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„Kráčaj zľahka, vznášaj sa ako mo-
týľ, a zisti, čo ťa napĺňa...čo ti priná-
ša radosť...čo miluješ.“

Susan Squellati Florence

Tento citát som našla v knihe, v 
ktorej si občas rada listujem. Ide o po-
strehy ľudí, ktorí čosi prežili a dokázali 
svoje odkazy pre nás ostatných, vy-
chádzajúce z ich životných skúseností, 
sformulovať do skutočne výstižných 
myšlienok. Vedia inšpirovať, poučiť, 
nakopnúť keď je treba, či prinajmen-
šom primäť nás k zamysleniu sa nad 
vlastným životom. 

Zistiť, čo nás napĺňa, rozhodne nie 
je ľahké. Tá cesta býva kľukatá a plná 
prekážok. Neraz narazíme, zakopne-
me či si spálime prsty, neraz okúsime 
na vlastnej koži, ako chutí sklamanie, 
žiaľ, beznádej, neúspech, pád, bolesť. 
Myslím si však, že potom, keď zistíme, 
čo je pre nás dobré, sa nám to mnoho 
ráz vráti a vieme si o to viac vychutnať 
radosť, lásku aj úspech.

Každý človek predsa musí vo svo-
jom živote objavovať, vyhľadávať, na-
chádzať a skúšať nové a nové, a najmä 
vlastné cesty. Čo sa jednému javí čier-

ne, druhý možno považuje za tmavosi-
vé, čo iný vníma ako trpké, sa ďalšiemu 
javí mierne kyslé. Myslím si, že práve 
vďaka vlastnej skúsenosti sa človek 
môže niečo o sebe a o živote dozvedieť, 
naučiť. Tak ako dieťa, ktorému rodič 
stokrát povie: „Nechytaj, lebo páli!“ 
Kým neokúsi, nespáli si prsty, nezistí, 
čo tie slová vychádzajúce z úst dospe-
lého vlastne znamenajú, sú pre dieťa 
prázdne – bez významu.

Je dôležité objavovať, nachádzať 
ďalšie a ďalšie cesty, vďaka ich pre-
skúmaniu získavať nové poznatky a 
skúsenosti. Ak neochutnáš jablko, 
nevieš, ako chutí, ak nevložíš do úst 
citrón, nerozumieš pojmu kyslý, ak... 
Presviedčať sa na vlastnej koži môže 
byť niekedy príjemné, inokedy zasa 
bolestné. Je to však naj-
autentickejšie, čo môže 
človek zažiť. Je to jeho 
vlastná cesta a to je 
dôležité.

Zistime, čo milujeme

» Renáta Kopáčová, redaktorka

to však naj-
e, čo môže 
Je to jeho

a a to je
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ZÍSKAJTE DOTÁCIE AŽ 19.000€
na obnovu vášho rodinného domu!

Konzultácia · Projekty · Realizácia
0908 880 446
info@greenville.sk
www.greenville.sk

Prvá konzultácia zadarmo!
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Sme odborníci na lisovanie kovových komponentov
pre rôzne odvetvia, najmä pre automobilový
priemysel, vykurovanie a elektroniku.

PRIDAJ SA DO NÁŠHO TÍMU FARGUELL NITRA!
HĽADÁME ŠIKOVNÉ RUKY,
NOVÝCH KOLEGOV DO VÝROBY!
OPERÁTOR / ZORAĎOVAČ / NÁSTROJÁR / ÚDRŽBÁR
Dopravu do a z práce ZABEZPEČÍME.
Platové podmienky: od 1043,- € v hrubom mesačne (závisí od 
pracovnej pozície a skúsenosti.

Pre viac info: reception@farguell.com
tel. číslo: +421 903 310 325 alebo +421 903 668 222Tradícia od roku 1943
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ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY
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

DVERE

8 109 149

elmeš
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nia

Predaj 
Montaž 

Servis 
Opravy
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P PÍL T s.r.o.
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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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Vlhne murivo? VYRIEŠIME!!!
 podrezávanie muriva, injektáž proti vlhkosti

 0902 897 906, podrezavanie1web@gmail.com

78
-0
01
1

59
-0
01
8

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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VYKONÁVAME
VÝRUBY A POSTUPNÉ

OPIĽOVANIE
STROMOV

HOROLEZECKOU TECHNIKOU
A INÉ VÝŠKOVÉ PRÁCE

0904 181 224
www.pilcik.sk
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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)

(pri galante)
ka farma topoLnica
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DRAŽBA č. 01/2023
Rodinný dom súpisné číslo 1440 zapísaný na liste

vlastníctva číslo 1368 vedenom Okresným úradom 
Nové Zámky pre katastrálne územie Tvrdošovce,

spolu so zastavaným a priľahlým pozemkom.

Miesto konania dražby: Notársky úrad - JUDr. Peter Opatovský
                           M.Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava
Najnižšie podanie: 34 875 €
Dátum konania dražby: 17.02.2023
Čas konania dražby: 10:00 hod.
Ďalšie informácie e-mailom: officeTT@redant.law
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

Chorvátsko sa 1. januára 2023 stalo 27. 
štátom schengenského priestoru, v 
rámci ktorého je možný voľný pohyb 
osôb a tovarov bez kontrol na vnútor-
ných hraniciach. Rozšírenie schengenu 
prináša výhody aj pre občanov Sloven-
ska, pre ktorých je Chorvátsko obľúbe-
ná dovolenková destinácia. Kontroly na 
hraničných priechodoch Chorvátska s 
Maďarskom a Slovinskom sú od januára 
zrušené. Rovnako nebude treba zamie-
ňať si peniaze.

Cestovanie turistov do tejto prímor-
skej krajiny sa tak stáva výrazne jedno-
duchšie a bez zdržania na hranici. „Vstup 
Chorvátska do schengenského priestoru 
znamená pre občanov Slovenska, že už sa 
nebudú musieť podrobiť hraničným kon-
trolám a kontrole cestovných dokladov, 
ak budú prekračovať chorvátsko-maďar-
skú a chorvátsko-slovinskú hranicu, čiže 
prejazd cez hranice bude voľný,“ povedal 
minister vnútra Roman Mikulec. V leteckej 
doprave sa vstup Chorvátska do schengen-
ského priestoru prejaví až od 26. marca 
2023, čo súvisí so zmenou zimného letec-
kého poriadku na letný letecký poriadok.

Ministerstvo vnútra zároveň upo-
zorňuje občanov, že pri vycestovaní do 
zahraničia je potrebné mať so sebou ces-
tovný doklad. To platí naďalej aj v prípade 
Chorvátska. Hoci v rámci štátov schenge-
nu sa kontroly na vnútorných hraniciach 

nevykonávajú, povinnosťou občanov 
Európskej únie je, aby sa na území iných 
členských štátov EÚ dokázali preukázať 
cestovným pasom alebo občianskym 
preukazom s fotografiou tváre. Vlastný 
doklad musia mať aj deti.

Voľný pohyb v spoločnom európ-
skom priestore je jeden z najväčších be-
nefitov Európskej únie, ktorý každodenne 
pociťujú milióny ľudí. Členstvo v schen-
gene je založené na dôvere, je výsledkom 
splnenia náročných kritérií, prináša vý-
hody, ale aj záväzok rešpektovania pra-
vidiel vrátane prísnej ochrany vonkajších 
hraníc schengenského priestoru a spolu-
práce policajných zložiek. Chorvátsko po 
vstupe do schengenu tak musí dôsledne 
vykonávať kontroly na svojich vonkajších 
hraniciach so Srbskom, Bosnou a Her-
cegovinou a Čiernou Horou na základe 
schengenských pravidiel, aby sa zaistila 
bezpečnosť tých, ktorí žijú alebo cestujú v 
rámci schengenského priestoru.

Od vstupu Chorvátska do schengenské-
ho priestoru ostatné členské štáty tohto 
spoločného priestoru uznávajú jej víza a 
povolenia na pobyt, ktoré vydalo štátnym 
príslušníkom tretích krajín.

Ďalšie uľahčenie cestovania prináša 
pre dovolenkárov vstup Chorvátska do 
eurozóny od 1. januára 2023, odpadá tým 
nutnosť zamieňať si peniaze pri návšteve 
tejto krajiny.

Cestovanie do Chorvátska 
sa zjednoduší

» ren

19. januára 1976      
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za 
obnovenie skupiny.

Výročia a udalosti
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NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

�����
400%

 OPTIKADROPTIK        DR.OPTIK_SK           0947 955 055          WWW.DROPTIC.SK   

KORZO M. R. ŠTEFÁNIKA 9 KORZO M. R. ŠTEFÁNIKA 9 
NOVÉ ZÁMKYNOVÉ ZÁMKY

KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €
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»Kúpim starodávny 
bicykel aj nekomplet-
ný, rôzne diely (kolesá, 
svetla, kostry, atď). Tel. 
0907 687 634
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908 205 521
»Kúpim motocykle 
Jawa/CZ/Babetta/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361

Predám dom v obci Ho-
liare, blízko Veľkého Me-
dera, vhodný na rekre-
áciu aj trvalé bývanie, 
0911327149

»Predám krásne 
Yorkshire teriér šteniat-
ka. Odchované v byte, v 
čistote . Zaočkované, čip, 
preukaz 0911 376 672

»ODKÚPIM STARÉ MINCE 
BANKOVKY A INÉ 0903 
868 361
»Kúpim staré mince a 
bankovky, 0948 401 452
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124
»Kúpim ľudové kroje 
0902 708 047

»Kúpim malotraktor 
Tera Vari Agzat pripadne 
TK 14. 0904 995 579 

»58r. hľadá priateľku 
0917 049 831

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

05 DOMY / predaj   

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.
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Pomelo prospeje 
zdraviu

Hurmi-kaki je plod stromu ebenovníka 
rajčiakového a niekedy sa nazýva tiež 
tomel. V súčasnosti sa pestuje takmer 
vo všetkých subtropických a polotropic-
kých oblastiach sveta, ale svoje miesto 
našiel už aj na Slovensku. Má veľmi 
sladkú chuť a obsahuje veľa zdraviu pro-
spešných látok.

Hurmi-kaki môže byť žltej, žlto-
-oranžovej až červenej farby s tenkou a 
hladkou šupkou. Šupka nezrelých plo-
dov je tvrdá a dužina chrumkavá a často 
veľmi trpká. Plody dozrievajú v nízkych 
teplotách neskoro na jeseň, kedy zmäknú 
a zosladnú. Dužina je v zrelosti mazľa-
vej až marmeládovitej konzistencie a 
má takmer medovú chuť, pričom plody 
sú plné živín. „Sú bohaté na vitamíny, 
ako vitamín B, ktorý je dôležitou súčas-
ťou rôznych enzymatických procesov a 
metabolických funkcií v tele, vitamín E, 
ktorý pozitívne vplýva na pokožku, vlasy 
a nechty, ďalej najmä pre imunitu nevy-
hnutný vitamín C, kde jeden plod obsa-
huje aj do 20% z odporúčaného denného 
príjmu či vitamín A, ktorý je dôležitý pre 
zdravie a správnu funkciu očí a kde jeden 
plod obsahuje aj do 55% z jeho odporúča-
ného denného príjmu,“ vymenúva MUDr.
Šranková z Poradne zdravia Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva Brati-
slava. Z minerálov sú hurmi-kaki bohaté 
na draslík, čo pôsobí priaznivo na znižo-
vanie vysokého krvného tlaku a preven-
ciu rizika srdcovocievnych ochorení. Sú 

taktiež dobrým zdrojom mangánu, ktorý 
je nevyhnutným kofaktorom mnohých 
enzýmov dôležitých pri tvorbe energie a 
antioxidačnej obrany. Ďalej obsahujú fla-
vonoidy, akými sú napríklad kvercetín a 
kaempferol, ktoré taktiež pomáhajú zni-
žovať krvný tlak, množstvo „zlého“ LDL 
cholesterolu a majú protizápalové účin-
ky. Nájdete v nich tiež vlákninu, ktorá je 
nevyhnutná na prevenciu zápchy a po-
máha udržiavať zdravý tráviaci systém. 
Taktiež rozpustná vláknina v hurmi-kaki 
zabezpečuje pomalé trávenie a vstrebá-
vanie cukru, čo pomáha predchádzať 
výkyvom hladiny cukru v krvi.

Použitie - Hurmi-kaki je možné kon-
zumovať v rôznych formách. Sú výbor-
né čerstvé, sušené i varené. Možno ich 
jesť ako jablká nakrájané na mesiačiky. 
Dostatočne zrelé a mäkké hurmi-kaki je 
možné dokonca i vyjedať lyžičkou. Ako 
pyré je ich možné pridať do smoothie, 
koláčov, džemov, výborne chutia s tvaro-
hom alebo jogurtom či ako príloha k tofu 
alebo k mäsovým jedlám.

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Plody hurmi-kaki sú plné živín

» ren
zdroj foto dmarr515 pixabay

Ovsené, mandľové či kokosové – ktoré 
z nich si vyberiete? Rastlinné mlieka sú 
vhodnou voľbou nielen pre ľudí trpia-
cich alergiou na bielkovinu kravského 
mlieka, či vegánov, ale pre všetkých, 
ktorí si chcú spestriť svoj jedálniček. A 
hoci ich dnes už bez problémov zakú-
pite vo väčšine predajní s potravinami, 
zvládnete si ich jednoducho a rýchlo vy-
robiť aj doma.

Použitie rastlinných mliek je veľmi 
všestranné. Dajú sa piť samotné, pripra-
vovať z nich môžete tiež rôzne nápoje, 
koktaily či smoothie, ale skvelé sú aj 
do polievok, omáčok či do kaší. Na ich 
výrobu budete okrem rastlinnej zložky 
potrebovať kvalitný mixér, vodu a husté 
plátno, prípadne sitko.

Mandľové mlieko - Jeden hrnček lú-
paných mandlí cez noc namočte do vody. 
Ráno sceďte, potom vložte do mixéra, 
pridajte štyri hrnčeky vody a rozmixujte 
dohladka. Preceďte cez plátno, prípadne 
sitko. Získate tak nielen mlieko, ale aj 
mandľovú drť. Tú môžete použiť na vý-
robu domácej mandľovej nátierky či ako 
prísadu pri pečení koláčov.

Kokosové mlieko - Dva hrnčeky strú-
haného kokosu vložte do mixéra, pridajte 
štyri hrnčeky horúcej nie však vriacej 
vody a rozmixujte dohladka. Preceďte cez 

plátno, prípadne sitko. Získate tak nielen 
mlieko, ale aj kokosovú drť. Tú môžete 
použiť pri pečení ako prísadu do koláčov.

Náš tip:
Pripravte si kašu s kokosovým mliekom

Suroviny: 100 g ovsených vločiek, 200 
ml vody, 200 ml kokosového mlieka, 1/2 
PL medu, orechy a ovocie podľa chuti

Postup: Vločky dáme variť do vody. 
Keď sa časť vody odparí, prilejeme koko-
sové mlieko, necháme zovrieť a varíme za 
stáleho miešania na miernom ohni kým 
nezískame kašu požadovanej konzisten-
cie. Na záver ochutíme medom a ozdobíme 
ovocím, prípadne nasekanými orechmi.

Ovsené mlieko - 100g jemných ovse-
ných vločiek nasypte do mixéra, zalejte 
štyrmi hrnčekmi studenej vody a nechaj-
te pol hodiny rozmočiť. Následne mixujte 
asi štyri minúty dohladka 

Po príprave mlieka ho ihneď skonzumu-
jeme alebo uchovávame v uzavretej nádo-
be v chladničke najviac do druhého dňa.

Rastlinné mlieka 
si vyrobíte hravo aj doma

» ren
zdroj foto Imoflow pixabay
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HLINÍKOVÉ SCHODÍKY
4-stupňové, jednostranné, nosnosť 120 kg. 
OBI č. 3809142

Ponuka platí od 13. 1. do 26. 1. 2023 alebo do vypredania zásob. Tlačové chyby sú vyhradené. Všetky produkty sa predávajú bez dekorácie. Nákup je možný iba v obvyklom množstve pre domácnosti. 

Svoju najbližšiu predajňu OBI

nájdete na obi.sk

Len vo vašej 
OBI predajni

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ REGÁL NA ŤAŽKÉ 
BREMENÁ
Pozinkovaný. 5 drevených políc, nosnosť každej police 
175 kg, š 90 x v 180 x h 40 cm, OBI č. 1662378

Top cena

26,99ks

SÚPRAVA KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU 
„ZOEY“ 1
Rozmery: 1120 x 480 mm, dekor dub Ribbeck. 
Spodná skrinka s umývadlom z minerálneho kameňa.  
OBI č. 2195345
1 Do vypredania zásob. 

Top cena

399,99ks

NAJŽIADANEJŠIE
V JANUÁRI

Top cena

26,99ks

MALIAR PLUS 15 + 3 KG
Biely disperzný oteruvzdorný maliarsky náter, 
na použitie vo vnútorných priestoroch.
OBI č. 3758190 (0,56 €/kg)

Top cena

9,9918 kg

DLAŽBA „LONE“
31 x 62 cm, vhodná do interiéru aj exteriéru, 
bal. 1,58 m2. OBI č. 2057537 (15,78 €/bal.)

Top cena

9,99m2

DVERE METRIX 2/3 SKLO
Povrchová úprava fólia. Výplň voština. Pravé/ľavé, 
šírka: 60, 70, 80, 902 cm, biele. OBI č. 2129575 a i.
2 Šírka 90 cm na objednávku. 

Top cena

69,99ks

nosnosť každej 
police 175 kg

33
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com
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