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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!

80
-0

21
2 www.hesperus.sk             Hesperus,n.o.

"Hesperus n.o. oznamuje, že do nového 
zariadenia sociálnych služieb v obci Keť 

prijíma žiadosti o poskytovanie 
sociálnych služieb. 

Písomne na adrese: ul. Kvetná 2566/37, 947 01 
Hurbanovo, alebo elektronicky: 

hesperuszemne@gmail.com, alebo telefonicky 
na čísle 0911 419 389."
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• krby, parapety
• kuchynské a pracovné dosky
• obklady stien a múrov
• betonárske a demolačné práce
• obnova a stavanie hrobov,
  pomníkov - krýpt
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Lukáš KYSELICA
VÁŠ ŽUPAN

Ladislav HAMRAN
VÁŠ POSLANEC

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511, Dodávateľ: PBR s.r.o., Michalská 7, 811 01Bratislava, IČO: 46603581   

Dionýz SOLÁR
VÁŠ POSLANEC

Mian DOBROVODSKÝ
VÁŠ POSLANEC

za Nitriansky kraj

25. septembra 1576    
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za 
uhorského kráľa

Výročia a udalosti
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INZERCIA

NOVOZÁMOCKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

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

párny týždeň: 
Nové Zámky, Bánov, Komjatice, Mojze-
sovo, Palárikovo, Šurany, Tvrdošovce, 
Úľany nad Žitavou, Dvory nad Žitavou, 
Kmeťovo, Maňa, Radava, Veľký Kýr
 
+ nepárny týždeň: 
Nové Zámky, Andovce, Bánov, Komjati-
ce, Palárikovo, Šurany, Tvrdošovce, Dvory 
nad Žitavou, Bešeňov, Branovo, Komoča, 
Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia:

Nové 
Zámky

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    34.980 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

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 (35.050 domácností)
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

5,50 € / ks
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
tel.: 0905 679 519, 0909 105 810, 0907 960 440

PREDAJ
ŽIVÁ HYDINA:

morky a brojlerové kurence

OBILNINY:
jačmeň, pšenica, kukurica

ZELENINA:
zemiaky na uskladnenie, cibuľa,

kapusta, mrkva, petržlen

ČISTENÁ HYDINA:
kurence, morky, kačice
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY - GAR. BRÁNY
          PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE
HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:
OPRAVY a SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzii
• vymieňame kovania
• vymieňame tesnenia

tel.:  035 6420 166, mobil: 0918 109 149 
e-mail: helux@helux.sk , www.helux.sk

elmeš
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nia

Predaj 
Montaž 

Servis 
Opravy
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PD POKROK Tekovské Lužany

ponúka na predaj
Mládky 16 týždňové hybrid Lohmann Brown 

z podstielkového odchovu vakcinované
na pseudomor, burzitídu, kokcidiózu

vrátane salmonely.
Cena za kus 6,20 Eur s DPH.

Kontakt: 0915 739 383, 0915 746 407
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 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

NOVAPLAST

-50%
na okná a

dvere
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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www.hindickyhydroizolacie.sk, minohindicky@gmail.com
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+421 903 207 890
MG Glam
MG Glam Komárno

27. septembra 1825   
George Stephenson riadil svoju parnú Locomotion na trase dlhej 38 
kilometrov medzi mestami Stockton a Darlington

Výročia a udalosti

Uplynulú nedeľu sa vonku ženili všet-
ci čerti. Mohutný vietor doslova lom-
coval konármi stromov a do toho sa 
spustil silný lejak. Zakrátko, ešte ani 
nestihli na zem dopadnúť posledné 
kvapky, vyšla na oblohe prekrásna 
dúha, akoby chcela trošku zmierniť 
toto neskutočné besnenie. Vtedy som 
si uvedomila, že leto už asi zavrelo za 
sebou dvere a my sa musíme pripraviť 
na príchod jesene.

Hoci jeseň nepatrí k tým najobľúbe-
nejším ročným obdobiam, myslím si, že 
nám má čo ponúknuť a netreba ju zatra-
covať  či len pretrpieť. Je fakt, že nás už 
čakajú kratšie, chladnejšie a sychravej-
šie dni, no nemali by sme preto upadať 
na duchu, ale hľadať to, čo je na jeseni 
pekné.

Jesenná príroda predsa hýri prekrás-
nymi pestrými farbami. V záhradách, o 
ktoré sme sa počas roka starali, dozrie-
va posledná úroda a my môžeme zberať 
plody našej usilovnej práce. Nasušiť si 
jablká, hrušky či tekvicové semiačka, či 
nachystať všakovaké poklady do špajzy.

Vybrať sa môžeme na potulky do prí-
rody, na turistiku či len tak na vychádz-
ku do lesa a dýchať jeho nezameniteľnú 
vôňu. Ak budeme mať šťastie, natrafíme 

na huby krčiace sa pod oroseným ma-
chom. Okrem nich si však môžeme 
nazbierať aj rozličné plody, či už šišky, 
bukvice, žalude ako aj farebné listy, z 
ktorých môžeme počas dlhých večerov 
vykúzliť prekrásne jesenné dekorácie. 
Mesiace október a november sú tiež naj-
vhodnejším obdobím na zber koreňov 
liečivých rastlín, pretože práve v tomto 
čase sú veľmi bohaté na liečivé látky. 
Za našu pozornosť isto stojí púpava le-
kárska, echinacea purpurová a mnoho 
ďalších byliniek. Na stráňach či na okraji 
lesa istotne natrafíme aj na šípky či jara-
binu vtáčiu. Voňavý, vitamínmi nabitý 
čaj, ktorý si z nich po návrate z jesennej 
vychádzky celí uzimení a skrehnutí pri-
pravíme, nás príjemne zahreje a posilní 
aj naše zdravie. A ak si tieto plody nasu-
šíme do zásoby, budú nám robiť dobrú 
službu počas celého roka.

A ak počas jesene ná-
hodou pocítime splín, 
zabaľme sa do mäkuč-
kého teplého svetra 
a kochajme sa všet-
kou tou krásou, 
ktorú nám príroda 
nachystala.

Užime si farebnú jeseň

» Renáta Kopáčová, redaktorka

celého roka.
s jesene ná-
me splín, 
o mäkuč-

svetra a
a všet-
ásou,
íroda 
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Vedeli ste,
že po výkone polovice trestu zákazu činnosti viesť motorové
vozidlo môžete požiadať súd o podmienečné upustenie od výkonu 
jeho zvyšku?

 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M 

Tudta, hogy
a gépjármű vezetéstől eltiltás büntetés felének a letöltését követően 

kérvényezheti a bíróságtól a büntetés fennmaradó részének 
végrehajtásától való feltételes eltekintését?

 JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., LL.M 
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»Kúpim staré auto, 
staršie ako 1980. Platba 
ihneď. 0903 305 388 

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

»Hľadame nový domov 
pre dosp. psa DALMATIN 
0903 404 189

»ODKÚPIM STARÉ MINCE 
BANKOVKY A INÉ 0903 
868 361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124

»58 r. hľadá priateľku 
0917 049 831

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

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

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 nefungu-
je 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, NZ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 
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VÝKUP PALIET
P.T.C., spol. s r.o.

VYKUPUJEME
europalety, štandardné palety 800x1200 mm, atypické 

CP3, GITTERBOXY, plastové H1, prepravky E2
  

 +421 903 780 382, 02/ 43 19 12 15
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
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Vláknina je významná zložka po-
travy. Je veľmi dôležitá pre náš or-
ganizmus a prospieva celkovému 
zdraviu. Podľa odborníkov je však 
jej príjem vo všeobecnej populácii 
nedostatočný. 

Vlákninu rozdeľujeme na dva 
typy – rozpustnú a nerozpustnú vo 
vode. Tá nerozpustná zväčšuje po 
skonzumovaní objem natrávenej po-
travy a stolice, čím podporuje pohyby 
čriev a črevnú peristaltiku. Rozpustná 
vláknina sa vo vode rozpustí a v hru-
bom čreve vytvára akýsi gél. Pomáha 
znižovať hladinu glukózy ako aj cho-
lesterolu v krvi. 

Účinky na zdravie
Vláknina má vplyv na látkovú 

premenu a činnosť tráviaceho sys-
tému. Podporuje činnosť žalúdka aj 
čriev – zlepšuje trávenie a pomáha 
pri vyprázdňovaní. Výrazne znižuje 
hladiny cholesterolu v krvi a znižuje 
riziko vzniku srdcovocievnych ocho-
rení. „Jej príjem je vo všeobecnej po-
pulácii nedostatočný, väčšina ľudí by 
preto mala aktívne dbať na pravidel-
nú zvýšenú konzumáciu celozrnných 
obilnín, ovocia a zeleniny,“ hovoria 
odborníci z Úradu verejného zdravot-
níctva SR na sociálnej sieti, pričom 
odporúčajú prijať denne 25 až 35 gra-
mov rozpustenej a nerozpustnej vlák-
niny. Obilniny, ovocie a zelenina by 

mali podľa nich tvoriť vyše polovicu 
nášho denného jedálnička.

Potraviny obsahujúce vlákninu 
Dobrým zdrojom vlákniny sú naprí-

klad strukoviny - fazuľa, hrach, cícer, 
šošovica, ďalej kapusta, kel, mrkva, 
sója, jablká a hrušky, zemiaky - najmä 
so šupkou, sušené ovocie - figy, slivky, 
ale aj bobuľové ovocie - čučoriedky, 
maliny, jahody, rovnako aj pomaranč, 
brokolica, orechy a semená. „Obilni-
ny sa snažte jedávať v čo najviac pri-
rodzenej celozrnnej podobe - ovsené 
vločky, nelúpaná ryža, celozrnné pe-
čivo alebo celozrnné cestoviny,“ radia 
odborníci.

Pridajte si do jedálnička vlákninu

» ren
zdroj foto PDPics pixabay
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26. septembra 1969    
Beatles vydali svoj posledný štúdiový al-
bum Abbey Road

Výročia a udalosti
29. septembra 1938    
Bola podpísaná Mníchovská dohoda

Výročia a udalosti
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 Objednajte tu:

 www.samostatneslovensko.sk

 0850 606 777
 PO-PIA 9.00-18.00, SO-NE 9.00-15.00

Averz:

Reverz:

Priemer:

 11,9 g

 Rýdze zlato (999/1000)

Kov:

Internetová rezervácia

QR objednávka

DOPRAVA ZADARMO!

Distribútor:
5,95 € a poštovné ZADARMO!

V nadchádzajúcom roku si pripomíname 
. 

aj pre budúce generácie.

POZNÁMKA:

REZERVÁCIE: 32010884

CENA:

OBJEDNANIE:

len za 5,95 €
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AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks



NZ22-38 strana 9

SPRAVODAJSTVO / ZDRAVIENOVOZÁMOCKO
9

75
-0
06

ZZ
��
AA
VV
AA
���%

OCHRANA ZRAKU

NANA  ŠPECIÁLNEŠPECIÁLNE    
OKULIAROVÉ SKLÁ

 OPTIKADROPTIK    OPTIKADROPTIK   ���	
���������������������������	
������������������������WWW.DROPTIC.SK WWW.DROPTIC.SK                         
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Prezentácia tradičných remesiel na 
území Košického kraja dostala opäť 
zelenú. Vo vodnom mlyne v Ková-
čovej pri Rožňave obnovili lámačku 
konope, vďaka čomu návštevník 
uvidí možnosti využitia vodnej 
energie nielen na pohon mlecích 
strojov, ale aj pri spracovaní konope 
v minulosti.

Vodný mlyn v Kováčovej je svojím 
príbehom spojený so slávnou rodinou 
Andrássyovcov. V jeho interiéri sa za-
chovalo pôvodné originálne technické 
zariadenie a stroje pre proces výroby 
múky. „Vodný mlyn v Kováčovej je jed-
ným z klenotov, ktoré v kraji máme. Za-
choval sa takmer v neporušenom stave 
a vďaka majiteľom sa dnes môžu mla-
dé generácie zoznámiť s mlynárskym 
remeslom. V minulom roku na mlyne 
pribudlo mlynské koleso a privádzací 
drevený žľab, ktorých vznik podporil 
Košický samosprávny kraj cez program 
Terra Incognita. Tento rok k nemu pri-
budla obnovená lámačka konope, kto-
rú nie je možné vidieť nikde inde na 
Slovensku,“ povedal predseda Košic-
kého samosprávneho kraja Rastislav 
Trnka. „Lámačku konope používali 
v minulosti výlučne ženy a to hlavne 
neskoro večer, keď sa nemlelo. Podkla-
dali už predtým namočené a vysušené 
konopné byle pod drevené bucháre a 

tým sa oddelila vláknitá časť stebla od 
drevitej časti. Takto lámané konope sa 
mohlo ďalej spracovávať. Cieľom nášho 
projektu bolo aj nainštalovať kožené re-
mene slúžiace ako prevody medzi jed-
notlivými strojmi a tým zlepšiť celkovú 
názornosť technológie mletia, ktoré už 
dnes môžu návštevníci obdivovať po-
čas prehliadky mlyna,“ priblížil majiteľ 
mlyna Gejza Lyócsa.

Vodný mlyn nájdete v obci Ková-
čová, ktorá sa nachádza len niekoľko 
kilometrov od hradu Krásna Hôrka. 
Dedinka je malá, žije v nej len niekoľko 
desiatok obyvateľov, avšak čerstvého 
vzduchu a pokoja je tu na rozdávanie. 
Miestni dali obci názov Malé Košice.

Informácie a foto poskytla 
KOCR Košice Región Turizmus

V Košickom kraji obnovili jedinú 
lámačku konope na Slovensku

» ren

Život v úseku rieky Hron, ktorý bol 
minulý rok postihnutý haváriou na 
bioplynovej stanici v Budči, sa aj na-
priek opatreniam stále nepribližuje 
k pôvodnému stavu. Poukazuje na 
to séria odborných ichtyologických 
prieskumov, ktoré počas letných me-
siacov vykonali pracovníci Štátnej 
ochrany prírody (ŠOP) SR, Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku, š. p. 
(SVP) ako aj zástupcovia Slovenského 
rybárskeho zväzu (SRZ). 

Počas letných mesiacov boli na vy-
braných prítokoch rieky Hron realizo-
vané viaceré ichtyologické prieskumy. 
Medzi podrobne skúmané prítoky 
patrí Kľak, Jasenica a Lutilský potok. 
Ide o lokality, ktoré patria medzi vý-
znamné neresiská rýb v úseku Hrona 
zasiahnutom haváriou v júli minulého 
roka. „Predbežné výsledky priesku-
mov poukazujú na výrazný bariérový 
efekt stupňov na uvedených tokoch, 
vybudovaných v bezprostrednej blíz-
kosti ich ústia do rieky Hron. Zazna-
menaný bol pokles druhovej pestrosti 
i početného zastúpenia ichtyofauny 
nad migračnými bariérami, ktorý na 
niektorých lokalitách dosahoval úro-
veň až 50%,“ informuje Juraj Hajdú. 
ŠOP SR preto poukazuje na nevyhnut-
nú potrebu funkčného spriechodnenia 
týchto tokov tak, aby bola umožnená 
migrácia rýb. V prípade, že migračnú 
bariéru nie je možné odstrániť priamo, 

navrhujeme budovanie priechodov či 
rybovodov.

„Počas letných prieskumov sme 
na monitorovaných úsekoch zazname-
nali aj výskyt chránených druhov rýb 
európskeho významu ako napríklad 
mrena karpatská alebo lopatka dú-
hová. Z druhov, na ktoré sa vzťahujú 
špecifické podmienky ochrany boli za-
znamenané napríklad ploska pásavá, 
podustva severná či nosáľ sťahovavý. 
Z ďalších druhov rýb sa bežne vysky-
tovali jalec hlavatý, hrúz tuponosý, 
čerebľa pestrá a slíž severný,“ uzatvára 
Juraj Hajdú zo Štátnej ochrany príro-
dy SR. Prieskum na rieke Hron bude 
naďalej pokračovať a ukáže sa do akej 
miery tohtoročné výsledky monitorin-
gu ovplyvnili extrémne suché letné 
mesiace. 

Zdroj informácií 
Odbor komunikácie a propagácie 

ŠOP SR

Život v rieke Hron potrebuje pomoc

» ren
Migračná bariéra na Jasenici. autor foto J.Hajdú
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Hrubá mzda: od 1000 do 1300 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Preukaz VZV výhodou (nie podmienkou)

Zamestnanecké benefity:
 bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu

 odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

 možnosť zvýšenia kvalifikácie na obsluhu 

   zariadení VZV / NZV

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Stabilný tím KOSIT WEST 
v priemyselnom parku sa rozrastá! 

PRIDÁŠ
SA?

Hľadáme pracovníkov odpadového 
hospodárstva
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KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Hrubá mzda: od 1 300 €

Miesto výkonu práce: 
Nitra a okolie

Podmienky:
 vodičský preukaz 

    skupiny C, C1E

 tachografová karta

 kvalifikačná karta 

    vodiča

 osvedčenie o psychic-

    kej spôsobilosti

Zamestnanecké benefity:
 pracovné oblečenie 

    na mieru

 odmeňovací systém

    podľa pracovného 

    výkonu

 preplácanie nadčasov / 

    víkendov

 možnosť zvýšenia 

    kvalifikácie

Stabilný tím KOSIT WEST 
sa rozrastá! Hľadáme ďalšieho 
VODIČA skupiny C 

PRIDÁŠ
SA?
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SBS GUARDING s. r. o.
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INZERCIA
0910 851 307
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