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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Č. 45 / 12. NOVEMBER 2021 / 25. ROČNÍK

NOVÁ PREVÁDZKA
V SEREDI

Otvárame 1. 12.

Areál bývalej Niklovej huty
Kontakt: Letoni s. r. o., Niklova ulica 4390, 926 01 Sereď

Tel.: 0902 673 421, E-mail: letoni@azet.sk

- Výroba
   hydraulických hadíc
- Predaj olejov a mazív
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Našim zákazníkom ponúkame:
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva
Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
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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 slo-
bode, právnom štáte a demokracii 
v zmysle dovtedy iba vysnívaných 
„západných“ ústavných noriem.

Všetci, ktorí vtedy zažili atmosfé-
ru námestí, sa túžili zbaviť otroctva 
demagógie, propagandy, otroctva 
vedúcej úlohy samovyvolenej strany. 
Lenže – tak, ako to bývalo bežné v ot-
rokárskych časoch nielen v kolóniach, 
ale aj v satelitoch vtedajšej sovietskej 
Moskvy, mnohí z otrokov nezatúžili po 
slobode, ale po pozícii stať sa dozorca-
mi 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-násob-
nou intenzitou. Počúvajúc vyjadrenia 
niektorých politikov a sledujúc mieru 
ich empatie k občanom, ktorí už ne-
majú z čoho žiť, zostáva iba žasnúť nad 
tým, s akou inteligenciou a šarmom 
v porovnaní s dneškom udupávali 
slobodu „husákovci“. Inak poveda-
né – zmenil sa iba štýl presadzovania 

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 koz-
metickou chybou. Tí, ktorí kradli po 
celé roky, dnes dvojnásobne kradnú.  
Tí, ktorí nás roky týrali, nás vyhadzujú 
z práce. A z tých, ktorí pravdu spieva-
li, 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, na-
miesto aby sme stáli. Bez poctivosti, 
bez práva a hlavne bez ohľadov. De-
mokracia miesto srdca brucho má a  
miesto duše papule.“

Možno je to krutý text a ide iba o 
hrubý preklad. Ale Karel Kryl bol vi-
zionár. Vedel, že to proste 
s tou demokraciou akosi 
nevyšlo Že nám ju iba na-
hovárajú.

Želám vám emotívne 
prežitý týždeň, plný 
spomienok na časy 
nádejí – s pozdra-
vom

Zloba, závisť, zášť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
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Každý týždeň: 
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, 
Horný Čepeň, Sereď, Šalgočka, 
Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad 
Váhom, Zemianske Sady, Hloho-
vec, Šulekovo, Bojničky, Červeník, 
Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice, 
Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné 
Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, 
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, 
Madunice, Pastuchov, Ratkovce, 
Sasinkovo, Siladice, Trakovice, Žl-
kovce, Pata, Štrkovec  

hlohovecko@regionpress.sk
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SEREĎ

Hlohovec

Sereï

Leopoldov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (28.510 domácností)

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

Leopoldov, Hlohovec a okolie
Certifikovaná inštruktorka

Prihlášky na kurz a tréning: 0915 374 612 | cerna.dady@gmail.com

NORDIC
WALKING
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REZANÁ KAPUSTA
0,50€/kg 0951 516 635

Domáca (zimná)
v obci Žlkovce č. 119
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 OCHRANA  ZADĹŽENÝCH pred
BANKAMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI !

! Volajte na 0905 638 627 !
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fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ

Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ

Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00

SO 8.00 - 12.00

Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00

SO 8.00 - 12.00

v  súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník  v znení neskorších predpisov

Plné znenie vyhlásenia OVS  a podmienky OVS sú zverejnené na:
 - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
 - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa:
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
 - prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.
Zámer a  podmienky OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v  Seredi uznesením            
č. 207/2021  dňa 16.09.2021.

Ing. Martin Tomčányi, v. r., primátor mesta

stavby so súpisným číslom 1, zapísanej Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na LV č. 591 pre k. ú. Sereď ako kaštieľ,  ktorý  je 
národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v  Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu SR pod číslom 2257/1. 
Predmetom OVS je nájom neprenajatých dvoch častí kaštieľa                         
s uvedením zámeru  využitia predmetu nájmu, a to: 
časti 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, 
okrem bastiónu,
časti 3 – rovná časť južného krídla.
Časť 1 kaštieľa - severná časť západného krídla, vrátane zrúteného schodiska a celý 
suterén aj pod časťou 2, je v  súčasnosti prenajatá na dobu od 1.1.2021                          
do 31.12.2070 a nie je predmetom tejto OVS. 
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Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

vyhlasuje obchodnú verejnú
súťaž (ďalej len „OVS“)

na nájom nehnuteľného majetku
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MESTO LEOPOLDOV
Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, PSČ 920 41

vyhlasuje podľa ust. § 281
až § 288 Obchodného zákonníka

Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na prenájom
nehnuteľností v k. ú. Leopoldov –

– prevádzkové priestory v Dome služieb
Nám. sv. Ignáca 37, Leopoldov, vo výmere 13,43 m2. Súťažný návrh je nutné podať                 
v písomnej forme na adresu „Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 2, 920 41 Leopoldov“         
v zalepenej obálke s  označením „NEOTVÁRAŤ“ a „Prihláška do súťaže – Dom služieb“           
a s uvedením odosielateľa.  Lehota na predkladanie návrhov zmlúv sa začína 10. 11. 2021 
a končí sa dňa 06. 12. 2021 o  12,00 hod.  (rozhodujúci je termín doručenia na adresu 
vyhlasovateľa). Všetky podklady sú súťažiacim k dispozícii na webovej stránke Mesta 
Leopoldov: www.leopoldov.sk, informácie o OVS získate na Mestskom úrade v Leopold-
ove počas  úradných hodín, e-mailom na adrese sekretariat@leopoldov.sk alebo 
telefonicky na telefónnom čísle 033/285 27 11. Prístup k nehnuteľnosti za účelom 
obhliadky je možný po dohode na tel. čísle: 0910/863 986.
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

INZERCIA
0905 444 052

Hlohovecko Sereďsko

Tvoja dávka
informácií!

TIPY | SÚŤAŽE | SPRAVODAJSTVO | NOVINY ONLINE

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» KÚPIM STARÝ PIONIER JAWA 
05,JAWA 20,JAWA 21,MUSTAN-
G,MOPED STADION,JAWA 90 
SIMSON ENDURO ELECTRONIC AJ 
POKAZENÉ, PLATÍM IHNEĎ PO-
NÚKNITE, tel.: 0915 215 406 
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA DOHODA, tel.: 
0908 205 521 
» Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Simson aj iné, 
tel.: 0949 371 361
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom 
stave alebo nepojazdný, tel.: 
0949 350 195 
byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 0908 
532 682
domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

» Predám proso žlté čistené, 
ovos nahý, slnečnica čierna 
čistená, slnečnica pásikavá čis-
tená, ovos obyčajný, tel.: 0908 
563 561 
hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

» 48r.slobodný muž hľadá slo-
bodnú bezdetnú ženu majúcu 
pochopenie, porozumenie a 
toleranciu na vážny vzťah, tel.: 
0902 244 524 
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIA-
TEĽA NA ZOZNÁMENIE, tel.: 0944 
724 181 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera HC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP HC 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Takmer 40-ročná hudobná kariéra 
speváka, skladateľa a gitaristu Mar-
tina Ďurindu je nerozlučne spojená s 
kapelou Tublatanka, ktorej hity zne-
jú dodnes v rádiách na Slovensku a v 
Česku.

Martin Ďurinda sa narodil 8. novem-
bra 1961 v Bratislave. V hre na gitaru a 
klavír je samoukom, spievať ho učila 
matka, hlasová pedagogička na vysokej 
škole. Ešte v tínedžerskom veku v roku 
1977 sa stal členom skupiny Nervy, v kto-
rej pôsobili ďalší dnes už známi hudob-
níci Andrej Šeban či Marián Greksa.

Po maturite začal v roku 1982 študo-
vať farmáciu na Univerzite Komenského 
v Bratislave. Štúdium úspešne dokončil, 
ale dal prednosť koncertným pódiám 
pred lekárenským bielym plášťom. V 
roku 1982 stál za vznikom legendárnej 
kapely Tublatanka. V pôvodnej trojčlen-
nej zostave boli okrem Ďurindu basový 
gitarista Pavol Horváth a bubeník Juraj 
Černý. Názov kapely odvodili z mena 
Tublat. Tak sa volal opičiak z knihy Tar-
zan od Edgara R. Burroughsa.

Prvý koncert Tublatanka odohrala 
31. januára 1983 a zaujala nielen na po-
mery vtedajšej doby originálnym rocko-
vým zvukom, či textami Martina Sarva-
ša, ale aj tým, že jej prvým koncertným 
kostýmom boli ľudové kroje. O dva roky 
neskôr vydala Tublatanka ešte ako ama-
térska skupina prvý album Tublatanka 
(1985).

Rok po vydaní dnes už legendárnej 
platne, z ktorej pochádzajú skladby Šla-
bikár, Dajte mi na to liek, Rieka či Priateľ, 
sa trojica na čele s Ďurindom vydala na 
profesionálnu dráhu a vydala nemenej 
úspešný album Skúsime to cez vesmír 
(1986). Druhým albumom, na ktorom sa 
skupina prezentovala hitmi Skúsime to 
cez vesmír, Dnes či Vo veľkej škole dní, 
sa Tublatanka definitívne usadila v po-
predí česko-slovenskej hudobnej scény.Z 
tretej platne pochádza pieseň Pravda ví-
ťazí, ktorá odznela aj počas demonštrácií 
v Novembri ´89.

Po Nežnej revolúcii kapela nahrala 
album Nebo, peklo, raj (1990). Tri roky 
po jeho vydaní odišiel zo skupiny Paľo 
Horváth. Po jeho odchode pozval Ďurin-
da do Tublatanky gitaristu Doda Dubána 
zo skupiny Money Factor.

Dlhoročný líder Tublatanky Martin 
Ďurinda získal cenu Zväzu a interpretov 
za rok 2018 v kategórii najlepší spevák.

Maťo Ďurinda je už šesťdesiatnik

» red
Reprofoto Yiutube (@Radovan Rehák)
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Najchutnejšie zabíjačkové 
špeciality 0940 548 970
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Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

1-hroby, 2-hroby žulové Záruka na všetky práce 5 rokov

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších

a prepadnutých hrobov

ZĽAVY PRE DÔCHODCOV Pracujeme až do -5°C

Všetky práce
po Sviatku všetkých
svätých vykonávame

so 40% ZĽAVOU BEZ ZÁLOHY

Strechy na novostavbách
Rekonštrukcie striech
Altánky a prístrešky
Klampiarske práce

Šalovanie
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Zameranie

a cenová
ponuka

ZDARMA!

0905 527 078       www.strechyasalovanie.sk

Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
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DOPRAVA A ČERPANIE
BETÓNOV
DOPRAVA A ČERPANIE
BETÓNOV Základové dosky na kľúč

za výhodné ceny!

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

0905 410 960
www.kurbeljan.sk
kurbeljan@centrum.sk

RODINNÉ
DOMY

na kľúč
na kľúč

• stavanie plotov
• betónovanie chodníkov
• pokládka zámkovej dlažby
• kamenný koberec
• krovy
• debniace a betonárske práce
• výmena a montáž
   všetkých druhov okien
• výmena strešných krytín
• zateplovanie domov

• tepelná izolácia
• sadrokartón
• maliarske práce
• omietky • fasády • stierky
• obklady • dlažby
• kúpeľne
• bazény
• klampiarske práce
• odvoz stavebnej
   sute kontajnermi

VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE
KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE
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TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!
TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!

ZIMNÁ AKCIA
-20 až -30%
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STRIEBORNÉ
PREKVAPENIE V KRABIČKE

Objednaj na:
0911 878 388

www.royalsurprise.sk
Hlohovec, Šulekovo , Horné Zelenice, Dolné Zelenice,

Trakovice, Leopoldov, Červeník, Madunice
DOPRAVA ZDARMA!!!

23,99 €
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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 12078
12
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13. novembra 2019   
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Mo-
ravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

Výročia a udalosti
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alebo kúpiť v predajniach:

sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz 

viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stre-
sy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať 
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď 
by už hlava mala odpočívať.

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.

Tabletky na spánok fungujú u mnohých 
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným 
rizikom je vznik závislosti – mozog cel-
kom 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.

Zdravý život a čaje

Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom 

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľ-
vek tabletkám, mali by ste urobiť maxi-
mum pre fungovanie v zdravom režime: 
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud, 
nesledovať elektronické prístroje (hlavne 
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľah-
ké 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. 
Osvedčený relaxačný účinok má medov-

ka lekárska, valeriána lekárska, mäta 
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný, 
chmeľ či levanduľa.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskú-
šalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnej-
šieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozi-
tívne. 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 recepto-
ry endokanabinoidného systému v tele   
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mno-
hých procesoch organizmu. Podľa štúdie 
vedcov z Univerzity v Colorade v časopi-
se Permanente Journal z roku 2019 sa po 
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie 
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou. 
Obdobné výsledky majú aj viaceré men-
šie štúdie, avšak presný rozsah a očaká-
vané účinky nie sú zmapované natoľko, 
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité 
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť kaž-
dý 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 pla-
tí, že žiaden prípravok nedokáže plne na-
hradiť efekt zdravotného životného štýlu 
a preto každému, odporúčame, aby pra-
coval najmä na odstránení dôvodov, pre 
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.                          
             » red.

Foto: Canva.com

FITKO RELAX
D. Štúra 759
Sereď
0949 372 797
Erika Csölleová
Poštová 4342/11
Sereď
0911 972 825
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0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

- garážové brány
- priemyselné brány

- pohony vonkajších brán
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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 vyšetre-
niami a odbermi. Už si na to zvykla, ale aj tak 
sa cíti občas osamelá a býva jej smutno za rodi-
nou, 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.
 

Aktuálne je v nemocniciach veľa chorých detí, 
ktoré musia denne čeliť bolesti, osamelosti 
a strachu z neznámeho lekárskeho prostredia. 
Poslaním nášho občianskeho združenia je priná-
šať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. 
Preto už 18. rok profesionálni zdravotní klauni 
pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc, 

kde sa nachádzajú detské oddelenia, ale tiež 
seniorov vo vyše 30 zariadeniach. Prostredníc-
tvom klaunského umenia pomáha viac ako 60 
zdravotných klaunov z Červeného nosa zmierniť 
stres a priniesť psychickú úľavu veľkým aj ma-
lým 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 ne-
mocnici, 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 naj-
viac potrebujú. ĎAKUJEME!Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková

Stretnem niekedy ľudí, ktorí mi po 
krátkej chvíli začnú rozprávať o tom, 
ako nás „niekto“ chce ovládať a obme-
dzovať našu slobodu. Niekedy sa pri-
tom záhadne tvária a hovoria tak, aby 
nás ten „Veľký brat“ nepočul. 

Zdá sa mi, že ich tento stihomam dosť 
zamestnáva, lebo vedia predložiť množ-
stvo informácií, ktoré nepochádzajú z 
oficiálnych alebo overených zdrojov (veď 
sú to „ich“ zdroje ). Debata sa často kon-
čí tým, že oni sú odhodlaní nenechať sa 
ovládnuť týmito temnými silami, nebudú 
používať informácie, očkovacie látky ale-
bo 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 rozpad-
li. Aj oni odišli z tohto sveta a možno sa 
nevedeli dostať cez tesnú bránu do več-
ného života. 

Mnohí z tých, ktorí mi hovoria, 
že chcú byť slobodní a nenechajú sa 
ovládnuť temnými silami, už dávno slo-
bodní nie sú. Hltajú rôzne informácie z 
pochybných zdrojov, zamotávajú sa do 
vymyslených príbehov, ktoré šíria ďalej 
na druhých ľudí. Je to ako drogová závis-
losť. 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. Neve-
rím, že by ma ovládali nejakí všemocní 
kazisveti (aj keď je okolo nás kazisve-
tov určite dosť). Som šťastný, lebo som 
dostal talenty a dary, ktorými môžem 
každý deň aktívne 
meniť tento svet k 
lepšiemu. Tak ako 
každý človek, ktorý 
nepodľahne tomu, 
že nás ovládajú iní a 
my sme iba ich bez-
branné a kri-
čiace obete.

Som slobodný a šťastný

» Ján Košturiak
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NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 
MULTIFOKÁLNE 
OKULIAROVÉ SKLÁ

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK             0940 948 600          WWW.DROPTIC.SK   

70%

LEN U NÁS
OC VIKTORIA, PRI BILLE, HLOHOVEC
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako 2000 rámov v ponuke

už od
30 €

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Sereď, Nám. slobody 34
tel.: 0905 882 474

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00, Sobota 9.00 - 12.00



HC21-45-strana 9

SLUŽBYHLOHOVECKO
9

Viac informácií o podmienkach na www.raiffeisen.sk/pozicka

Iba za

15 €
mesačne.
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• bez poplatkov
• máme pre vás pôžičky až do výšky 30 000 €

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): celková výška pôžičky: 1 000 EUR, 
výška mesačnej splátky: 15,00 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 13,15 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, 
počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako požadovaná z dôvodu, že pre výpočet 
RPMN bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 9,53 % p. a. ( xná), 
RPMN: 10,11 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 1 423,15 EUR.

Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní 
v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

AŽ TOĽKO ZA TAK MÁLO!

MÔŽETE MAŤ  AJ VY 
1000 €

RB_inzercia_1000za15_207x277_1121.indd   1RB_inzercia_1000za15_207x277_1121.indd   1 08/11/2021   10:3608/11/2021   10:36
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Minister školstva Gröhling prezentuje 
reformu, ktorá má školy preniesť do 21. 
storočia. Takmer v strede svojho mandá-
tu. Asi má plné ruky práce s propagáciou 
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto nača-
sovaná reforma môže skončiť tak, že ďal-
ší minister = nová „reforma“. 

Z tém reformy má ísť o zmenu obsahu 
vzdelávania, rozvíjanie kritického mysle-
nia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digi-
talizáciu, pomoc deťom s poruchami uče-
nia, stanovenie maximálneho počtu detí v 
školských kluboch, znižovanie byrokracie a 
pod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná refor-
ma 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 štandard-
ným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V 
časoch, keď počítače na školách sú zastara-
né? A napojené na nekvalitný štátny internet? 

Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a 
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie 
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrá-
vali nekvalitní kandidáti. A potom neriadili 
školu ako diktatúru, ktorá postihuje všet-
kých s iným názorom. 

Zámer zmeniť obsah vzdelávania je 
správny. To tu malo byť dávno. Stanoviť ne-
vyhnutné poznatky a kompetencie využí-
vať naučené vedomosti. Básniť o odstránení 
memorovania je málo. 

Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa 
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďal-
ších. 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, kto-
rý má v náplni úradnícke práce. 

Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko za-
viesť 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 po-
trebujú pozornosť.  

V súvislosti s „reformou“ je hlúpy zá-
mer 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. Neho-
voriac o tom, ako sa zvýši kvalita. 

Prečo stále nie je súčasťou vysokoškol-
ského 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 pochy-
bujem, že minister bez pedagogickej gra-
motnosti dokáže pochopiť skutočné potreby 
škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.

Potrebujeme reformu 
školstva, nie marketing

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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36Plat: od 7,50 € / hod.

Tel.: 0905 410 960

PONÚKAM PRÁCU

na živnosť

V BETONÁRKE

v Seredi
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• súrne hľadáme mužov-opatrovateľov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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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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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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