7

7 6

D
O

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604

K 6
U
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88-0037

02 AUTO-MOTO / iné

Čestné uznanie: Ján Mikolaj (2 snímky)
Čestné uznanie: Silvia Ťapáková –
Správne vidíme iba srdcom

8
5

36-0006

»Predám Fiat Punto 0917
049 831
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4

4

2 6
5
3

3

6
9
3

1 8

9
8
9
1
7 2 5

ŠKOLOVEDA / ZDRAVIE
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Školský projekt
nie je prepisovanie textu!

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

32-0055-4

Stačí si vyhľadať text k danej téme a
prekopírovať ho. Hoci niektorí učitelia
žiadajú, aby bol text písaný vlastnou
rukou. Nech sa žiak ponamáha. Potom
sa text graficky upraví a vložia sa (vlepia) k nemu obrázky z internetu. Potom
sa odovzdá učiteľovi a ten oznámkuje v
podstate cudzí text a fotky. Lebo mladší
žiaci nemajú ešte schopnosť abstrahovať z rôznych zdrojov a vytvárať vlastné
myšlienky. Mohli by síce svoj „projekt“
ústne prezentovať. Tým by dali vlastný
vklad. Ale to sa zväčša nerobí, projekt
sa odovzdá a na konci roka sa zahodí,
čo je „príkladným“ postupom environmentálnej výchovy.
Takto poňatých „projektov“ dostanú žiaci niekoľko za polrok. Nejde
o to, že by to nezvládli, hoci neraz na
tom pracuje celá rodina. Ide o to, čo sa
takýmto postupom žiaci naučia. Kopírovať texty, hľadať fotografie? Alebo aj
viac? Za našich čias sa takto vytvorené „projekty“ nazývali referáty a minimálne sme ich museli pred triedou
prečítať, čo bolo však tiež bezúčelné
monotónne čítanie. Označenie papiera

s obrázkami za „projekt“ je mimo modernej pedagogiky.
Projekt je vytvorenie niečoho, čo
vychádza z viacerých učebných predmetov, spravidla sa robí vo dvojici, má
ukázať, ako žiaci pochopili tému, ako
ju vedia vylepšiť, ako vedia podľa svojich vedomostí zrealizovať vylepšenie,
vynález, model, novú metódu. Isto,
je to ťažšie pre mladších žiakov. Práve
preto sa oni majú viesť pedagógom. Nie
tak, že im to je zadané a sami si musia
poradiť. Pokojne sa môžu robiť so žiakmi aj ozajstné projekty, napr. zveľadenie školského areálu. Existujú výzvy
na získanie dotácie. Prečo neukázať
žiakom, ako ich získať? Ak je to príliš
zložité, tak ich učiť pretvárať učebný
text na trojrozmerný projekt. Alebo vytvoriť učebnú pomôcku. Pritom ich učiť
vyhľadávať informácie, spolupracovať,
pracovať s materiálmi a hlavne prezentovať svoj projekt. Priamo na vyučovacej hodine. Až potom im dať samostatnú prácu.
Ak sa pracuje na vyučovaní s projektmi v pravom zmysle slova, žiakov
to obohatí o dôležitú kompetenciu, ktorú využijú v ďalšom vzdelávaní alebo
v povolaní. Projekt je totiž vyššia myšlienková operácia, nie prepisovanie
textov.
pedagóg

CBD a prostatitída?

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť,
ale často majú veľmi negatívny vplyv na celkový metabolizmus a zaťaženie ľudských orgánov, hlavne obličiek a pečene

Prostatitída alebo skrátene prostata, je
urologické ochorenie s odhadovaným výskytom u 2% až 9% v bežnej mužskej populácii. Má negatívny dopad na kvalitu života
a s ním spojené libido a sebavedomie.

Postihuje vekové skupiny mužov vo veku
už od 45 rokov a každým rokom táto hranica
alarmujúco klesá. Podľa amerických inštitútov môže prostatitída predstavovať až 25%
návštev u lekára a konzultácie spojené s
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatitídy.
Zväčšenie prostaty môže automaticky viesť
k slabšej erekcii a takto postihnutým mužom
negatívne ovplyvňuje libido. Všetky tieto
problémy ústia do zníženého sebavedomia a
pocitu menejcennosti.
Prostatitída často spôsobuje veľmi ťažké
a bolestivé močenie. Medzi ďalšie príznaky
patrí bolesť v slabinách, panvovej oblasti
alebo na genitáliách a často sa jej príznaky
pripisujú chrípkovým stavom.

CBDexpert

Priama interakcia CBD na prostatu?
Podľa posledných výskumov niekoľko klinických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojovať proti bolesti.

Foto: freepik / jcomp

bruchu
ŏ bolesti v oblasti medzi konečníkom a
mieškom (perineum)
ŏ bolesť alebo nepríjemné pocity v penise
alebo semenníkoch
ŏ ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou
alebo pálivým pocitom
ŏ príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou
Príznaky prostatitídy, ktoré netreba prostatitídou)
podceňovať:
Prostatitída a jej možné ďalšie kompliŏ naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo- kácie:
čením, napríklad dribling (dokvapkávanie)
ŏnoktúria – časté močenie hlavne v noci
ŏbakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
ŏ pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú- ŏ zápal stočenej trubice pri zadnej časti seria)
menníka (epididymitída)
ŏzakalený moč
ŏdutina, ktorá je vyplnená hnisom v prostaŏkrv v moči
te (prostatický absces)
ŏsilná bolesť v slabinách, krížoch alebo v ŏ abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa

Liečivé schopnosti konope poznali lekári
na celom svete už celé storočia, a aj práve
preto mnoho pacientov z urologických ambulancií siaha práve po CBD olejoch v rôznych formách.
Podľa článku z roku 2009 publikovaného v časopise Annals of New York Academy of Sciences našli vedci receptory EKS
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych
reprodukčných orgánoch, napríklad v semenníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú rozmiestnené po celom tele a majú za úlohu
zabezpečovať správne fungovanie orgánov,
nervového systému, pohybového aparátu
ako aj celkového režimu deň / noc.
V článku v časopise BioMed Research International praktikanti ajurvédy rastlinu
Cannabis sativa, z ktorej sa získava marihuana a CBD, používali už mnoho rokov na
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.
» red.
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CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0091

Isto ste sa už stretli s tým, že vášmu
dieťaťu v škole zadali, aby spravilo tzv. projekt na nejakú tému. Pre
tých, čo disponujú počítačom a internetom, je to ľahko získaná známka.

DOMÁCNOSŤ
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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 ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY 50% .
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Lepšia vybavenosť škôl
vďaka zákazníkom Lidl
Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu
je darovať časť z obratu v prvý deň predaja
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodnote aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje
jedno euro susedným základných alebo spojeným školám. Získajú tak napríklad notebooky,
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, tablety, externé disky, balíček Microsoft Office 2019
či tašky na počítačovú techniku.
Najnovšia predajňa obchodného reťazca
Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príležitosť podporiť okolité základné školy. „Teší

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať školy v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude
v roku 2022 sláviť 70. výročie existencie školy. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum
dlhovekosť, obľúbenosť u verejnosti, príjemných pracovníkov, úspechy v uspokojovaní
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Antonia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8.
Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďaku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách
nezabúda ani na školy, a teda je oporou pri
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu nielen pre žiakov, ale i učiteľov. Najmä
v náročnom období, kedy je dištančné vyučovanie prekážkou, umožní deťom s nedostatočnou technickou podporou plnohodnotný spôsob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu,
ako majú ostatní spolužiaci.
Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj potrebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľudia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zmenám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len
o obyčajnú finančnú pomoc. Ide o šancu na
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú
rolu na ceste k lepším zajtrajškom.
Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu
v hodnote 312 000 eur.
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Slovensku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen
smerom na zamestnancov, obchodných partnerov ale na životné prostredie, komunitu
a okolie, v ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl
preto prepojila zákazníkov a základné školy.
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanejšej budúcnosti detí.

BÝVANIE

NOVOZÁMOCKO
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NÁBYTOK HALÁSZ

akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

80% tovaru máme skladom alebo s dostupnosťou do 3 dní

Posteľ TIPO šírka
šírka rozmer: 140 cm, 160 cm, 180 cm a 200 cm
vysoká posteľ výška spania 52 cm
CENA od 540,- €

Rozkladacia sedacia súprava DORADO
s dvomi uložnými priestormi, š. 312 cm x hl.
150/210 cm v. 95 cm, spanie 285x130cm
Pôvodná cena 976,- € AKCIA 799,- €

pohovka PASTELA
rozkladacia pohovka s uložným priestorom,
spanie 190 cm x 155 cm
Pôvodná cena 435,- € AKCIA 399,- €

Sedacia súprava BERGAMO - rozkladacia na
každodenné spanie s uložným priestorom, rozmer 277 cm x 210 cm a spanie 244 cm x 206 cm
CENA 1 100,- €

Jedálenský set MAX V stôl a BOSS XIV
stolička. Stôl rozkladací 120 / 150 x 80 rôzne
farby. Stôl CENA 156,- € AKCIA 130,- €
Stolička CENA 42,- €, AKCIA 39,- €

Štýlový set (stôl so stoličkami) 2038+2620
rozkladací štýlový stôl so 6 stoličkami
Pôvodná cena setu 2 780,- €
AKCIA 1 200,- €

Vaľanda ERIK - molitanová s úložným
priestorom, šírka 90 cm výška 43 cm
CENA 150,- €

štýlová posteľ 1007 bez matraca - pre
rozmer matraca 200x200
Pôvodná cena 2 655,- € AKCIA 800,- €

kuchynská linka DAVE
CENA SKRINIEK od 28,- €

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, ŠAĽAVEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557
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Ezen reklámunt felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben

FARMÁRI / ZAMESTNANIE

ZVÁRAČ • ŠÉF MONTÉR •
POTRUBÁR

operátorov/ky výroby
na TPP - dlhodobo v NR
Práca v sede na 2-3 zmeny.

STROJÁRSKY PRIEMYSEL

MECHANIK • ELEKTRIKÁR •
PNEUMATIKÁR
+421 949 507 407 • info@gfgroup.eu

78-0012-44

Základná mzda 623€ /brutto
+ odmeny a príplatky
do výšky 127€.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!
Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.

www.gfgroup.eu

RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCRTGXÁF\M[

.KFN0QXÉ<ÁOM[/\FC€JDTWVVQ
$KNNC0QXÉ<ÁOM[/\FC€JDTWVVQ
-CWHNCPF0QXÉ<ÁOM[/\FC€JDTWVVQ
8QNCėXRTCEQXPÉFPKQFJFQJ

uOKNCPDQ\KM@IWCTFKPIUM

36-0002

0ÁUVWRKJPGü

SBS GUARDING s. r. o.
RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCQDNCUė

kWTCP[

/\FC€JDTWVVQ
0ÁUVWRKJPGü
8QNCėXRTCEQXPÉFPKQFJFQJ

uOKNCPDQ\KM@IWCTFKPIUM

36-0002

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk

tel.: 0910 851 307

Prijem plošnej
inzercie

SBS GUARDING s. r. o.

Výročia a udalosti
prezident Edvard Beneš vymenoval druhú povojnovú vládu vedenú Zdeňkom Fierlingerom.
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759$/¬35$&291¬320(5
0LHVWRYNRQX*$/$17$

Extra bonus za október 30 €
a november 60 €

Firemná doprava a ubytovanie ='$50$

Stravné lístky v hodnote € ='$50$

6. novembra 1945

DSODWDªGRY¨N\€

Mzda po odpracovaní mesiaca min. €

Pozície: operátor výroby,
YRGLġ9=9EDOLġ]iVRERYDġ

(,&=23d192&$53(1=5

5=1(35$&291d32=&,(

ENERGETIKA

Príjmeme

Zálohy každý piatok vo výške 40€

Už takmer polovica slovenských
revírov má sprísnené opatrenia z dôvodu blízkosti AMO v okolitých okresoch.
Taktiež prijímané opatrenia, ktoré sú v
nadväznosti na právne normy Európskej
komisie, predovšetkým čo sa týka zastaNa základe príkazu hlavného veteri- venia lovu diviakov po tom, čo bol v revíri
nárneho lekára SR prof. Jozefa Bíreša a v diagnostikovaný pozitívny diviak. Preto
zmysle zákona o poľovníctve nie je možný ústredný riaditeľ Bíreš, i všetci účastníci
lov diviačej zveri v intravilánoch miest a sediaci za predsedníckym stolom vyzvaobcí v súčinnosti s poľovníckou obcou. li poľovníkov na urýchlené znižovanie
MPRV SR preto mimoriadne zriadilo e- stavov diviačej zveri po dobu, pokiaľ sa
-mailovú adresu, na ktorú môžu pred- nedosiahne denzita maximálne 0,4-0,5
stavitelia samospráv zasielať informáciu diviaka na km2.
o takomto výskyte a zároveň žiadosť o
Choroba sa prejavuje vysokou horúčintervenciu zo strany veterinárnych leká- kou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní,
zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú
rov SR.
Na základe posúdenia na mieste, kto- sa zvracaním, krvavými hnačkami, krváré vykonajú zástupcovia RVPS a poľovníci caním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosnavrhnú odchyt zveri do klietok, pretože ťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznazbraň by sa mala používať v intravilánoch čuje sa vysokou morbiditou a mortalitou.
miest a obcí len v krajnej núdzi alebo imo- Úmrtnosť dosahuje až 90-95 percent.
bilizáciu diviakov, ktorá je účinná hlavne
v prípade, ak ide o výskyt malého počtu
zveri. Imobilizáciu zveri zabezpečuje veterinárny lekár.
Adresa, na ktorú je možné nahlasovať
uvedené prípady výskytu diviačej zveri je
sekretariat-UR@svps.sk . Je to predovšetkým z dôvodu účinnej eradikácie ochorenia AMO, ako aj zvýšenej bezpečnosti
a komfortu obyvateľov miest a obcí. Zastavme spoločne šírenie afrického moru
» red
ošípaných.

MHGQRGXFK¨LDFHVWDNSUgFL

HĽADÁME NOVÝCH
SZČO KOLEGOV

Ponuka
práce

Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR ponúka pomocnú
ruku samosprávam na Slovensku v
prípade, že identifikujú výskyt diviačej zveri vo svojich intravilánoch.

www.studentservis.sk
galanta@studentservis.sk
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Agrorezort podáva
pomocnú ruku samosprávam
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Výročia a udalosti
české stavovské vojsko bolo porazené v
bitke na Bielej hore pri Prahe

8. novembra 1620

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

INZERCIA
0910 851 307

52-0191

+420 702 193 121

85 0655

0800 500 091

Výročia a udalosti
nacisti počas tzv. Krištáľovej noci podpálili v Nemecku synagógy a
kruto perzekvovali židovských kníhkupcov

9. novembra 1938
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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47-001
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

IME

Z
JV

Dodržiavame
D
d ži
prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

A

34-0152

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

37-140

94-0110

ONLINE!
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