
NZ19-18 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 35 000 domácností 

NOVOZÁMOCKO
č. 18 / 3. MáJ 2019 / 23. ROčNÍK

Asociálna sociálnosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Alebo naopak. Ale postupne. Sociálne sie-
te nám zaplavili hlupáci, ktorí si myslia, 
že majú vplyv. Zistili, že parazitovať sa dá 
aj exhibicionizmom. Ukazujú sa v luxus-
ných autách, na luxusných dovolenkách, 
v luxusnom odeve. S umelými úsmevmi a 
umelým chrupom. A dali si meno influen-
ceri. Akože majú vplyv, ovplyvňujú. Naši 
podnikatelia im na to letia, veď prečo nie 
reklama zadarmo, tí zahraniční ich vy-
hadzujú z dverí s odkazom, nech si svoje 
zábavky láskavo hradia z vlastného. Naši 
asociáli – od slovného významu „nemajú-
ci ohľad na sociálne záujmy iných“, zapla-
vujú naše sociálne siete iba z tých najego-
istickejších pohnútok. A hlupáci im na to 
letia. Sledujem niektoré tieto komunikač-
né kanály. Zbieram a triedim informácie.
Minule mi prišla správa s otázkami – 
čo robiť, ak pisateľka má obavu, že si 
na sociálnej sieti prečítala čosi, čo znelo 
ako volanie o pomoc. Výkrik zúfalého 
človeka, ktorý už nevidí žiadne riešenie. 
Nuž čo robiť – kontaktovať políciu a zá-
chranárov. Po chvíli prišiel povzdych v 
zmysle - „záchranári ma informovali, že 
neopodstatnený výjazd ma môže vyjsť až 
na 1700 eur.“ No môže. Neoprávnených 
požiadaviek na výjazd je naozaj veľa. Tak 
– informovať políciu, má prostriedky a 
spôsoby, ako overiť IP adresu, podľa GPS 

mobilu aj polohu. Pisateľka sa nevzdala, 
ako dôchodkyňa akceptovala riziko aj 
mastnej ponuky, lebo ten ľudský výkrik 
ju nenechal ľahostajnou.
Ako sa príbeh skončil? Dobre. Polícia aj 
záchranári zúfalého človeka na konci síl 
našli. Prebrali ho lekári do svojej odbor-
nej starostlivosti.
A sociálne siete si žijú ďalej svojim živo-
tom. „Influenceri“ na nich parazitujú ďa-
lej, ďalej zneužívajú závisť a snahu mno-
hých biednych ľudí podobať sa životným 
štýlom smotánke a ich blahobytu.
Lenže, po sociálnych sieťach lietajú aj 
volania o pomoc. Vďaka tým ľuďom, kto-
rých zaujíma v dnešnej dobe aj toto. Osud 
iných a nie iba vlastný profit, hoci pod 
akými krásnymi názvami a rečičkami.
Zdá sa mi naozaj málo zaujímať sa iba 
o to, kto v čom jazdí, kde býva, s kým 
chodí, kde je práve na dovolenke a kde 
práve merajú policajti. Cítim 
vďačnosť voči tým ľuďom, 
ktorí si všimnú aj čosi viac. 
Ktorým ide o viac ako iba 
o seba. Určite sú aj oko-
lo vás, len si ich treba 
všimnúť! Hoci aj na 
tých sociálnych sie-
ťach...
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ŽP EKO QELET a.s.

A BEZ POPLATKOV!!!
www.ekoqelet.sk

Nové Zámky    0911 712 582       Šurany    0903 550 565
Komjatice  0911 711 887

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!

Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta

a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

RÝCHLOČISTIAREŇ PERIA
VÝROBA PAPLÓNOV, VANKÚŠOV A VANKÚŠIKOV

PO - PIA  9.00 - 17.00 hod. a SO 9.00 - 12.00 hod.

ŠURANY, hlavná cesta pri Technokove smer Podhájska

od 6.5. do konca mája

Info: 0902 848 368
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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ANTÉNY - SATELITY
slovenské a

maďarské prograny
ZADARMO.

za 25€ ročne 
(38 programov SK, CZ, HU)
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

0907 652 710
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V súvislosti so vznikom bezpodielo-
vého spoluvlastníctva manželov (ďalej 
len „BSM“) a jeho existencie za trvania 
manželstva sa vynára otázka spôso-
bu uspokojovania dlhov oboch alebo 
len jedného z  manželov. O  spoločné 
záväzky oboch manželov pôjde vtedy, 
ak obaja manželia vystupujú vo vzťahu 
k veriteľovi v pozícii dlžníkov. V zmysle 
zákona platí, že manželia zodpovedajú 
za spoločné záväzky spoločne a neroz-
dielne. Vzhľadom na to, sa môže veriteľ 
domáhať uspokojenia svojej pohľa-
dávky z  majetku patriaceho do BSM. 
Vyvstáva otázka, čo ak vystupuje ako 
dlžník len jeden z manželov. 

Môže sa stať, že jeden z  manželov 
uzavrie napr. zmluvu o pôžičke, a to bez 
vedomia druhého manžela. V  zmysle 
zákona môže byť pohľadávka veriteľa 
len jedného z manželov, ktorá vznikla 
za trvania manželstva, pri výkone roz-
hodnutia uspokojená i  z  majetku pat-
riaceho do BSM. Z uvedeného vyplýva, 
že na to, aby mohlo dôjsť k uspokojeniu 
pohľadávky veriteľa, ktorú ma tento len 
voči jednému z manželov, zo spoločné-
ho majetku oboch manželov, musí byť 
splnená jediná podmienka. Touto pod-
mienkou je, že daná pohľadávka vznik-
la za trvania manželstva. Pritom nie je 
podstatné, či o tomto záväzku manžela 
druhý manžel aj vedel. Toto zákonné 
ustanovenie nie je možné vylúčiť alebo 

obmedziť dohodou manželov. Preven-
tívnym riešením však môže byť zúže-
nie alebo zrušenie BSM. 

Zúžením alebo zrušením BSM do-
chádza k vylúčeniu alebo obmedzeniu 
majetku, z  ktorého by mohli byť bu-
dúce pohľadávky veriteľa len jedného 
z manželov uspokojené. Zúžením BSM 
je určenie vecí, ktoré v prípade ich na-
dobudnutia nebudú spadať do BSM, 
ale do výlučného vlastníctva jedné-
ho z  manželov alebo do podielového 
spoluvlastníctva. Dohoda, ktorou si 
takto manželia zúžia BSM musí mať 
formu notárskej zápisnice. Manželia 
si však nemôžu zúžiť rozsah BSM tak, 
že vylúčia z BSM veci, ktoré nadobudli 
za trvania manželstva a zároveň pred 
zúžením BSM. Pri uzatváraní dohody 
o zúžení BSM je potrebné myslieť na to, 
že takáto dohoda je voči tretím osobám 
a veriteľom účinná len vtedy, ak im je 
známa. Na druhej strane zrušenie BSM 
možno dosiahnuť výlučne rozhodnu-
tím súdu, pričom zrušením zaniká 
BSM dňom nadobudnutia právoplat-
nosti súdneho rozhodnutia.

Dlhy a bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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ZBER A SPRACOVANIE 
STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM

PRE POLÍCIU SR.

Výstavba obchvatu Šale
       Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila tender 
na zhotoviteľa projektu výstavby obchvatu Šale. 
Projekt bol štúdiou realizovateľnosti potvrdený 
ako najpotrebnejší úsek cesty I/75 Galanta – Šaľa – 
Nové Zámky. Predpokladaná cena zákazky je viac 
ako 60,3 milióna eur. Projekt bude financovaný 
s príspevkom z eurofondov.

 Cieľom štúdie uskutočniteľnosti bolo posúde-
nie technicky, ekonomicky a environmentálne 
najvhodnejšieho riešenia trasy cesty v danom 
úseku, s vyhodnotením už navrhnutých trás a 
prípadné doplnenie variantov. Štúdia posudzo-
vala dva varianty obchvatu – severný a južný. 
Oba posudzované varianty sa javia ako uskutoč-
niteľné s významnými spoločenskými prínosmi.  
      Šaľa má momentálne jediný most ponad rie-
ku Váh, na ktorom sa sústreďuje všetka tran-
zitná a vnútromestská doprava. Nový obchvat 
mesta bude mať 11,8 kilometra a obsahuje 
nový most ponad rieku s dĺžkou 705 metrov.  
      Začiatok preložky cesty I/75 je približne 120 met-
rov za existujúcim premostením odvodňovacieho 
kanála z vodného diela Kráľová, západne od obce 
Kráľová nad Váhom. Severozápadne obchádza 
obec Kráľová nad Váhom s premostením ponad 
rieku Váh a následne severne obchádza obec Dlhá 
nad Váhom, mesto Šaľa a obec Trnovec nad Vá-
hom. Nad obcou Trnovec nad Váhom križuje trasa 
mimoúrovňovo železničnú vlečku do podniku spo-
ločnosti Duslo. Koniec trasy sa nachádza pri obci 
Horný Jatov za križovatkou s cestou III. triedy.  

» TASR
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Už od svojich počiatkov poskytovala 
Cirkev pomoc ľuďom v núdzi. Charita 
je pre Cirkev nielen istým druhom dob-
ročinnosti, ale patrí k jej prirodzenosti. 
Spolu s  ohlasovaním Božieho slova 
a  vysluhovaním sviatostí, je pomoc 
núdznym prejavom jej podstaty. Cirkev 
však takisto sama často naliehavo po-
trebuje pomoc, predovšetkým v krízo-
vých oblastiach, kde je prenasledova-
ná, utláčaná, trpí vojnou, prírodnými 
katastrofami alebo hmotnou núdzou. 
V  21. storočí nemôže stále asi 200 
miliónov ľudí na svete slobodne 
praktizovať svoju vieru. Základné 
právo na náboženskú slobodu nie je 
zaručené vo viac ako 80 krajinách sve-
ta. V týchto krajinách praktizovanie 
viery a  vydávanie evanjeliového sve-
dectva o ľudskej slobode a dôstojnosti 
často hraničí s mučeníctvom.

Dobročinnosť, ktorá pramení z vie-
ry a  pomáha rásť človeku na ceste k 
Bohu, je najhlbším poslaním pápež-
skej nadácie ACN - Aid to the Church in 
Need (Pomoc trpiacej Cirkvi). Korene 
ACN siahajú do obdobia konca druhej 
svetovej vojny, kedy milióny ľudí bolo 
vysídlených a národy tak veľmi potre-
bovali odpustenie a  zmierenie. Vtedy 
holandský kňaz, premonštrát P. We-
renfried van Straaten cez konkrétnu 
pomoc utečencom a  duchovnú služ-
bu zmierenia poukázal na silu žitého 
evanjelia. Jeho činorodosť a nápaditosť 
boli počiatkom „Kirche in Not“, dnes 

celosvetovej organizácie ACN. Už viac 
ako 70 rokov ACN pokračuje v tejto 
duchovno-charitatívnej činnosti a 
prostredníctvom osvety, modlitby 
a konkrétnych projektov podporu-
je v súčasnosti vyše 5300 projektov 
ročne v  takmer 150 krajinách sve-
ta. Túto pomoc po páde komunizmu 
zakúsilo vo veľkej miere aj Slovensko, 
pri obnove svojich cirkevných štruktúr 
a rozvoji pastoračnej činnosti. 

ACN sa zasadzuje obzvlášť za 
kresťanov, kdekoľvek sú prenasle-
dovaní, utláčaní alebo kde sa ocitli 
v materiálnej núdzi. Aktuálne usku-
točňuje nadácia ACN prioritné projek-
ty v  ťažko skúšaných krajinách, ako 
napr. na Blízkom Východe – v  Iraku, 
Sýrii, Južnom Sudáne, Stredoafrickej 
republike, Venezuele, v ázijských kra-
jinách ako Čína, Indonézia, Mjanmar-
sko, kde Cirkev trpí ako náboženská 
menšina alebo je diskriminovaná. 
„Oni sú skúšaní vo viere, my sme skú-
šaní v  láske,“ zhrnul misiu ACN jej 
zakladateľ páter Weren-
fried.

Viac sa o  nadácii 
ACN, aktuálnych pro-
jektoch a možnostiach 
ich podpory dozviete 
na: www.acn-slovensko.
org

Pomoc skúšaným vo viere

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 

Prezliekať sa v škole za opačné po-
hlavie, aby sme poukázali na prob-
lematiku sexuálne inak orientovanej 
menšiny, sa mi nejaví ako vhodný 
spôsob prezentovania tejto témy. Isto, 
na stužkových, akadémiách či v let-
ných táboroch je to zaručený spôsob 
vyvolania smiechu. Ale v téme LGBT 
nejde o komično! Okrem toho, problém 
tzv. transexuálov nie je taký vypuk-
lý. Pri splnení istých kritérií sa im dá 
medicínsky pomôcť. Obávam sa však, 
že si tento „škandál“ odskáču homo-
sexuáli, ktorým sa naopak žije ťažšie, 
hoci sa nie vždy obliekajú ako opačné 
pohlavie a na mnohých ani nezbadáte, 
že majú inú orientáciu. 

Zámer nemenovanej školy preob-
liecť sa v jeden deň za opačné pohlavie 
považujem za kontraproduktívny a ne-
dôstojný výchovno-vzdelávacej inšti-
túcii. Kontraproduktívny preto, že akti-
vita vyburcovala veľkú časť ľudí, ktorí 
v intenciách hyperkonzervativizmu a 
náboženského fanatizmu odsudzujú 
tieto menšiny a šíria nenávisť - dostali 
zámienku. Toho sa potom chytia politi-
ci, ktorí sa utvrdia v presvedčení igno-
rovať sexuálne menšiny. A nedôstojné 
preto, lebo aktivita by sa zmenila na 
šou plnú humoru. Stačí si predsta-
viť žiaka či učiteľa v sukni a vznikne 
smiech alebo výsmech. Až druhotne 
dôjde k zamysleniu sa. Navyše, v rámci 
školy je viacero menej vyspelých žia-
kov, ktorí si ešte len tvoria názory a v 

tomto procese nemusia prijať zámer 
preoblečených spolužiakov, ba môže 
sa v nich vyvinúť/potvrdiť odpor k 
menšinám. Alebo vezmú aktivitu ako 
marketingový ťah, možnosť vlastnej 
sebaprezentácie. 

Je veľa iných ciest, ako popularizo-
vať LGBT tému - pripnúť si symbolickú 
stužku, organizovať odborné besedy, 
zaradiť témy tolerancie do vyučovania. 
Isto, vášne sa vždy objavia. Ale vtedy 
treba argumentovať, vysvetľovať, opo-
novať, nie zosmiešňovať (hoc neúmy-
selne) a nie realizovať síce dobre mie-
nené, no kontroverzne vyznievajúce 
aktivity, čím  podráždime odporcov a 
zákonodarcov.   

Je nepopierateľné, že sa u nás hru-
bo porušujú práva sexuálnej menšiny, 
ktorá nemôže za to, aká je. Akoby ne-
stačilo to, že denne narážajú na krivé 
pohľady časti spoločnosti. Len preto, 
že chcú žiť. Na legislatívny nedostatok 
bude musieť skôr či neskôr Slovensko 
reagovať, ako to postupne robia vy-
spelé štáty. Škola musí byť nástrojom 
na poukázanie na diskrimináciu akej-
koľvek menšiny (požadujú to aj rôzne 
pedagogické dokumenty). Nájsť však 
správny spôsob je v súčasnej silno 
polarizovanej slovenskej realite veľmi 
dôležité a zároveň náročné, no nie ne-
možné. A práve vhodne zvolený spô-
sob vedie k pomoci týmto  menšinám.   

Prezlečme sa v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 
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» Kúpim starú motorku v 
akomkoľvek stave, JAWA 
ČZ...Tel. 0905121391
» KÚPIM BABETU MANET 
KORRADO JAWA PIONIER SIM-
SON STING STELLA STAV NE-
ROZHODUJE.Tel. 0905515443

» Predám veľký 3 izbový 
byt na Vajanského ulici s 
dvomi loggiami a špajzou.
Tel. 0905966756

» Predám 12 a záhradu 
Malý Kiar. Pozemok je rovi-
natý, nachádza sa v tichej 
zóne 1 km od kúpaliska 
Margita-Ilona. K pozemku 
vedú dve cesty. V blízkosti 
je voda el. a plyn. Rozmer 
je 44m x 28m. Pozemok 
možné rozdeliť na dva 6a 
poz. so samostatným prí-
stupom. Cena 30 000.Tel. 
0918495956

» Kúpim 1 izbový byt na 
Dorockej alebo Lastovičej 
ulici platba v hotovosti.Tel. 
0905966756
» Kúpim rd v Nových Zám-
koch.Tel. 0905464582

» Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

» Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192
» Predám satelitný kom-
plet FREESAT bez mesaných 
poplatkov, ročný poplatok 
25EUR, Slovenské, české 
a maďarské programy. 
Montáž zabezpečím.Tel. 
0903122192 
» Odveziem nepotrebnú 
práčku, chladničku, mraz-
ničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192 
» Predám použitú chlad-
ničku, pračku v zachovalom 
stave. Funkčná bez závady.
Tel. 0903122192

» Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Návšteva psychiatra nemusí byť 
nepríjemná a  ponižujúca záležitosť. 
Aj keď stále pretrváva v časti verejnos-
ti názor, že ak niekto navštívi tohto 
špecialistu, musí byť isto blázon. Na-
šťastie, vďaka osvete v  oveľa menšej 
miere ako tomu bolo v minulosti.

Psychiatrická ambulancia pomá-
ha pacientom s  nesmiernym množ-
stvom duševných ochorení. V  prvom 
rade dobrý psychiater pacienta po-
čúva a pýta sa otázky, ktoré pacienta 
aj jeho dovedú ku koreňu problému. 
V  prvom rade sa totiž musí dostať 
k  podstate pacientovej smutnej nála-
dy, nepohody či rozrušenia. Tento pro-
ces nie je krátky a prebieha v komornej 
atmosfére. Mýty o starých, apatických 
a  vyhorených psychiatroch sú vďaka 
recenziám pacientov stále viac minu-
losťou.

Až po dôkladnom a  podrobnom 
rozhovore psychiater pristupuje k lieč-
be, ktorá sa neopiera iba o lieky. V prí-
pade sezónnej depresie či reaktívnych 
porúch, ktorých podstata sa dá efek-
tívne odstrániť, ukazuje pacientovi 
jednoduché kroky na zlepšenie vzťa-
hov, zvýšenie zdravého sebavedomia, 
či dosiahnutiu vnútorného pokoja 
a pohody.

Nebojte sa! Ak ste sa dostali do 
situácie, z  ktorej aktuálne nevidíte 
východisko a svet sa vám zdá čierny 
a  surový, verte, že vždy je cesta ako 
prekonať prekážky a závažné životné 
okolnosti. Dnešná doba je mimoriad-
ne turbulentná a na piedestál sa tlačia 
veci ako úspech, kariéra a mamon. So-
ciálne siete nám predstavujú povrch-
nosť a  lesk ako štandard. Je to však 
rovnaký mýtus ako strach z psychiat-
ra. Zdravý ľudský organizmus s čistou 
hlavou dokáže reagovať na tieto zme-
ny veľmi konštruktívne, ak ho spoloč-
ne pomôžeme uzdraviť.

Nehanbite sa! Ambulancia psy-
chiatra je intímnym miestom, kde je 
na prvom mieste vaše zdravie a  prí-
beh. Odhoďte predsudky , pretože 
ide o vás a vaše duševné, tiež fyzické 
zdravie. Aj v prípade duševných ocho-
rení je najdôležitejšia pre-
vencia a osveta. A snaha 
ako pacienta, tak aj psy-
chiatra, dosiahnuť zdra-
vú myseľ a  východisko 
z problémov, ktoré majú 
vždy riešenie. 

Psychiatria mýtov zbavená

» Miško Scheibenreif
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice

                                  ONETEC

FIBRÓMY, ŽILKY,
HEMANGIÓMY,
PAVÚČIKOVÝ NÉVUS

www.oskarolex.sk
oskarolex@azet.sk
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EUROOKNÁ A DVERE LEN OPRAVUJEME

VÝMENA POŠKODENÝCH SKIEL, 
KOVANÍ, KLUČIEK, PÁNTOV, TESNENÍ 

NA OKNÁCH A DVERÁCH

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM A 
BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ 

OSKAR ŠTAUBERT ml.
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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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Kamenárstvo MONUMENT
  Palárikovo

• ponúka náhrobné kamene z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

INFO: 0905 328 814

JARNÁ
ZĽAVA
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LEXAN

0904 990 450

Diagnostika - vyšetrenie
všetkých orgánov tela

Odhalíme všetky príèiny
Vašich zdrav.problémov
a riešime ich! Cena 15 €
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV
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BEZPLATNÁ LINKA: 0800 177 277
Vstupný pohovor v Kolárove, NZ resp. KN  

hľadá nových kolegov  
(aj predčasných a výsluhových dôchodcov)

na stráženie priemyselného objektu v Kolárove
MZDA: od 650 eur v čistom/mesiac + zamestnancom zo smeru 

Komárno, Nove Zámky  resp. Dunajská Streda 
poskytneme príspevok na dopravu 

Preukaz odbornej spôsobilosti nie je podmienkou
KURZ SBS zabezpečíme ZDARMA (kurz začína 18.05.2019)

   

www.hindickyhydroizolacie.sk
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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   
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 SLUŽBY, Bývanie

»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ 
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel. 
0918439124

» Upratujeme domácnosti, 
kancelárske a iné priestory, 
info o cene a bezplatnej ob-
hliadke na.Tel. 0918818131
» Ušla suchozemská koryt-
načka v oblasti holubičia 
ul. za vrátenie odmena 
istá,.Tel. 0915910787

» 54r.hľadá priateľku.Tel. 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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 zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
17 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
6,00 €
 

14.5. 2019 a potom každý druhý utorok
v Šuranoch, SNP 12, 14:00 - 15:00 hod.

vo Dvoroch nad Žitavou 15:30 - 16:30 hod. 
0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD

zimné záhrady zasklievanie terás
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40948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

bezrámovérámové bezrámové rámové

Hydina Takáč Tešedíkovo
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Húsatá
Husokačky Mulard
Brojlerové kurčatá
Kuričky na znášku 8-18 týž.

ponúka:

0918 537 780, www.hydinatakac.sk
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

NEJDE VÁM 
BIZNIS?
KONTAKTUJTE NÁS

novozamocko@regionpress.sk

0907 779 018

INZERCIA
0907 779 018
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Tomáš Baťa nechcel vo svojej firme 
ľudí s pokriveným charakterom a vzdy-
chačov. Na prijímacích pohovoroch do-
stávali uchádzači o prácu rôzne otázky 
o  tom, akú mali cestu, ako žijú, aké 
problémy práve riešia a pod. Keď pri od-
povediach vzdychali a  vyjadrovali tak 
ľútosť nad sebou a svojim životom, ne-
boli prijatí. Všímate si ľudí, ktorí vzdy-
chajú nad sebou? Ako rozprávajú o tom, 
že je svet nespravodlivý a druhí im ubli-
žujú? Často sú to ľudia, ktorí si ubližujú 
sami – zbytočnou sebaľútosťou, pasi-
vitou a negatívnym postojom k životu. 
Baťa chcel, aby si ľudia všímali to, čo je 
pozitívne, funguje a dá sa rozvíjať, aby 
hľadali cesty ako sa veci dajú zmeniť 
a  nestrácali zbytočne čas vzdychaním 
a  analyzovaním problémov. Vzdychači 
berú často energiu svojmu okoliu a  ak 
ich nezastavíte, budete mať vzdycha-
júcu firmu. Poznám celé rodiny, spo-
ločenstvá a firmy, ktoré vzdychajú nad 
svojim osudom. Bolo by lepšie, keby ho 
zmenili.

Tí, ktorí by mali na vzdychanie 
nárok často rozdávajú silu a  energiu 
druhým. Poznám jednu pani vzdychač-
ku. Dobrí ľudia jej pomohli z  dlhodo-
bej nezamestnanosti, ona sa hodila na 
maródku a  zamestnáva úrady svojimi 

sťažnosťami. Vzdychá, klame a osočuje 
ľudí. Poznám aj kňaza, ktorý prekonal 
v osemnástich rakovinu, neskôr infarkt, 
má tri bajpasy a nedávno mu operova-
li srdce. Nikdy nevzdychal nad sebou 
a  svojim osudom, pomáha stovkám 
ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. 
Niekedy bojuje s  nepochopením úrad-
níkov, niekedy s nevďačnosťou ľudí, ale 
rozdáva lásku a pomoc od rána do veče-
ra. Vladko Maslák nevzdychá.

Vzdychači vzdychajú nad poča-
sím, politikou, Slovenskom, prácou, 
ktorá ich nebaví, nad svojim osudom. 
Vzdychajú však hlavne nad sebou. Nad 
svojou neschopnosťou tešiť sa zo života, 
nevďačnosťou za dary, ktoré dostali, ne-
dostatkom odvahy vykročiť a  lenivos-
ťou rozvíjať svoje talenty. „Nemyslite na 
to, čo bolo, nesnite o veciach dávnych. 
Hľa, ja tvorím čosi 
nové, teraz to klíči; 
nebadáte? Iz, 43, 18-
19. Nelamentujme 
nad sebou, plačme 
nad hriechom tak, 
ako sv. František 
nad Láskou, 
ktorá nie je 
milovaná.

Vzdychačov nechceme

» Ján Košturiak
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Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

freeSAT-50% Z ava
Skylink,Plustelka,Mindig TV

www.regionpress.sk
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Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 6.5.2019 do 11.5.2019

Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

SKORÁ JARNÁ ZELENINA:

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

JABLKÁ BALENÉ
balenie 5kg

0,79 €/kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

0,70 €/kg

0,54 €/kg
KALERÁBIK
voľný predaj

ČALAMÁDA 1100g
SLADKÁ, PIKANTNÁ
na domáci spôsob

1,30 €/ks

 0,70 €/ks

cena za 1kg 1,99 €
CHREN
STERILIZOVANÝ 200g
na domáci spôsob

RAJČINY STRAPEC
voľný predaj

A ČREPNÍKOVÉ BYLINKY
mäta, stévia, levanduľa, oregano, medovka, tymián, materina dúška, 

šalvia,  kari, vegeta-ligurček, rozmarín, koriander atď.

V PONUKE MÁME PRIESADY ZELENINY
paprika, rajčina, uhorka šalátová, feferónky, chilli papriky, melóny červené atď.

KAPUSTA NOVÁ
voľný predaj

1,15 €/ks0,49 €/ks
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Najstrašnejšia vojna v dejinách 
ľudstva, trvajúca dlhých 2 194 dní, 
sa začala 1. septembra 1939 úto-
kom vojsk nacistického Nemecka 
na Poľsko a skončila sa jeho bez-
podmienečnou kapituláciou pred 
predstaviteľmi protifašistickej ko-
alície 8. mája 1945. 

Posledné výstrely druhej svetovej voj-
ny zazneli až 12. mája 1945 pri Slivici a 
Milíne. V severnej časti Juhoslávie bojo-
vali nemecké vojská ustupujúce do Ra-
kúska ešte aj 15. mája 1945. Definitívny 
koniec druhej svetovej vojny nastal pod-
písaním bezpodmienečnej kapitulácie 
Japonska na americkej bitevnej lodi v 
Tokijskom zálive dňa 2. septembra 1945.

Svet zničujúci konflikt
Do druhej svetovej vojny sa postupne 

zapojilo viac než šesť desiatok štátov, v 
ktorých žilo približne 80 percent vtedaj-
šej svetovej populácie. Priama bojová 
činnosť zasiahla územie až 40 štátov 
sveta. Bojovalo sa v Európe, severnej 
Afrike, Atlantiku, Oceánii, južnej a ju-
hovýchodnej Ázii. Do armád bojujúcich 
krajín bolo zaradených asi 110 miliónov 
ľudí. Počas šiestich rokov jej trvania 
zomreli a utrpeli zranenia desiatky mi-
lióny ľudí. Ani 70 rokoch po jej skončení 
neexistujú presné a všeobecne akcepto-

vateľné čísla obetí, ale podľa najnovších 
údajov v nej zahynulo asi 60 miliónov 
ľudí (približne 1/3 strát tvorili vojaci a 
2/3 civilisti). Zo súhrnného počtu obetí 
pripadá približne 83 percent na prísluš-
níkov štátov protifašistickej koalície a 17 
percent obetí na obyvateľov mocností 
Osi a ich Spojencov. Najväčšie straty, 
takmer 27 miliónov vojakov a civilistov, 
utrpel vtedajší Sovietsky zväz.

Na zlej strane
Do vtedajšieho vojnového diania 

aktívne zasiahla aj dobová Slovenská 
republika, ktorej armáda sa ako prvá 
ocitla na fronte po boku Wehrmachtu, 
a to už 1. septembra 1939 pri napadnu-
tí Poľska. O rok a pol neskôr potvrdilo 
vojnové spojenectvo Slovenskej repub-
liky s nacistickým Nemeckom vyslanie 
slovenskej armádnej skupiny s 50 689 
mužmi do ťaženia proti Sovietskemu 
zväzu. Po účasti vo vojne proti Poľsku a 
zapojení sa do vojny proti Sovietskemu 
zväzu Slovenská republika 12. decembra 
1941 vyhlásila vojnu Spojeným štátom 
americkým a Veľkej Británii. Vojaci slo-
venskej armády tak od začiatku druhej 
svetovej vojny do jej posledných dní na 
európskom bojisku, okrem územia svo-
jej vlasti, pôsobili na území terajších de-
siatich krajín, a to Poľska, Ukrajiny, Bie-
loruska, Ruska, Moldavska, Rumunska, 

Maďarska, Rakúska, Talianska a Česka.  
ustupujúce nemecké vojská.

Slováci prejavili antifašizmus
Slováci a príslušníci národností ži-

júcich na území Slovenska sa však 
tiež významne zapojili do bojov proti 
nacistickému Nemecku a jeho sateli-
tom od prvých dní vojny, a to rôznych 
bojiskách. Bojovali nielen v českoslo-
venských vojenských jednotkách sfor-
movaných v zahraničí, v povstaleckej 1. 
čs. armáde na Slovensku a v domácom 
partizánskom hnutí, ale aj v armádach 
iných štátov protifašistickej koalície, či 

v hnutiach odporu na území okupova-
ných krajín. Československé vojenské 
jednotky vytvorené v zahraničí sa zú-
častnili bojov v Poľsku a vo Francúzsku, 
podieľali sa na protivzdušnej obrane 
Veľkej Británie, na bombardovacích ná-
letoch spojeneckého letectva na Nemec-
ko a ním okupované územia, bojovali v 
severnej Afrike a  Sýrii. Na východnom 
fronte bojovali v mnohých operáciách, 
a počas oslobodzovania územia Česko-
slovenska mali významné miestovo Vý-
chodokarpatskej, Východoslovenskej, 
Západokarpatskej, Ostravskej a Praž-
skej operácii.                                              (ib)

8. mája si pripomíname 74. výročie skončenia druhej svetovej vojny v Európe

Sloboda je dar, ktorý si treba vážiť

Foto: VHÚ-VHA Bratislava

SPOLOČNOSŤ
8
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Príbeh o prútoch

Pritom nás viac

Naše riešenia sa 

Vážime si, že 

Zlodeji vo vládnych

» Miroslav Bebllavý

Kotleba, fašisti a dobrý Róm

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

„Cigáni do ply-
nu“. „Šesť miliónov 
zabitých Židov v 
koncentračných 
táboroch je len roz-
právka.“ „Cigáni sú 
menejcenná rasa.“ 

To je pár výrokov kotlebovcov, ktoré v po-
sledných rokoch vypustili zo svojich úst. 
Mnohí z nás si povedali, že takú stranu 
treba bez milosti zrušiť. Súd však rozho-
dol inak ... a mnohí sa nazdávajú, že pre-
to, lebo Kotleba Ficovi vo veľa veciach veľ-
mi poslúžil, a preto mu Fico nezrušenie na 
súde za odmenu vybavil.

Nebol som zástanca ich zrušenia, 
lebo by ich to len a len posilnilo. Myslím 
si, že Kotlebu a jeho nebezpečné myš-
lienky musíme poraziť v čestnom boji vo 
voľbách, nie nejakými súdnymi skratka-
mi. To však neznamená, že máme pred 
očividným fašizmom rezignovať. To zna-
mená, že každý politik, ktorému úprim-
ne záleží na tom, aby fašizmus plíživo 
nerozťahoval svoje nebezpečné chápadlá 
po Slovensku, by mal oddnes vyhrnúť ru-
kávy, vyliezť zo svojej bubliny či kaviarne 
a začať konečne riešiť skutočné problémy, 
ktoré ľudí na Slovensku trápia.

Ak ľudia uvidia reálny záujem svo-
jich politikov o ich život, nebudú ZO ZÚ-

FALSTVA hľadať spásu vo fašistických 
politikoch. To je celé. Stačí robiť úprimnú 
politiku s ľuďmi a pre ľudí. 

Na záver. Potom, ako Najvyšší súd 
dal de-facto Kotlebovi okrúhlu pečiatku 
na to, že môžu ďalej bez strachu šíriť po 
Slovensku fašistické myšlienky a hlásať 
nenávisť voči všetkým Rómom, som sa 
rozhodol pre svoj osobný protest - odd-
nes budem robiť intenzívnu kampaň pre 
dobrého Róma na našej kandidátke - Pet-
ra Polláka. Budem vyzývať ľudí, aby na 
protest voči slovenskému fašizmu volili 
človeka z osady. Ktorý sa nevzdal, vyštu-
doval a dnes je deťom v osadách pozitív-
nym vzorom.

Ukážme spoločne krúžkom pre Pet-
ra Polláka (číslo 3 na našej kandidátke), 
že sme hrdí na svojich 
predkov, ktorí sa v 
SNP odvážne po-
stavili fašistickému 
zlu. Ukážme krúž-
kom pre Peťa, že 
netrpíme predsud-
kami a vieme oceniť 
dobrých a pracovitých 
Rómov. Spojme sa 
za dobrú vec!
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V sobotu štvrtého mája uplynulo 
presne 100 rokov, čo tragicky zahynul  
slovenský astronóm, fotograf, vojen-
ský letec, brigádny generál ozbroje-
ných síl Francúzska, diplomat a poli-
tik Milan Rastislav Štefánik.

Fotograf
Určite je vo verejnosti málo známa 

jeho fotka z Tahiti, kde sa ľahko opiera o 
palmu, do pol pása nahý. Štefánik však 
ešte v roku 1910 nafotil aj nahú Tahiťan-

ku. Je to jedna z najkrajších erotických 

slovenským aktom.

Astronóm
Štefánikova astronomická kariéra sa 

tiež rozvinula na Tahiti, ktoré miloval 
pre čisté nebo, na ktorom sa dali nád-
herne sledovať hviezdy a planéty. Práve 
tam sledoval Halleyovu kométu prelie-
tavajúcu cez Slnko. Chcel tam dokonca 
vybudovať slovenskú kolóniu a otvoriť 
továreň na výrobu gombíkov z koko-
sových orechov. Počas siedmich rokov 
podnikol expedície za úplným zatme-
ním Slnka do Španielska, Turkménska, 
Brazílie a Oceánie. 

Horolezec
Štefánik mal síce chatrné zdravie a 

slabú telesnú konštitúciu, no najvyšší 
štít Európy Mont Blanc zdolal celkovo 
6-krát! Pritom z telesnej výchovy mal 

na vysvedčení štvorku. V jeho múzeu 
v Košariskách môžete vidieť kartotečnú 
skriňu, na ktorej je prvý šuplík označe-
ný ako Mont Blanc. Vždy mal pri sebe ta-
batierku, ale na rozdiel od iných mužov 
v nej nenosil tabak, ale lieky. Odjakživa 
mal totiž problémy so žalúdkom. Ovlá-
dal osem cudzích jazykov a doslova pre-
cestoval celý svet (okrem Antarktídy), 
hoci na výber mal iba loď alebo vlak.

Milovník
-

álne mal šesť priateliek, samozrejme, nie 
súčasne, ale postupne a všetky boli tma-
vovlasé. V júni 1919 sa mal Štefánik ože-
niť s markízou Giulianou Benzoniovou, 
ktorá ho nežne nazývala „malý Slovák“. 
Nestalo sa a Giuliana sa už nikdy nevyda-
la, až do roku 1986, kedy zomrela, zostala 
slobodná. O Štefánikovi povedala: „Na 
svete žijú zázrační ľudia, ba priam magic-
kí. Majú dar od Boha meniť skutočnosť na 
krásny sen a, naopak, sen na nekonečnú 
reťaz čarovných príhod.“                           (ib)

Štefánik nebol iba významná súčasť suchých politických dejín Európy

Pozoruhodné záľuby malého veľkého muža

Štefánik – horský turista 
Foto zdroj: Archív SNK

Foto zdroj: Archív SNK

Málo známe fakty
       M. R. Štefánik vystúpil krát 
       na Mont Blanc.
       Hovoril ôsmimi jazykmi.
       Jeho priate mi boli T. G. Masaryk,   
        Vavro Šrobár, J. G. Tajovský, ale  
       i ínsky cisár.
       Priatelil sa tie s kanibalským 
       kme om.
       Pochádzal z 12 detí.
       Vlast cu s tisíc knihami.
       Trpel chronickými bol i

alúdka.
       Meral len 160 cm a obúval si   
       topánky s ve u 2,5.

„Národu sa nedáva, len žobrá-
kovi, národu treba obetovať.“

„Blúdim vo svete sám a smut-
ný, moje jediné šťastie je, že sa 

stanem užitočným.“

„História a zdravá logika 
ukazujú, že čo je zhnité, nemá 

trvania.“

„Ja s udivením hľadím do 
vesmíru a snažím sa určiť v 

ňom súradnice mojej  duše.“

„Vzdycháme, že život je krátky 
a súčasne ním ľahkomyseľne 

mrháme.“
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možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €
 

možný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

NOVÉ ZÁMKY: pondelok, 06.05.2019 o 11:00,
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie  7

Viac informácií:

P I C K E R

Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:

NITRA: každý utorok o 09:00 + každý štvrtok o 14:00  
budova ManpowerGroup Nitra, Fraňa Mojtu 19

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
 1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

PARTIZÁNSKE: štvrtok, 09.05.2019 o 9:00,
Mestská umelecká agentúra, Makarenkova 214/2 
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hľadá Skladníkov s VZV
do nemeckého mesta Regensburg 
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 9€ netto, hodinová mzda za prácu nadčas je 10€ netto
   nástup možný ihneď
Požadujeme:
   prax na VZV  
   znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
   vlastné auto výhodou

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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Firma REMIREL s.r.o., CZ

prijme

Práca v Českej republike 
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VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY

VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY AJ PÁRY
CALL CENTRUM: 0905 552 537

VODIČ VZV

ZVÁRAČ CO2
OPERÁTOR 
VÝROBY
ELEKTRIKÁR
PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ 
VÝROBY


