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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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eternitových, plechových, plochých
a kanadské šindle

OBNOVA STRIECH
DOBRÁ STRECHA

TEL.: 0910 976 757

Bez potreby demontáže
bitumenovou lepenkou (index)
Zameranie, cenová kalkulácia, poradenstvo zdarma

za NAJLEPŠIU CENU

zľava pre

dôchodcov

garancia

15 rokov
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Ing. Dagmar Macháčková, správca úpadcu Imrich 
Semsei oznamuje 

že sa dňa 9.5.2022 o10:00 hod. na adrese Jarmočná 3,Hlohovec 
uskutoční opakovaná dražbu vlastníckeho podielu v ½,  bytu 
č. 1 na ulici  Športová 398/15, Číčov . Súčasťou sú nebytové 
priestory spoluvlastnícky podiel k pozemkom 8760/35652 na  
parc. č. 2724/182, parcela registra „C“.

Najnižšie podanie: 20 000,- €.

Kontakt: 0915 972 611 , machackovad@gmail.com
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

4. mája 1953 
získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

Výročia a udalosti
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Každý týždeň: 
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hur-
banovo 

komarnansko@regionpress.sk

Redakcia:

INZERCIA

KOMÁRŇANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

Kolárovo

Komárno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL
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Už o pár dní, presne 8. mája, si pri-
pomenieme významný deň v deji-
nách ľudstva - Deň víťazstva nad fa-
šizmom a výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny v Európe.

8. máj je na Slovensku štátnym 
sviatkom. Predstavitelia politického, 
spoločenského i kultúrneho života 
každoročne v tento deň kladú vence pri 
pamätníkoch padlých vojakov, aby si 
pripomenuli ich pamiatku a zároveň, 
vzdali úctu všetkým obetiam druhej 
svetovej vojny. Zahynuli počas nej mi-
lióny ľudí, pričom medzi mŕtvymi zďa-
leka neboli len vojaci.

O to viac desivé je v týchto dňoch 
to, že po dlhých rokoch upevňovania 
mieru a budovania slobody, keď sme 
boli presvedčení, že sa už nič podobné 
nemôže opakovať, čelíme vojne, odo-
hrávajúcej sa hneď za hranicami našej 
vlasti. Deň čo deň sledujeme v médiách 
fotografie a videá z okupovaných ob-
lastí Ukrajiny, vidíme na nich bombar-
dovaním zničené mestá, mŕtve telá le-
žiace na ich uliciach, zdesené pohľady 
tých, ktorí nemajú kam uniknúť. Cítime 
s miliónmi ľudí, ktorých vyhnal agresor 

z ich domovov, oddelil rodičov od detí a 
spôsobil im traumu na celý život.

8.máj je oslavou nielen konca nie-
koľko rokov trvajúceho vojnového utr-
penia, ale najmä veľké historické víťaz-
stvo – víťazstvo nad fašizmom. Tento 
deň je oslavou porážky nepochopiteľ-
nej ideológie, aká sa mohla zrodiť iba v 
hlave šialenca, ktorý bol presvedčený o 
tom, že jeden národ môže rozhodovať o 
osude ľudstva a vládnuť svetu. Je veľmi 
smutné, že sme aj v 21. storočí svedka-
mi podobnej neľudskosti.

Mnohí z nás sa vyberú v týchto 
dňoch na pietne miesta, aby vzdali 
poctu a vyjadrili vďaku všetkým, kto-
rí bojovali a padli v boji za naplnenie 
túžby po slobode a umožnili nám život 
v mieri. V týchto dňoch 
si viac ako kedykoľvek 
predtým uvedomuje-
me, že by sme mier 
nemali považovať 
za samozrejmosť 
a nikdy by sme 
nemali dopustiť, 
aby sa história 
opakovala.

Pripomíname si 
Deň víťazstva nad fašizmom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

ýchto dňoch
kedykoľvek 
vedomuje-
me mier 
važovaťť 
ejmosť ť 

sme 
ustiť, 
ória 
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KURZ SBS
kurz  začína  09. 05. 2022

KURAM

Volajte: 0905 312 160
179 €179 €

CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

V KOMÁRNE

5. mája 1945 
americká armáda oslobodila koncentračný tábor Mauthausen.

Výročia a udalosti
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»Kúpim motocykle 
Jawa/CZ/Babetta/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908 205 521

»Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

»ODKÚPIM STARÉ MINCE 
BANKOVKY A INE 0903 
868 361
»Predám ohýbačku tru-
biek a pákove nožnice. 
0910 268 617
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124
»Kúpim staré, mecha-
nické hodinky, bankov-
ky, mince. Tel. 0905/767 
777 

57r. hľadá priateľku 0917 
049 831 

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 

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

Príklad:
RP KM 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 O2 a 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 no-
vinách, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

15 HĽADÁM PRÁCU    

správny krok pre vašu reklamu
reklama pre váš reštart

INZERÁT, 
KTORÝ PREDÁVA 

TLAČ
ZA NAJLEPŠIE CENY

DORUČOVANIE
LETÁKOV

ONLINE
GOOGLE, FACEBOOK

RETARGETING

REMARKETING

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk, tel.: 0910 851 307
e-mail: valasekova@regionpress.sk, tel.: 0910 455 919
www.regionpress.sk

komárňanskokomárňansko

Levanduľa je pre svoju príjemnú až 
omamnú vôňu veľmi obľúbená aj 
v našich záhradách. Táto rastlin-
ka s charakteristickými fialovými 
kvietkami má v našich domácnos-
tiach mnohoraké využitie a osoží aj 
nášmu zdraviu.

Levanduľa nielenže skrášli a pre-
vonia náš príbytok, či ochráni šatstvo 
pred moľami, ale pomôže aj pri nespa-
vosti a uľaví pri viacerých zdravotných 
problémoch. Jej kvety sa využívajú 
dokonca aj v kuchyni na ochutenie 
omáčok a dresingov či na dekorovanie 
zákuskov.

Liečivé účinky
V ľudovom liečiteľstve sa využívala 

levanduľa úzkolistá už od pradávna. 
Na náš organizmus má táto rastlinka 
upokojujúce aj dezinfenkčné účinky. 
Pomáha pri dne, reumatizme či zápa-
loch nervov. Využíva sa aj pri migréne, 
búšení srdca a pri žalúdočných ťažkos-
tiach.

Pestovanie
Levanduľa obľubuje slnečné stano-

vište. V záhradníctve zakúpené prie-
sady vysádzajte do vzdialenosti pri-
bližne 30 centimetrov, pretože sa ešte 
rozrastú.

Zber a sušenie
Levanduľa kvitne od júna až do sep-

tembra. Zberajte ju na začiatku kvitnu-
tia počas slnečných dní. Pri jej zbere 
vám dobre poslúžia nožnice – strihajte 
ju do kytice a sušte v menších trsoch 
zavesených na tmavom vzdušnom 
mieste. To, že je už bylinka suchá a pri-
pravená na uskladnenie zistíte tak, že 
sa jej stonky ľahko lámu. V takom prí-
pade stiahnite prstami kvietky a vložte 
do dobre uzatvárateľnej nádoby. Skla-
dujte na suchom a tmavom mieste.

Pozor!
Tak ako v prípade iných byliniek, aj 

levanduľu úzkolistú používajte s mie-
rou a čaj či olej nepite dlhodobo.

Levanduľa upokojí myseľ 
aj pokožku, zmierni bolesti

» ren
Levanduľa.  zdroj foto JillWellington pixabay
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

���������	
����
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)
0904 552 345

JÓDOVÉ TABLETKY
150 mcg

,2010  s DPH
EUR
20
s DPH
EUR

V LIPOZOMÁLNEJ FORME
Vitamín D3

,6016  s DPH
EUR
0

H
R

Vitamín C pomôže aj alergikom
Ako súvisí vitamín C s alergickou 

reakciou, sennou nádchou, alebo in-
toleranciou?

Je tu jar, všetko kvitne a tak sa pre 
mnohých z nás začína nepríjemná časť 
roka. Nepríjemná preto, že je spojená 
s alergiami. Alergia je dôsledkom zvý-
šenej hladiny histamínu, resp. jeho 
vyplavovania z buniek. Vyplavovanie 
histamínu je sprevádzané rôznymi ne-
príjemnými prejavmi ako je svrbenie, 
pálenie, opuchy slizníc. Najnepríjem-
nejšou reakciou je anafylaktický šok. 

Vedecké štúdie potvrdili, že vitamín 
C má schopnosť regulovať vysokú hla-
dinu histamínu a tak do značnej miery 
je schopný ovplyvniť reakciu metabo-
lizmu pri prejavoch alergickej reakcie. 
Vedci zistili, že v prípade nízkej hladi-
ny vitamínu C v tele, dochádza v prípa-
de alergických podnetov u alergikov k 
väčšej miere vyplavovania histamínu.

Prečo lipozomálna forma 

V dnešnej dobe je trh zaplavený rôz-
nymi dostupnými formami vitamínu 
C, od kapsulového, tabletkového, te-
kutého až po aplikáciu injekčnou for-
mou priamo do žily. Dnes sa sústredí-
me na najefektívnejšiu formu užívania 

vitamínu C, ktorou je lipozomálna for-
ma. Prečo je lipozomálna forma taká 
žiadaná? Názov „lipozomálna forma“ 
je odvedený od slova „lipo“, teda tuk. 
Pri lipozomálnej forme podávania lie-
ku sú dôležité látky bezpečne ucho-
vané v tukových obaloch mikrosko-
pickej veľkosti, ktoré zaručujú vysoké 
vstrebávanie až v krvnom riečišti. Je 
to spôsob zdravého a prírodného za-
púzdrenia, ktoré chráni živiny obale-
né v tukoch pred porušením zo strany 

kyselín v žalúdočnom trakte.
Tento spôsob spracovania živín je       

v kvalitnejšej forme bez GMO, bez lak-
tózy, bez pridaného cukru a je vhodný 
aj pre vegánov. A práve takúto neinva-
zívnu a zároveň vysoko efektívnu a fi-
nančne dostupnú formu užívania vita-
mínov prináša vo svojich produktoch 
značka Medika Expert. Vstrebateľnosť 
lipozomálneho vitamínu je až 90% - 
čo je najvyššia dosiahnutá vstrebatel-
nosť na trhu.                                     » red.
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!

SK_stannah_01-2022_102x126.indd   1 13.12.2021   12:17
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