
NR21-42 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 54 930 domácností 

NITRIANSKO
Č. 42 / 22. OKTÓBER 2021 / 25. ROČNÍK

OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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Akcia sezónne ovocie a zelenina
Chrenovská 6, Nitra - Chrenová

0940 22 66 21
strúhaná
kapusta

hlávková
kapusta

0,29 €

jablká
červené

0,60 €

BIO meranie celého tela 15€

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0905 655 392
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Ďaľšie služby:

0903 060 490

STRECHY
OPRAVY STRIECH
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GASTROGALTM

CATERING & FOOD SERVIS JEDÁLNY LÍSTOK

Prílohy:
Alergény:    

Piatok

29.10.2021

Štvrtok

28.10.2021

Streda

27.10.2021

Utorok

26.10.2021

Pondelok 

25.10.2021

DENNÝ ROZVOZ OBEDOV
Cena obedového menu s dovozom 4,20 EUR.

Tel. kontakt: 0918 119 328, 0911 328 119
Nahlasovania objednávok od 07:00 do 09:00 hod.  
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INZERCIA

NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

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

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bá-
dice, Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, 
Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, 
Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce, 
Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťo-
vá, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jel-
šovce, Kolíňany, Lukáčovce, Lužianky, 
Malý Cetín, Nitrianske Hrnčiarovce, 
Nové Sady, Podhorany, Pohranice, 
Rišňovce, Rumanová, Štitáre, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Výčapy - Opatov-
ce, Zbehy, Žirany, Ladice, Veľké Zálužie 
nepárny týždeň: Nitra, Dolné Kr-
škany, Dražovce, Horné Krškany, Ja-
níkovce, Kynek, Mlynárce, Alekšince, 
Babindol, Branč, Veľká Ves, Cabaj, 
Čápor, Čakajovce, Čechynce, Golia-
novo, Horné Lefantovce, Ivanka pri 
Nitre, Jarok, Jelenec, Klasov, Kolíňany, 
Lužianky, Malý Cetín, Mojmírovce, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Paňa, Po-
hranice, Rišňovce, Rumanová, Sväto-
plukovo, Štitáre, Veľká Dolina, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Zbehy, 
Žirany, Veľké Zálužie 

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 (54.930 domácností)
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Máte problém so získaním trvalého pobytu?
Bývate v podnájme a prenajímateľ Vám

nechce dať súhlas na trvalý pobyt?
Obráťte sa na nás.

Ponúkame Trvalý pobyt v Nitre.
Získate dôveryhodnú adresu trvalého bydliska

s množstvom výhod.
Viac informácii o trvalom pobyte v Nitre získate 

e-mailom na pravnik@juriscd.eu alebo na
tel.čísle: 0905 945 291

Jedni tieto dni volajú Dušičky, iní 
Sviatky zosnulých, ďalší zas Všet-
kých svätých. Je to úplne jedno. 

Sú to dni, počas ktorých viac ako 
inokedy spomíname na ľudí, ktorí ke-
dysi na tomto svete boli, bojovali s jeho 
nástrahami a prispievali k jeho ľudskej 
vľúdnosti.

Samozrejme, nemyslím teraz na sú-
ťaž, kto drahšie a honosnejšie vyzdobí 
miesta posledného odpočinku, ani na 
tých, ktorí stojac nad hrobmi so zopnu-
tými rukami ohovárajú prítomných, sú-
dia, čo kto má oblečené a s kým prišiel 
či nie.

Vychádzam aj zo starých „povier“, 
podľa ktorých sa v týchto dňoch vra-
cajú do domovov duše tých, ktorí ich 
už dávno nechtiac opustili. Niektorí 
predčasne, iní prirodzene, na „staro-
bu“. Každý odchod bolí, ak odchádza 
človek, ktorého sme mali radi. A bolí aj 
po rokoch. (Platí aj pre milované domá-
ce zvieratká.) Dobrí ľudia nám chýbajú, 
do našej blízkosti akoby sa natláčali ich 
opaky. Nasilu, agresívne bezohľadne, 
bezcitne.

Aj preto je dôležité pripomenúť si 
tých, po ktorých tu na zemi zostalo po-
solstvo dobra, lásky, citu, po ktorých 

zostalo dielo pre všetkých a nie iba 
vkladné knižky, ktoré si nikto na druhý 
breh zobrať nemôže.

Zasvieťme tým vracajúcim sa dušič-
kám svetlo na cestu domov, rozsvieťme 
im naše srdcia. Venujme im koncentro-
vanú spomienku a spomeňme si na ich 
odkaz pre nás, budúce generácie. Zašiel 
by som aj ďalej – naplňme ich výzvy, 
ktoré tu oni nestihli dokončiť. Nepreži-
me nadchádzajúce sviatky iba tak, pre-
sunom od cintorína k cintorínu, „lebo 
sa to patrí“. Ak nie priam musí.Toto nie 
sú sviatky pre „tých druhých“. Ani aby 
bolo iba „navonok“ čo sa patrí. Sú to 
sviatky spomínania, radosti z toho, že 
nám bolo dopriate žiť spolu so skvelými 
ľuďmi a určite aj čas náležitých a ospra-
vedlniteľne smutných spomienok. A 
nezabúdajme počas nich na tých ži-
vých, ktorí tu neraz sami žijú či živoria 
okolo nás a najviac im chýba 
pohladenie a dobré slovo.

Prosím, aj keď sú to 
dni už zomrelých, mysli-
me počas nich aj či najmä 
na živých!

Krásne sviatoč-
né dni vám želá

Víkend či dva pred

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Búranie bytového jadra aj s odvozom

AUTODOPRAVA
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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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Prevíjanie a opravy 
elektromotorov 

a čerpadiel 
Nitra, Priemyselná 4, 

objekt bývalej Inštaly, tel. 0904 326 084.
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt

Nitra
Najnižšie podanie: 72 900,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 22.11.2021 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Veľká interaktívna sála, v suteréne, 
MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 
949 01 Nitra
Dražobná zábezpeka: 
10 000,00 EUR
Predmet dražby:  trojizbový byt na 

ul. Beethovenova v meste Nitra. Byt č. 31 je na 8.p., vchod o.č. 8, v bytovom 
dome súpisné č. 1151. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach 
bytového domu je o veľkosti 743/23525. Spoluvlastnícky podiel na pozem-
koch parc.č. 7434, 7435 je o veľkosti 743/23525. Predmet dražby je evidovaný 
na LV č. 5852, k.ú. Nitra.

Kontakt: 0903 404 713
schmidt@heypay.sk, www.heypay.sk

23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti28. októbra 1918   
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej 
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

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

Kŕmené husokačice s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,70€/kg

4,50€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

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

PREDAJ

Zemiaky na uskladnenie, strúhaná kapusta k odberu

Živé KURENCE
Živé MORKY
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Ponúka na predaj:n kn kkk

50 434444444444444444 2

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

5,00 € / ks
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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
VŠETKY PRÁCE
DO VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY
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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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0903 432 588
S ahovanie a preprava

tovaru!
Aj zahrani ie

www.stahovanieblesk.sk

S ahovanie BLESK
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»Predám Fiat Punto 0917 
049 831
»Predám osobné auto 
Renault Scenic v dobrom 
zachovalom stave. 0940 
394 797
Predám Zim. Pneu Barum 
185/65R15 dezén 8 mm. 
0918 354 147

»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JAWA 
21,MUSTANG,MOPED STADI-
ON,JAWA 90 SIMSON ENDU-
RO ELECTRONIC AJ POKAZE-
NÉ,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915 215 406

»Predáme pozemok v NH. 
0908 064 636

»Kúpim RD v okolí Nitry 
0905 283 550

»Predávame hlávkovú a 
strúhanú kapustu vhodná 
na kvasenie v nitre 0940 
226 621

»ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY PAROŽIE A INÉ 
0903 868 361
»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918 439 124

»Predám tekvicové jadierka 
0905 648 707

»Kúpim staré Českosloven-
ské hračky a vzduchovku 
0905 651 837

 
»57r hľadá priateľku 0917 
049 831
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

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

Naposledy som písal o riaditeľoch, 
ktorí chcú niečo meniť. Po čase to 
vzdajú, sú odvolaní alebo sa z nich 
stanú iba úradníci. Ukázal som to 
na svojom príklade, keď som radšej 
odišiel z pozície riaditeľa. 

Len preto, že som menil zlé veci a ve-
rejne som kritizoval systém. Nešlo mi o 
sebaľútosť. Chcel som na vlastnom prí-
klade ukázať, ako to (ne-)funguje. Ta-
kýchto prípadov poznám veľa, dejú sa. 
A budú sa diať. Preto je pre mňa dôle-
žité hovoriť a písať o tom. Aby sa potom 
ministerstvo nečudovalo, prečo nie je o 
miesto riaditeľa školy záujem. 

Určite sú aj veľmi dobrí riaditelia, 
ktorí majú silnú pozíciu. Môžu mať 
vlastnú školu alebo majú kontakty či 
nejakú moc, alebo skrátka riešia len 
školu a nekritizujú systém. Ale takých-
to je málo. Veľká časť riaditeľov škôl re-
zignovala na pedagogiku a aktivizmus, 
sú sluhami ministerstva, zriaďovateľa, 
zamestnancov, ktorí si neželajú zmeny. 

V systéme autokratického riadenia 
škôl je viac-menej práve riaditeľ ten, čo 
môže všetko zmeniť. Alebo nezmeniť. 
Isto, má nejaké poradné orgány. No le-
gislatíva je jasná - za všetko zodpovedá 
riaditeľ. Preto v konečnom dôsledku 
on rozhoduje, čo bude platiť. Môže sa 
prikloniť k väčšine, nech by aj mala zlý 
názor. Tým si zabezpečí sympatie. Ale 

môže sa prikloniť k zmene, ktorú za-
stáva menšia časť školy. A potom môže 
očakávať reakciu. Pozitívnu či negatív-
nu. Najhoršie je prikláňať sa na stranu 
osôb, úradov, ktoré netušia, ako má vy-
zerať škola. Avšak, je to pohodlnejšie, 
ako „cikať proti vetru“.

Občas mi je vyčítané, že veci zve-
rejňujem. Keby ste však počuli príbehy, 
ktoré mi ľudia hovoria.  Sú desivé. Jed-
notlivec si sám nepomôže. A to sa deje 
v školách, ktoré by mali byť symbolom 
dobra, ľudskosti a empatie. Príbehy 
týchto ľudí, nech sú to učitelia, rodičia 
či riaditelia, sú plné bolesti, utrpenia a 
nespravodlivosti. Záleží mi na tom, aby 
sa zlé konanie dostávalo na verejnosť. 
Mlčaním si síce nastolíme pokoj a vy-
tvoríme ružovú predstavu o svete. Po-
tom však zo škôl nikdy nevymiznú nad-
radenosť, totalita, rodinkárstvo, neúcta 
k deťom a k rodičom, devalvácia peda-
gogiky, bossing či mobbing, prekonané 
a zastarané postupy, nekomunikácia či 
byrokratickosť. Mlčať by nemali hlavne 
rodičia, ktorí majú neraz ako jediní moc 
naprávať veci.

Na to, že ste nič nespravili, si spo-
meňte, keď budete riešiť niečo so školou 
a narazíte. Mlčať sa rovná pochovaniu 
ďalšej generácie. Generácie budúcich 
občanov.  

Hlavne nemlčať 
o problémoch v školách 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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KAMENÁRSTVO
MAMAJO

0950 296 523
kamenarstvomamajo@azet.sk

Ponúkame:
     nové žulové pomníky
     krycie dosky
     brúsenie starších pomníkov
     rekonštrukcie starších
     hrobov
     betónové chodníky

1 HROB
od 990 €
2 HROB

od 1300 €

4
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 42€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Okolie od Zlatomoraveckéj cesty - 5km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Okolie od Zlatomoraveckéj cesty - 5km)

Cena za 10pms z dopravou 
(napr.: Lužianky, Lehota, Ivanka pri Nitre, 
Veľký Cetín)

285€

0911 041 654

470€

480€

DREVOEXPRESS
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Tohtoročná dopravno-preventívna 
akcia Deň bielej palice v uliciach 
slovenských miest potvrdila, že 
väčšina vodičov signál bielou pali-
cou zo strany nevidiaceho či slabo-
zrakého chodca pozná a vie, že mu 
treba zastaviť. 

Skonštatoval to organizátor akcie 
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska (ÚNSS) s tým, že počas akcie 
zaregistrovali 5188 áut, z toho figuran-
tom 4170 vodičov zastavilo a 1018 nevi-
diaceho ignorovalo.

Sumárne čísla podľa únie ukazujú, 
že na signál figuranta nezastavilo 19,6 
percenta vodičov. Oproti roku 2019 ide 
o mierne zhoršenie, v ňom totiž vodiči 
dosiahli v celkových výsledkoch 18,8 
percenta. „V Nitrianskom kraji neza-
stavilo nevidiacemu len 7,1 percenta 
vodičov. Naopak, štatisticky najhorším 
je Bratislavských kraj, v ktorom až 27,2 
percenta vodičov odignorovalo signali-
záciu figuranta,“ spresnila ÚNSS.

Kým v roku 2019 bolo do akcie za-
pojených 50 miest a 55 priechodov, do 
tohto ročníka bolo spočiatku prihláse-
ných 37 miest a 41 priechodov. „Žiaľ, 
zhoršujúca sa situácia v regiónoch spô-
sobila, že naši figuranti spolu s hliad-
kami dopravnej polície boli napokon 
v 33 mestách a na 38 priechodoch po 
celom Slovensku,“ spresnila hlavná 

koordinátorka Dňa bielej palice Ivana 
Frčová.

Deň bielej palice prebieha na vy-
typovaných priechodoch dve hodiny. 
Počas nich prechádzajú figuranti cez 
priechod pre chodcov a ďalší spolupra-
covník (zapisovateľ) si značí, ako na 
jeho signalizáciu zareagovali vodiči.

„Nevidiaci dáva najavo svoj záu-
jem prejsť cez cestu vodorovným zod-
vihnutím palice na niekoľko sekúnd. 
Následne by mal vodič zastaviť a keď 
nevidiaci či slabozraký vyhodnotí, že je 
preňho situácia bezpečná, prechádza 
cez priechod pre chodcov. Pri chôdzi po 
priechode pre chodcov bielou palicou 
systematicky pohybuje pred sebou po 
povrchu vozovky,“ vysvetlila Frčová. 
Blikanie či trúbenie na nevidiacich a 
slabozrakých je podľa ÚNSS nevhodné. 
Môže byť totiž pre nich varovným sig-
nálom, po ktorom treba ostať stáť.

Každý piaty vodič ignoruje 
nevidiacich na priechode

» red

PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU 
tel.:  055/728 91 24

Toplast Košice  mobil: 0908 989 410

PLOTYPLOTY LAVIČKYLAVIČKY

4 €
/1m-ks

66
-1
60

pre ľudí pre mestá

TERASY PIESKOVISKÁ
pre firmy pre škôlky

www.toplast.com
KKKošššššiiiice mobil: 090

S DOVOZOM  po  SR

NABERÁME NOVÉNA

0915 709 289 
 h.melova@directreal.sk   l   directreal.sk/bc-hana-melova

E X K L U Z I V
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Predaj a rozvoz po celej SR

/m2

13
 12

1 0
56
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25

25

47
-0
22

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

www.facebook.com/cbdexpert.sk

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

33
-0
08
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Aká je správna dávka CBD?
V predošlých článkoch sme sa veno-

vali účinnosti CBD, čiže kanabidiolu, 
ktorý získavame z konopy siatej a vyu-
žíva sa v súvislosti s rôznymi fyzickými 
či psychickými problémami. Správne 
dávkovanie tejto látky je však jednou 
z najťažších úloh zistiť, aká dávka je 
správna a v akej forme si ju podať.

Do hry vstupuje mnoho faktorov

Dávkovanie CBD sa môže výrazne líšiť 
a preto počas výskumov v oblasti konop-
nej medicíny vedci pracujú s rôznymi 
množstvami. Úlohu zohrávajú faktory 
ako hmotnosť, druh zdravotného prob-
lému, časové rozmedzie a koncentrácia 
CBD. Vo všeobecnosti však pacienti v 
štúdiách užívajú približne 100 až 800 
miligramov denne.

V štúdii pre medicínsky žurnál Phar-
macotherapy, ktorá sledovala vplyv CBD 
na ľudí s Parkinsonom a psychózou, 
šesť pacientov zaznamenalo zlepšenie 
symptómov iba s dávkou 150 miligramov 
denne. V inom výskume zas pacient so 
psychózou registroval zlepšenie stavu až 
po užití 1 200 miligramov CBD za jeden 
deň.

Ako si teda zvoliť správnu dávku? Na 
túto otázku žiaľ neexistuje presná od-
poveď. Portál zameraný na overené me-
dicínske informácie Healthline uvádza 
všeobecné odporúčania, podľa ktorých 
sa možno orientovať. Prvým krokom je 

začať s malou dávkou a postupne ju zvy-
šovať podľa potreby. Dobrým štartom je 
začať užívať 20 až 40 miligramov a po 
týždni prípadne dávku zvýšiť o ďalších 
päť miligramov.

Prepočet na kvapky

Väčšina CBD olejov má 10 mililitrov. 
Pri koncentrácii 10% to znamená to, že 
celé balenie obsahuje 1 000 miligramov 
látky. Z 10 ml sa dá nakvapkať približne 
200 kvapiek, takže jedna kvapka také-
hoto oleja obsahuje 5 miligramov CBD. 
Spomínaných štartovacích 20 miligra-
mov CBD sa teda nachádza v približne 
štyroch kvapkách CBD oleja s koncentrá-
ciou 10%. Pri 5-percentnom CBD štarto-

vacie množstvo zodpovedá 8 kvapkám, 
pri 20-percentnom CBD oleji 2 kvapkám.

Ani príliš veľa, ani príliš málo

Najväčšou chybou, ktorej sa dopúšťa-
me pri užívaní akéhokoľvek výživového 
doplnku je poddávkovanie svojej dennej 
dávky. Každý metabolizmus máme na-
stavený na svoju dennú dávku, na zákla-
de ktorej si vstrebe potrebné živiny a za-
čne pracovať vo vyživenom režime, preto 
je veľmi dôležité dodržať svoju dennú 
dávku (nešetriť) a radšej užiť trošku viac 
(naše telo si vstrebe iba koľko reálne po-
trebuje, ostatok sa vyplaví v moči), ale 
nie menej.

Dlhodobé užívanie vysokých dávok 
však má svoje rizíka. Paradoxne, najmä 
pre zdravých.  Jedným z možných efek-
tov látky je totiž modulácia funkcií imu-
nitného systému, vrátane potláčania. 
Ako sme spomínali v predošlej časti, 
pozitívom je, že CBD môže zmierniť prie-
beh autoimunitných ochorení. Ľudia s 
funkčným imunitným systémom však 
jeho utlmenie nepotrebujú.

Problémy môžu nastať aj v prípade, ak 
CBD kombinujete s inými liekmi. Spôso-
biť to môže napríklad poškodenie peče-
ne. Ak máte zdravotné ťažkosti a užívate 
lieky, pred užitím CBD odporúčame po-
radiť sa s lekárom.             » red.

Foto: Canva.com

24. októbra 1885    
premiéra operety Cigánsky barón, od Jo-
hanna Straussa ml.

Výročia a udalosti Inzercia
0910 851 307, 0910 455 919

Onkologická lekáreň
Farská 45, Nitra
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Reč kvetov, ich symbolika, považu-
je chryzantému za symbol večnosti. 
Chryzantéma v mágii symbolizuje 
ochranu proti zlu a zlým silám.

Chryzantémy sú veľmi vďačnými 
kvetinami, pretože pri správnom zaob-
chádzaní vydržia napríklad v byte vo 
váze v plnej kráse zhruba tri týždne. 
Ak sa chceme krásou kvetov chryzan-
tém tešiť čo najdlhšie, je nutné odstrá-
niť zo stonky všetky listy, ktoré by inak 
zostali vo vode. Konce stoniek je nutné 
šikmo zrezať ostrým nožom , nikdy ich 
nestriháme nožnicami!

Môže sa stať, že stonky vďaka vzdu-
chovým bublinám nemôžu prijať do-
statočné množstvo vody a kvety začí-
najú chradnúť. V tom prípade ich stačí 
znovu nožom zrezať a do vázy pridať 
niekoľko kociek ľadu. Pretože pri nižšej 
teplote stonky vodu lepšie prijímajú. 
Vodu vo váze sa oplatí kontrolovať, po 
zhruba piatich dňoch vymeniť, stonky 
opäť zrezať a pridať výživu pre rezané 
kvety.

Kvety veľkokvetých chryzantém 
sú proti mrazu menej odolné, poškodia 
ich už teploty blízke nule. Do chladnej-
ších oblastí so skorším príchodom mra-
zov preto vyberajte radšej chryzantémy 
drobnokveté. Často vydržia teploty až 
do –5 °C. Najviac citlivé na mráz sú 
biele odrody, najodolnejšie žlté a tma-

vé, napríklad purpurové. Najväčším 
nepriateľom chryzantém je mráz, kto-
rý môže kvety poškodiť. Ak sa na noc 
predpovedá mráz, treba kvetinu pri-
kryť textíliou a na druhý deň ju opatrne 
odstrániť, aby sa kvety nepoškodili.

Keď už chryzantéma odkvitla a 
pomníkom na cintorínoch na kráse 
nepridáva, treba ju zobrať domov. Ak 
ju chcete uchovať aj na ďalší rok, naj-
lepšie je zasadiť ju do záhrady. V ta-
kom prípade z rastlinky odstrihnite len 
kvety. Nikde však nie je záruka, že v 
zime nevymrznú, pretože pochádzajú 
z miernejšieho podnebia, ako je naše. 
Navyše, niektoré druhy sú citlivejšie. 
Môžete ju dať aj do povinice, v črepní-
ku, ale občas treba zeminu navlhčiť.

Chryzantéma 
je nielen náhrobná kvetina

» red
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Tel:0905 267 750 Nitra

6
8

-1
9

DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

Najčítanejšie

regionálne

noviny

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Superluxe s.r.o. 
Suchovská 12, Trnava

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Nitru, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v stredu.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.

32
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November, mesiac, v ktorom sa na-
plno vnárame do jesene. Mesiac 
viacerých sviatkov a v našej ľudovej 
histórii aj zaujímavých dní.

1. novembra oslavuje cirkev svä-
tých, ktorí v kalendári nemajú svoj 
osobitný deň. Poobede na Všetkých 
svätých ľudia zdobili hroby svojich 
blízkych a večer zasa zapaľovali svieč-
ky za spásu ich duší. Horiace sviečky 
na hroboch symbolizujú večné svetlo.

2. november je Deň zosnulých, pa-
mätný deň duší, ktoré trpia v očistci. V 
tento deň platilo viac zákazov. Počas 
sviatočného týždňa bolo zakázané 
prať, bieliť vápnom či sadiť cesnak. Na 
hornom Podunajsku ľudia verili, že zo-
snulí v tomto týždni navštevujú svoje 
domovy, preto sa konalo veľké uprato-
vanie.

11. november je deň svätého Mar-
tina. Tento deň bol už v období Árpá-
dovcov dňom, keď sa platilo nájomné 
a mzdy. Na Martina pastieri obdarovali 
gazdov, ktorých statok pásli, prútom. 
Tento prút sa nazýval prút svätého 
Martina a mal ochrannú úlohu.

25. november je sviatkom mučenice 
svätej Kataríny. S týmto dňom sa spá-
jajú aj pranostiky a ľúbostné kúzla. Po 
tomto sviatku nasleduje advent, kedy je 
zakázané organizovať svadby a tanco-
vať. Niekde sa mládenci celý deň pos-
tili, aby sa im prisnila ich budúca žena. 
Dievčatá zasa vložili do vody vetvy 

ovocných stromov, ak tie zakvitli, diev-
čina sa v nasledujúcom roku vydala. 

30. november je sviatok svätého 
Ondreja, s ktorým sa takisto spájajú 
ľúbostné povery. Dievčatá sa celý deň 
postili, na noc si položili pod hlavu ne-
jaký kus mužského oblečenia, aby sa v 
sne dozvedeli, kto bude ich manželom. 
V podunajských obciach, kde v minu-
losti pracovali vodné mlyny, mlynári 
na Ondreja premiestňovali plávajúce 
mlyny z vody do bezpečného prísta-
vu, aby ich ochránili pred blížiacim 
sa mrazom. Deň Ondreja je v kalen-
dári obratom. Nasledujúca nedeľa je 
začiatkom cirkevného roka, teda prvá 
adventná nedeľa.

November je mesiac bohatý na tradície

» Zdroj: Marczell, Béla/red

Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so 
životom. Tento rok sa Slovenský Čer-
vený kríž inšpiroval slovami piesne 
od Zuzany Smatanovej a vyzýva k da-
rovaniu krvi. Študentská kvapka krvi 
tento rok začala 18. októbra a končí  sa 
19. novembra.

Slovenský Červený kríž otvára 27. 
ročník  celoslovenskej kampane na 
podporu bezpríspevkového darcovstva 
krvi. Študentská kvapka krvi začína 
18. októbra a končí 19. novembra 2021. 
Študentská kvapka krvi prebieha v 
čase, keď sa kvôli pandémii COVID-19 
opäť sprísňujú opatrenia v celej krajine. 
V tejto situácii sú však pravidelní dar-
covia krvi ešte dôležitejší. Krv je  stále 
možné darovať na odberových praco-
viskách Národnej transfúznej služby 
SR a na hematologicko-transfúznych 
oddeleniach nemocníc.

Kampaň Slovenského Červeného 
kríža Študentská kvapka krvi sa túto 
jeseň opäť prihovára verejnosti a pripo-
mína neustálu potrebu dostatočných 
zásob krvi v našom zdravotníctve. Ľu-
dia, ktorí darovanú krv potrebujú, sú 
naďalej odkázaní na dobrú vôľu pravi-
delných darcov krvi.

„Počas roka pravidelne oslovuje-
me verejnosť a zdôrazňujeme dôležitosť 
bezpríspevkového darcovstva krvi. 
Rovnakú tému sa snažíme priblížiť 
vždy z iného uhla – tentoraz sme sa 
nechali inšpirovať piesňou speváčky 

Zuzany Smatanovej. Podajte niekomu 
pomocnú ruku práve tým, že darujete 
krv.  A ak už ste darcom alebo darky-
ňou krvi a poznáte niekoho, kto sa ešte 
darovať krv neodhodlal, povzbuďte ho. 
Podajte mu ruku a najbližšie môžete ísť 
darovať krv spolu“, hovorí Zuzana Ro-
siarová Kesegová.

Vzhľadom na epidemickú situáciu 
v súvislosti so šírením koronavírusu 
treba aj pri darovaní krvi dodržiavať 
prísnejšie opatrenia. 

Kampaň organizuje Slovenský 
Červený kríž v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou SR a hematolo-
gicko-transfúznymi oddeleniami ne-
mocníc.

Kampaň Študentská kvapka krvi® 
je zapísaná v registri ochranných zná-
mok Úradu priemyselného vlastníctva 
SR.

Študentská kvapka krvi sa začala

» Zdroj: SČK
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NOVOOPTIK a.s.

Nitra, Štefánikova 34
tel.: 0917 708 750

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00, Sobota 9.00 - 12.00/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako 2000 rámov v ponuke

už od
30 €

Zaostrite
štýlovo!

Najväčší výber
v regióne   
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V každom človeku sa skrýva nadanie 
na niečo iné. Dôležité je odhaliť ho a 
rozvíjať. Ako na to? Predvedú vám to 
najmenší súťažiaci talentovej súťa-
že Deti majú talent, ktorá pre veľký 
úspech štartuje aj tento rok.

Detská talentová súťaž vznikla s cie-
ľom podpory rozvoja mladých talentov 
na Slovensku. Ako hovorí organizátor 
súťaže Marián Beliš: „Na Slovensku sú ti-
síce šikovných a talentovaných detí. Nie-
ktoré majú šťastie a aktívne svoje talenty 
rozvíjajú, niektoré zas nemajú možnosti 
či prostriedky na to, aby ich talent bolo 
počuť a vidieť. Práve preto sme sa rozhod-
li dať šancu všetkým deťom, aby ukázali 
celému Slovensku ich nadanie”.

V minulom ročníku sa do súťaže pri-
hlásilo vyše 200 talentov zo 40 miest a 
obcí Slovenska. Videoprezentácie ich ta-
lentu mali na internete cez milión pozretí. 

Registrácia do druhého ročníka det-
skej talentovej súťaže odštartovala 10. 
októbra a potrvá do 7. novembra. Ak máte 
doma hviezdu, neskrývajte ju. Práve na-
opak, ukážte ju svetu. Stačí, ak svoju ra-
tolesť prihlásite prostredníctvom formu-
lára na webovej stránke detimajutalent.
sk a k priložíte video dieťaťa, ako tancuje, 
spieva, hrá na hudobný nástroj, ako robí 
koníčky s futbalovou loptou či trénuje bo-
jové umenie. Víťazi súťaže budú známi už 
15. novembra 2021. 

Deti vo veku 5 až 15 rokov majú mož-
nosť súťažiť v troch kategóriách – tanec, 
hudba a spev, voľná disciplína. Hodnotiť 
ich budú tri známe osobnosti, pričom 
každý z nich bude vyberať víťaza zo svo-
jej kategórie. Pre výhercov súťaže sú pri-
pravené finančné i vecné ceny.

„Na tento ročník sa veľmi tešíme. 
Minulý rok predviedli deti obrovské na-
danie. Očakávame, že tento rok  budú 
najmenší súťažiaci ešte kreatívnejší a ši-
kovnejší, aby oslovili hviezdnu porotu, 
ktorú tvorí speváčka a víťazka Superstar 
Barbora Piešová, herec Oliver Oswald a 
tanečníčka Nika Lehocká,“ doplnil Ma-
rián Beliš, organizátor detskej talentovej 
súťaže. 

Všetky dôležité informácie, pravidlá 
súťaže a postup, ako malý talent prihlá-
siť, nájdete na detimajutalent.sk 

Máte doma hviezdu? 
Ukážte ju svetu!

» red
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na fyzickú
ochranu obchodnej prevádzky

v Nitre

0948 356 675

800 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!
POS nutný!
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

miesto: 
plat:

Tel: 0919 496 491 I 

, 
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0910 851 307, 0910 455 919
 

NITRIANSKO

AMAZON_SK_RIJEN_inzerce_207x137.indd   1 01.10.2021   12:56
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29. októbra 1923   
uskutočnil sa prvý let Česko-slovenských aerolínií na trase Praha 
– Bratislava

Výročia a udalosti
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Ponúkame

brigádu
na balenie plastových 

fliaš v Jarku.
Práca je na dve

8-hodinové zmeny. 
Doprava z Nitry zabezpečená.

 Mzda 3,90€/hodina/
brutto. 

Ponuka
práce

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

na stredisko údržby
PO - PIA  4 hod./deň, 8.00-12.00. 

Mzda 3,70 eur/hod.
Vhodné pre dôchodcov

alebo ako privyrobenie. 

Ponuka
práce

Pre viac info: 0905 917 308
Mahax Slovakia, s.r.o. 80
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Hľadáme 
kolegov na trvalý pracovný 

pomer na pozície:

Operátor výroby (lisovňa) 
• 3,90€/hod základ + 0,90€/hod pohyblivá zložka 
   + 0,716€/hod hlukový príplatok + všetky zákonné príplatky 
• práca na 2 zmeny

Zoraďovač/Nastavovač lisov
• 4,20€/hod základ + 0,90€/hod pohyblivá zložka 
   + 0,716€/hod hlukový príplatok + všetky zákonné príplatky
• práca na 2 zmeny

Miesto výkonu práce: Dolné Hony 8, Nitra
Kontakt: k.krascenicova@farguell.com • 0903 310 325

Práca na jednu zmenu.
Odmena: 4,14 Eur v hrubom za hodinu 
+ po zapracovaní možnosť prejsť na TPP
Požadujeme: manuálnu zručnosť, 
fyzickú zdatnosť.
Ochotu a chuť pracovať.

Práca na jednu zmenu.
Odmena: 4,14 Eur v hrubom za hodinu 
+ po zapracovaní možnosť prejsť na TPP
Požadujeme: manuálnu zručnosť, 
fyzickú zdatnosť.
Ochotu a chuť pracovať.

V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky 0904 852 251, 
alebo mailom: molnarova@envigeos.sk

Prijme na dohodu o vykonaní práce
ZÁVOZNÍKOV,

pracovníkov zberu  tuhého 
komunálneho odpadu.
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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����������
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�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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