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0918 109 149

www.helux.sk

helux@helux.sk

Zabezpečíme odvoz a dovoz
kontajnerovým vozidlom!

Novootvorená predajňa

ORTOPEDICKEJ OBUVY

0905 244 214
www.popilto.sk

Turecká 24, Nové Zámky

plechy a škridle

4,90 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124
09

bager
UNC

NOVAPLAST

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

-50%
na okná a
dvere

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

76-0001-2

www.strecha.ws

07-0001

80-00175

ARRI s.r.o.

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

468 655
e-mail: maxfouryou4@gmail.com

- 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

STRECHYNA KĽÚČ
od

tel.: 0919

78-0182

035 6420 166

 UPRAVA ZÁHRAD
 ČISTENIE POZEMKOV
 ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 VYPRATAVANIE NEHNUTEĽNOSTI
 ODVOZ A LIKVIDÁCIA
AKÉHOKOĽVEK ODPADU

781210003-1

MOBIL

kontajner vyklápač

PEVNÁ LINKA

30 €/h 25 €/h 25 €/h

Predaj
Montaž
Servis
Opravy

opilovanie
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou
technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými
plošinami
servis a údržba ručných
motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových
stromov
kosenie záhrad
mulčovanie a štiepkovanie
frézovanie pňov

30 €/deň

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

KOMPLETNÉ RIEŠENIA
PRE VAŠU ZÁHRADU

801210010

OPRAVY a SERVIS

s.r.o.

Vám ponúka:

76-0005-4

Ďalej ponúkame:

P PÍL T

76-0007-1

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

Týždenne do 34 140 domácností
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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

Všetci, ktorí vtedy zažili atmosféru námestí, sa túžili zbaviť otroctva
demagógie, propagandy, otroctva
vedúcej úlohy samovyvolenej strany.
Lenže – tak, ako to bývalo bežné v otrokárskych časoch nielen v kolóniach,
ale aj v satelitoch vtedajšej sovietskej
Moskvy, mnohí z otrokov nezatúžili po
slobode, ale po pozícii stať sa dozorcami iných otrokov. Mnohí z tých, ktorí
stáli vtedy na námestiach, sú dnes v
pozícii otrokov a mnohí z tých, ktorí
vtedy využili šancu, sú dnes otrokári.
Zloba, závisť a zášť sa vrátili s x-násobnou intenzitou. Počúvajúc vyjadrenia
niektorých politikov a sledujúc mieru
ich empatie k občanom, ktorí už nemajú z čoho žiť, zostáva iba žasnúť nad
tým, s akou inteligenciou a šarmom
v porovnaní s dneškom udupávali
slobodu „husákovci“. Inak povedané – zmenil sa iba štýl presadzovania

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Moravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

13. novembra 2019
Nové
Zámky

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

krmivo pre nosnice Zabezpečíme
rastová a znášková

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
432

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

PREDAJ
Živé KURENCE
Živé MORKY

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

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

GLAZÚROVANIE
ANÍ
VANÍ
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

0903
3 405
40
05 588
588
0905
5 983 602

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

ODKÚPIM STARÉ

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

telefón: 0904 046 416

59-134

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

94-009-19
009-19
09 19

26

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

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR

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

na predaj:

36-0006

Redakcia:

moci. Mier už dávno prestal strážiť túto
krajinu.
Takže, zaspomínajme si v týchto
dňoch na Karlíčka Kryla. Ak sa nám
aspoň komusi ešte trochu chce:
„Demokracia rozkvitá, hoci s kozmetickou chybou. Tí, ktorí kradli po
celé roky, dnes dvojnásobne kradnú.
Tí, ktorí nás roky týrali, nás vyhadzujú
z práce. A z tých, ktorí pravdu spievali, dnes narobili zradcov. Demokracia
panuje od Ašu až po Humenné. Zamat
i neha v pánovi je a zuby vylomenné.
Dali nám nové postroje a hoci nás
chomút páli, zaujímame postoje, namiesto aby sme stáli. Bez poctivosti,
bez práva a hlavne bez ohľadov. Demokracia miesto srdca brucho má a
miesto duše papule.“
Možno je to krutý text a ide iba o
hrubý preklad. Ale Karel Kryl bol vizionár. Vedel, že to proste
ciou akosi
s tou demokraciou
m ju iba nanevyšlo Že nám
hovárajú.
Želám vám emotívne
ň, plný
prežitý týždeň,
spomienok na časy
dranádejí – s pozdravom

781210008-5

NOVOZÁMOCKO Zloba, závisť, zášť
Už sú to viac ako tri desaťročia, keď
„Modlidba pre Martu“ znela už aj v
štátnych médiách, niesla sa ponad
námestia, zaplnené do posledného
miesta ľuďmi spoločnej vôle po slobode, právnom štáte a demokracii
v zmysle dovtedy iba vysnívaných
„západných“ ústavných noriem.
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BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

0907 369 497 - CENY DOHODOU

59-306

2

Stredné Slovensko
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

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

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

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

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

0915 261 120
NZ21-45 strana
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80-0006

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

GASTRO, SLUŽBY

NOVOZÁMOCKO
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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 15.11.2021 do 21.11.2021
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

á k na čí
l h
Telefonické objednávky
číslach:

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.

76-0003-7

0,49 €/kg

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

NZ21-45 strana
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80-0173

www.hesperus.sk

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908 205 521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Simson aj iné.. 0949 371 361
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. 0949 350 195

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám rodinný bungalov,
novostavba, Tvrdošovce,
0915 976 178

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

HLAVU HORE / SLUŽBY, GASTRO

Najčítanejšie regionálne noviny

Som slobodný a šťastný
Stretnem niekedy ľudí, ktorí mi po
krátkej chvíli začnú rozprávať o tom,
ako nás „niekto“ chce ovládať a obmedzovať našu slobodu. Niekedy sa pritom záhadne tvária a hovoria tak, aby
nás ten „Veľký brat“ nepočul.
Zdá sa mi, že ich tento stihomam dosť
zamestnáva, lebo vedia predložiť množstvo informácií, ktoré nepochádzajú z
oficiálnych alebo overených zdrojov (veď
sú to „ich“ zdroje ). Debata sa často končí tým, že oni sú odhodlaní nenechať sa
ovládnuť týmito temnými silami, nebudú
používať informácie, očkovacie látky alebo iné škodlivé produkty od svetovládcov.
Ja považujem za jediného svetovládcu
Pána Boha a bol by som veľmi rád, keby
ma úplne ovládol. Áno, uvedomujem si, že
keď budem hovoriť ateistovi o odovzdaní
sa Bohu, bude ma možno považovať za
blázna. Mnohí ľudia, ktorí sa obrátili k
Bohu, majú svoju skúsenosť, ktorá sa nedá
prerozprávať a preniesť na niekoho iného.
Boh má vlastnú komunikáciu. A jeho syn
Ježiš Kristus liečil hluchých a slepých.
Mnohí uverili, že nás chcú ovládnuť
novodobí králi tohto sveta. Možno majú
pravdu. Aj v histórii bolo veľa generálov
a cisárov, ktorí chceli ovládnuť svet. A
poznáme aj odpovede, ako sa skončilo

ich úsilie. Ich ríše sa nakoniec rozpadli. Aj oni odišli z tohto sveta a možno sa
nevedeli dostať cez tesnú bránu do večného života.
Mnohí z tých, ktorí mi hovoria,
že chcú byť slobodní a nenechajú sa
ovládnuť temnými silami, už dávno slobodní nie sú. Hltajú rôzne informácie z
pochybných zdrojov, zamotávajú sa do
vymyslených príbehov, ktoré šíria ďalej
na druhých ľudí. Je to ako drogová závislosť. Oberá ich o radosť zo života a šťastie.
Viackrát mi títo ľudia hovorili, že strácajú
ilúzie, nádej a zmysel života. Podliehajú
pesimizmu a negatívnym myšlienkam.
Ja sa cítim slobodný a šťastný. Neverím, že by ma ovládali nejakí všemocní
kazisveti (aj keď je okolo nás kazisvetov určite dosť). Som šťastný, lebo som
dostal talenty a dary, ktorými môžem
každý deň aktívne
meniť tento svet
vet k
lepšiemu. Tak ako
každý človek, ktorý
nepodľahne tomu,
že nás ovládajú
ú iní a
my sme iba ich bezbranné a kričiace obete.

» Ján Košturiak

VYKÚPIME
STARÉ PERIE
driapané, nedriapané

• Paplóny • Vankúše
• Duchny z peria
Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

Výročia a udalosti
premiéra operety Čardášová princezná,
najslávnejšieho diela Emmericha Kálmána

15. novembra 1915
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11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI A STARÉ VECI
0918 439 124

S 7
4
U

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

D

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU

O

16 ZOZNAMKA

K

Chcete si
podať
inzerát?

Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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.

U

1

6

8

5
6
5 8 3
2 3
4
7
1
7 6 8
5 4
8
2
3

Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

NZ21-45 strana

07-0004

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

36-0129

4
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SLUŽBY

NOVOZÁMOCKO

5

PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU

tel.: 055/728 91 24
4
€
/1m-ks

PLOTY
pre ľudí

TERASY
pre firmy

LAVIČKY
pre mestá

PIESKOVISKÁ
pre škôlky
S DOVOZOM po SR

www.toplast.com

66-160

Toplast Košice
Koššice  mobil: 090
0908 989 410

NZ21-45 strana
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BÝVANIE

6
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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

NZ21-45 strana
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32-00143

Ezen reklámunt felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben

PENIAZE

NOVOZÁMOCKO
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 gLA=Lg=E?LȾ

1000 €

EO gEi AJ VY

15 €
mesane.
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ýąèÂËæÌ¿æßÅíÂĄȻưƴȺƯƯl[ɉýąèÂßÓæÅÌ¿æßÅíÂĄßÖċ´ÂĄ¿ưƲȺưƴl[ɊȺßÓßÅíÓÂĉßÓæÂĄíÌòí´ȻƯl[Ⱥ
ßÓíæßÅíÓÂƸƵȺÓæßÅíÌÓæí´ƷâÓÂÓýɉÅ±ÓíæßÅíÌÓæí´¿Ââíè´ÂÓßÓċÓýÌĉÖýÓòȺċßâýąßÓí
[XEFÓÅßÓòċ´íąÓíÓÌąĉÂÓÌÌąßâßÓÂÅɊȹaíÌâÌóâÓÂÓýæĉȻƸȺƴƲʖßȹȹɉčăÌɊȺ
[XEFȻưƯȺưưʖȺÅÂÓý´æíÂÂíÓâóĉßÅí¶íȻưƳƱƲȺưƴl[ȹ
XâýèíÂĄßâ¶ÂÅĄßÅí¶Ⱥċßâ´ýąßÓíóâÓÂÓýýĄ±ĉËĉÓæÂòíÓÌ ±ÓßÓíòÌ¶
ý¿ÌÓíÅ´ýą±Ëæ´Ó±ßâßÓÂÅòÆċÂĄÂÅÌâÌ±ÓâÓÂƲƵƯÌ¶ȹ

_ËÌÂÌ¿æßÓÂÓ¿Ì¿è¶±ÂÅ´ÌíÓýÌ_ÅÓýÌæÂòȹ
0ÌªÓÅ´ÌÂȻ ƯƷƴƯƷƴƯƴƴƴʢþþþȹâ´ªª´æÌȹæÂ
32-0159

[´ªª´æÌÌÂȻgíâÌÂȺȹæȹȺÓâ«Ì´ĉÌĉÅÓċÂßÓÌ´Âòɑ[´ªª´æÌÌÂ

Iba za

5%BLQ]HUFLDB]DB[BLQGG
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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
ka lekárska, valeriána lekárska, mäta
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný,
chmeľ či levanduľa.

Problémami so spánkom trpí čoraz
viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stresy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď
by už hlava mala odpočívať.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

Nebezpečenstvo závislosti
Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu
neustále chýba regenerácia, bez ktorej
sa zvyšuje riziko viacerých chronických
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí –
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť
problémy so spánkom pomocou rôznych
syntetických tabletiek.
Foto: Canva.com

Tabletky na spánok fungujú u mnohých
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným
rizikom je vznik závislosti – mozog celkom stratí schopnosť navodiť si pohodu
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je
spánok celkom nemožný. Iné skupiny
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách,
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi
individuálne.

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľvek tabletkám, mali by ste urobiť maximum pre fungovanie v zdravom režime:
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud,
nesledovať elektronické prístroje (hlavne
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľahké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne
na čerstvom vzduchu a pred spánkom
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad
čítanie knihy.

Okrem týchto psychohygienických
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké.
Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom Osvedčený relaxačný účinok má medovZdravý život a čaje

CBDexpert

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskúšalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnejšieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozitívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie.
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá
je pochádza z konopy siatej a poznali ju
prastarí predkovia vo všetkých častiach
zeme. Funguje tak, že stimuluje receptory endokanabinoidného systému v tele
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mnohých procesoch organizmu. Podľa štúdie
vedcov z Univerzity v Colorade v časopise Permanente Journal z roku 2019 sa po
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou.
Obdobné výsledky majú aj viaceré menšie štúdie, avšak presný rozsah a očakávané účinky nie sú zmapované natoľko,
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť každý individuálne. Štúdie sa však zhodujú
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa
neprejavili žiadne vedľajšie účinky.
Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však platí, že žiaden prípravok nedokáže plne nahradiť efekt zdravotného životného štýlu
a preto každému, odporúčame, aby pracoval najmä na odstránení dôvodov, pre
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.
» red.
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5% CBD olej

31,5

0

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej

63,0

0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

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

DOHERN¼SLħYSUHGDMQL

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRPDM9\
NRQWDNWXMWHQ£VD]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0096

8

DOMÁCNOSŤ

9

33-0087

NOVOZÁMOCKO

NZ21-45 strana

9

MOTORISTI / FIRMÁM

10

Najčítanejšie regionálne noviny

Bezpečná jazda v hmle
Ak sa viditeľnosť v hmle zhoršuje, zapnite tlmené svetlo a hmlové
svetlá. Znížte svoju rýchlosť a vyhýbajte sa predbiehaniu. Nechajte si
dostatočný reakčný čas na núdzové
brzdenie zachovaním bezpečnej
vzdialenosti od vozidla pred vami.
Jazdenie v hmle je nebezpečné,
preto radšej spomaľte, zbytočne nepredbiehajte a neriskujte. Pravidelne
kontrolujte svoju rýchlosť, pretože
práve hmla spomaľuje reflexy a vy tak
musíte myslieť dostatočne vpred. Zaujímavosťou je, že práve jazda v hmle nám
navodzuje pocity, že ideme pomaly a
mnohí tak zrýchlia. Dajte si na to pozor
a radšej choďte podľa predpisov.
Pokiaľ sa neodvážite pokračovať v
ceste, prípadne narazíte na nejakú poruchu a ste nútení zastaviť, urobte tak
mimo cesty. Radšej nájdite miesto celkom mimo – odpočívadlo, parkovisko,
čerpacia stanica, bočná cesta. Pokiaľ
zastavíte na krajnici, alebo nebodaj
rovno na ceste, riskujete zrážku s idúcim vozidlom, ktoré vás môže uvidieť
neskoro.
Vo všeobecnosti pri jazde v hmle
platí – myslite na bezpečnosť. Podmienkou na rozpoznanie akýchkoľvek
prekážok je dostatočný svetelný kontrast medzi pozorovaným predmetom a
okolím. A čím je hmla hustejšia, tým je
tento kontrast menší. To výrazným spôsobom zhoršuje odhad vzdialenosti. Aj

preto musíme v hmle spomaliť a počítať
s tým, že niektoré predmety môžu byť
zrazu bližšie, než sme pôvodne predpokladali. Určite sa nedajte „tlačiť“
rýchlejším vodičom za vami. Jazdite
vždy len tak, aké sú vaše schopnosti, aj
za cenu, že tým vytvoríte kolónu áut za
vami. V tom momente sa totiž stávate
„očami“ celej kolóny a je na vás veľká
zodpovednosť. Ak však cítite, že ste
pod tlakom, na najbližšom možnom
mieste zastavte a umožnite rýchlejším
vodičom dostať sa pred vás. Akékoľvek
predchádzanie v hmle je totiž veľmi
nebezpečným manévrom a je dokázané, že pri dlhšej jazde za pomalším autom a nemožnosti ho predbehnúť sa v
rýchlejšie jazdiacich vodičoch hromadí
napätie a stres, ktoré môžu vyústiť ku
skratovému konaniu a nebezpečnému
predchádzaniu, na ktoré môžete v konečnom dôsledku doplatiť aj vy.

» red

zdroj: Internet
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ŠKOLOVEDA / ZAMESTNANIE

8QNCėXRTCEQXPÉFPKQFJFQJ

uOKNCPDQ\KM@IWCTFKPIUM

SBS GUARDING s. r. o.
RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCQDNCUė

kWTCP[

/\FC€JDTWVVQ
0ÁUVWRKJPGü
8QNCėXRTCEQXPÉFPKQFJFQJ

uOKNCPDQ\KM@IWCTFKPIUM

tel.: 0910 851 307

0ÁUVWRKJPGü

36-0002

DLHODOBÁ BRIGÁDA
4 €/hod

nakladanie / vykladanie
balíkov z kamiónu
Miesto výkonu: Vinohrady 17-DPD, Nové Zámky
Pracovné dni: ráno 5:45 - 7:30, poobede obdeň 14:30 - 17:30
Prijímame IBA predčasných dôchodcov, starobných alebo
invalidných dôchodcov. Mesačné privyrobenie okolo 200 EUR

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

Viac informácií na

pedagóg

0908 678 448

78-0180

Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďalších. Treba nastaviť dokumentáciu tak, aby
učitelia nerobili úradníkov. Ich náplňou je
výchovno-vzdelávací proces, nie vyrábanie
štatistík a archivácia lajstier. Nech sa posilní
a riadne zaplatí ekonomický úsek škôl, ktorý má v náplni úradnícke práce.
Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko zaviesť až po tom, keď školy budú pripravené.
Psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti už
dávno mali byť na každej škole so zdravotne
znevýhodnenými žiakmi. Nesmie sa však
zabudnúť ani na deti bez diagnóz, tiež potrebujú pozornosť.
V súvislosti s „reformou“ je hlúpy zámer zvyšovania počtov žiakov v triedach.
V čase, keď sa zvýrazňuje individuálny
prístup! Reformou by bolo 15 - 18 žiakov v
triede. A nebude treba ani asistentov. Nehovoriac o tom, ako sa zvýši kvalita.
Prečo stále nie je súčasťou vysokoškolského štúdia v rámci didaktiky špeciálna
pedagogika? Prečo stále neexistuje odbor
pedagogický asistent? To naozaj stačí len
maturita? Odborné vzdelanie je základným
predpokladom.
Nie, takto sa reforma nerobí. Predstavil
sa iba marketing. Na druhej strane pochybujem, že minister bez pedagogickej gramotnosti dokáže pochopiť skutočné potreby
škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.

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

Prijem plošnej
inzercie

Z tém reformy má ísť o zmenu obsahu
vzdelávania, rozvíjanie kritického myslenia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digitalizáciu, pomoc deťom s poruchami učenia, stanovenie maximálneho počtu detí v
školských kluboch, znižovanie byrokracie a
pod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná reforma sa začína inak.
Ak chceme zmeniť školy, treba do nich
investovať! Aby sme motivovali kvalitných
učiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať v
škole. Aby školy disponovali aspoň štandardným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V
časoch, keď počítače na školách sú zastarané? A napojené na nekvalitný štátny internet?
Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrávali nekvalitní kandidáti. A potom neriadili
školu ako diktatúru, ktorá postihuje všetkých s iným názorom.
Zámer zmeniť obsah vzdelávania je
správny. To tu malo byť dávno. Stanoviť nevyhnutné poznatky a kompetencie využívať naučené vedomosti. Básniť o odstránení
memorovania je málo.

RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCRTGXÁF\M[

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk

SBS GUARDING s. r. o.

Potrebujeme reformu
školstva, nie marketing
Minister školstva Gröhling prezentuje
reformu, ktorá má školy preniesť do 21.
storočia. Takmer v strede svojho mandátu. Asi má plné ruky práce s propagáciou
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto načasovaná reforma môže skončiť tak, že ďalší minister = nová „reforma“.
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36-0002

NOVOZÁMOCKO

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY

Super výhodná práca
aj brigáda pri balení
veselých produktov

www.pracahned.eu

465
839
961
002
783

632
697
969
048
501

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091

+420 702 193 121

Výročia a udalosti
V Bratislave sa uskutočnil nepovolený študentský pochod za lepšie podmienky v školstve

16. novembra 1989

Kto pomôže osamelým deťom v nemocniciach

Zdravotní klauni navštevujú pravidelne vyše 80 detských oddelení na Slovensku
Osemročná Amálka leží v nemocnici dlhé tri
mesiace, často trávi čas bez rodičov. Každý deň
podstupuje liečbu spojenú s rôznymi vyšetreniami a odbermi. Už si na to zvykla, ale aj tak
sa cíti občas osamelá a býva jej smutno za rodinou, domovom aj kamarátmi. Vždy sa však teší
na utorky a štvrtky. Vtedy ju totiž navštevujú
zábavní doktori a sestričky s červenými nosmi,
ktorí vedia, ako ju rozosmiať a zlepšiť jej náladu.

Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková

Aktuálne je v nemocniciach veľa chorých detí,
ktoré musia denne čeliť bolesti, osamelosti
a strachu z neznámeho lekárskeho prostredia.
Poslaním nášho občianskeho združenia je prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.
Preto už 18. rok profesionálni zdravotní klauni
pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc,
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kde sa nachádzajú detské oddelenia, ale tiež
seniorov vo vyše 30 zariadeniach. Prostredníctvom klaunského umenia pomáha viac ako 60
zdravotných klaunov z Červeného nosa zmierniť
stres a priniesť psychickú úľavu veľkým aj malým pacientom. Do nemocnice, kde leží Amálka,
prichádzajú dvakrát do týždňa, aby jej a ďalším
chorým deťom pomohli na chvíľu zabudnúť na
ich trápenia spojené s chorobou i pobytom v nemocnici, a vyčarili im úsmev na tvári.
Aj vy môžete pomôcť deťom, ako je Amálka.
Prispejte, prosím, akoukoľvek sumou online na
www.cervenynos.sk alebo priamo na účet
SK11 1100 0000 0026 2886 2684 a pomôžete
tak vrátiť úsmev na tvár tým, ktorí to teraz najviac potrebujú. ĎAKUJEME!

85 0655

0917
0917
0908
0948
0908

34 13-32

Výhody:
y jednoduchá práca y príjemný kolektív
y príjemné prostredie y nástup ihneď
y ubytovanie zdarma

- ubytovanie
zabezpečené

ZDRAVIE / SLUŽBY
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ZÁRUKA

47-001

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 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

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
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BEZPLATNÁ
INFOLINKA

52-0065



AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
MHGQRGXFK¨LDFHVWDNSUgFL

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• súrne hľadáme mužov-opatrovateľov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

PNEUMATIKY
UMATIKY

92Ě1e35$&291e32=Ì&,(
EDOLġRSHUiWRUYĄURE\YRGLġ
9=9]iVRERYDġ

CEZ
Z

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

0]GDSRRGSUDFRYDQmPHVLDFDPLQ740 €
=gORK\NDªGSLDWRNYRY¨NH40 €
3UHSODWHQLHFHVWRYQFKOmVWNRY[PHVD´QH

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

759$/¬35$&291¬320(5

37-140

0LHVWRYNRQX*$/$17$

37-143

DSODWDªGRY¨N\640 €
6WUDYQkOmVWN\YKRGQRWH4,20 €='$50$
)LUHPQgGRSUDYDDXE\WRYDQLH='$50$

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk
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0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk
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32-001-6

ZZZVWXGHQWVHUYLVVN_JDODQWD#VWXGHQWVHUYLVVN_

