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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 000 domácností a ﬁriem

A sme tu opäť

Trieda EN plus A1

pravda, že sa dá vyžiť z pár stoviek mesačne, najmä keď ceny všetkého idú hore. Na
druhej strane – akosi sme zabudli vedieť
sa tešiť z toho, čo nám nikto nemôže vziať a
nikto to nemôže ani sprivatizovať, ukradnúť, spreneveriť. Je to náš vzťah k životu,
k bytiu ako takému. K rodine, k deťom,
starým rodičom, psíkovi či mačke, je to
náš súkromný mikrosvet, ktorý je bohatý
tak, ako si ho vieme bohatým spraviť. A v
tom nám nepomôžu žiadne peniaze, ani
majetky, ani moc svetská. Ani násilie, ani
arogancia voči ostatným okolo nás. Napokon, myslíte si, že tí ktorí si myslia opak, sú šťastní? Stačí sa na
nich pozrieť.
Všetko dobré, vážení čitatelia, nech sa vám darí
slušne a možno raz aj
dobre žiť!

59-0001
59-0004

na prenájom
(svadby, oslavy)

Kvalitné KRMIVÁ za VÝHODNÚ
CENU pre PSY A MAČKY
59-0012

0907 355 835

Dispečing SK - 0950 333 222

Predajňa krmív GRANO
PODSTIELKA
S. Chalupku 1/A Levice
PRE MAČKY
Tel. č: 0903 459 697
VÝHODNÉ BALENIE www.rabbitex.com

59-0007

telefón: 0904 046 416

Levice

59-0018

59-0006

PLATÍM V HOTOVOSTI!

AKCIA: KZ pre NOSNICE:
10€ za 25Kg
Ďalej ponúkame: Konzervy, salámy,
maškrty, obojky, vodítka, šampóny a
iné...
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59-0023

0903 376 067

www.lestn.sk
Paletový odber v sklade
Dolná Seč (za Jurki pumpou)
Predajňa krmív GRANO
S. Chalupku 1/A Levice
Tel. č: 0903 459 697
www.rabbitex.com

PRÍVESY

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

• pre zamestnaných
• živnostníkov
• s. r. o.
• dôchodcov
pracujem ako VFA pre PROFICREDIT Slovakia

CHLADIACE

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

DOBRÁ PÔŽIČKA

0919 298 168 • 0904 050 060

4 druhy BRIKIET
2 druhy peliet

45-0006

Srdečne pozdravujeme, vážení čitatelia. Po krátkej prestávke na prelome rokov
sme tu teda zas. S našimi a dúfajme, aj s
vašimi novinami. Aj s predsavzatiami,
ktoré má naša redakcia práve tak, ako aj
vy, jednotlivci či celé rodiny. Nemusia sa
splniť všetky, ale na druhej strane – ak
by aspoň niektoré z nich, bol by rok 2019
celkom dobrý. Taký vám ho úprimne za
všetkých kolegov želám.
Akurát treba vedieť, čo to vlastne dobrý rok je. Nuž, je to časové obdobie, v ktorom sa na záver roka stretneme so všetkými, s ktorými sme ho vítali a nikto nebude
chýbať. Je to rok, v ktorom sme čo najmenej
navštevovali zdravotnícke zariadenia a lekárov v nich a v ktorom sme nemuseli volať
na pomoc žiadnych záchranárov. Slováci
podľa prieskumov patria medzi najustaranejších občanov Európy. Určite to má svoje
ekonomické príčiny, pretože naozaj nie je

Kvalitné EKOPALIVÁ

59-0016

PREDAJ STAVEBNÝCH
POZEMKOV KRŠKANY

• hydroizolácie striech fóliou
Fatrafol 810 so zateplením
• hydroizolácia lepenkou Elastodek
• pokrývačské práce
• tesárske práce
• výroba klampiarskych prvkov

Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,
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59-0008

preto volajte 0903 727 829
59-0011

kontakt: 0904 055 455

59-0005

rokov na trhu
1997-2019
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Blažena Valkovičová 0905 422 015
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Andrej Baláž
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www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (30 000 domácností)
Každý týždeň: Levice, Šahy, Želiezovce, Tlmače a Lipník
+ v párnom týždni: Krškany, Kalinčiakovo, Zbrojníky, Hronovce, Čankov, Tekovské Lužany, Mýtne Ludany, Demandice, Santovka, Jur nad
Hronom, Kalná nad Hronom, Horná
Seč, Dolná Seč, Bajka, Tekovský Hrádok, Veľký Ďur, Lok Hontianska Vrbica, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké
Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce,
Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý
Kiar a Beša
+ v nepárnom týždni: Kozárovce,
Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Žemberovce, Podlužany, Hronské Kosihy, Hronské
Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce, Malé Kozmálovce, Pukanec,
Nový Tekov, Čaka, Plavé Vozokany,
Horša, Farná, Veľké Ludince

Buďme k sebe dobrí

Dovoľte mi zaželať nám všetkým
úspešný a láskyplný rok 2019, aby sme
obstáli vo všetkých skúškach života a
boli sme oporou pre našich blízkych.
Želajme si, aby bol tento rok úspešný aj
pre našu vlasť, aby pre nás Slovensko
bolo oporou a istotou. Veď moderný štát
by mal byť tou inštitúciou, ktorá chráni
slabších, dáva za vzor poctivých a slušných, vytvára priestor pre schopných,
zaručuje rovnosť pred zákonom, chráni
slobodu a garantuje bezpečnosť. Žiaľ,
minulý rok priniesol viaceré udalosti,
ktoré nami silno otriasli a naša spoločnosť sa znovu začala deliť. Je obzvlášť
smutné, že k tomuto deleniu a pocitom
nepriateľstva prispievali najmä politici.
Som presvedčený o tom, že súdržnosť a dôvera na Slovensku sa dá
obnoviť, ak sa sústredíme na tie ciele,
ktoré nás spájajú, aby sme v nich dosiahli konkrétne výsledky. V mojom
prezidentskom programe ich vidím
takto: vyššia životná úroveň a vyššie
platy, slušná a spravodlivá krajina,
ochrana našej krásnej prírody a rozvíjanie našich tradícií. A samozrejme
európska budúcnosť Slovenska. Som
presvedčený, že toto je program, pod
ktorý sa podpíše najviac ľudí na Slovensku, a toto sú ciele, na ktorých sa najviac zhodneme.
V roku 2019 si pripomenieme 15 rokov od vstupu Slovenska do Európskej
únie, 30 rokov od pádu železnej opony,

ale tiež 100 rokov od tragickej smrti nášho veľkého rodáka, vedca a zakladateľa
prvého moderného štátu Slovákov M.
R. Štefánika, ktorý povedal: “Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda
svoj osud takmer úplne. Demokracia je
organizovaná myšlienka, to je idea proti
chaosu. Demokracia, to znamená myslieť
skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ
blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To
znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť.”
Sebavedomie, odvaha a múdrosť,
ktoré by mali viesť našu spoločnosť, sú
mi inšpiráciou aj v pre mňa najväčšej
výzve tohto roka. Uchádzam sa o vašu
dôveru v prezidentských voľbách, pretože chcem prispieť k tomu, aby slušní
ľudia, ktorí poctivo pracujú, sú oporami
pre svoje rodiny a vzormi pre svoje deti,
mohli v nasledujúcich rokoch povedať:
ideme po správnej ceste.
Želám všetkým úspešný rok 2019!

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

HĽADÁME KOLPORTÉROV NA ROZNOS NOVÍN
POČAS VÍKENDOV NA DOHODU
v lokalitách:

2EMHGQiYDWHĐ5REHUW0LVWUtN%UDWLVODYD'RGiYDWHĐ8QLPHGLD3DQyQVNDFHVWD%UDWLVODYD,ý2

LEVICKO

Levice ( Perecká, Saratovská, Mochovská),
mzda: 9,79€/roznos
Levice ( Okružná, Štúrova, Dopravná, Pri
Podlužianke ), mzda: 10,18€/roznos
Horná Seč, mzda: 2,99€/roznos
Kalná nad Hronom, mzda: 9,79€/roznos
Plavé Vozokany, mzda: 5,28€/roznos
Tlmače - Lipník, mzda: 12,53€/roznos
Kozárovce, mzda: 9,49€/roznos
Mýtne Ludany, mzda: 3,33€/roznos
Hrkovce, mzda: 2,25€/roznos
Tekovský Hrádok, mzda: 2,25€/roznos
Podlužany, mzda: 2,99€/roznos

+ príplatky: väčší počet strán,
roznos letákov,
náročnosť rajónu

INFO: 0905 719 144

distribucia.lv@regionpress.sk

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

59-0015

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

BB+<81'B9\ŮSUHGDMBVNODGXBLQ]B[PPB7*$LQGG

LV19-02 strana-

2



3
SLUŽBY, bývanie

59-0002

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás
doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t
od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV

0915 104 234

DOPRAVA

0944 423 566

levice@pacyga.sk

tel.: 036/63 487 43
mobil: 0917 620 574

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

MOŽNOSŤ VEDĽAJŠIEHO ZÁROBKU

STRÁŽNIK v supermarkete v Leviciach

k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového
- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov
Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal

-65 %
59-0020

59-0024

3,1883 EUR brutto/h + 10% prémie
víkendové príplatky, stravné lístky
INFO: 0902 914 370

-50%

Otvorené: PO - SO 9:00 - 20:00 hod.

Sv. Michala 5, LEVICE

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
VÝKUP

Dituria s.c.

NAJVYŠŠIA
CENA V OKOLÍ
45-0010

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

TOVARU
NA PREDAJNI

ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

VÝPREDAJ

3

oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

59-0019


XXXSFBMJUZCNTL

59-0021

ÀǸBTUOâ/PWâ3PL7ÈN
QSBKF#.3FBMJUZ

Koháryho 107 - výpadovka na Tlmače

0903 777 542, 0911 919 220
• pílenie drevotriesky na mieru
• olepovanie ABS hranami
• výroba nábytkových polotovarov
• predaj interiérových dverí
• vstavané skrine a kuchyne na mieru

59-0004

NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

LV19-02 strana-
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zdravie / SLUŽBY

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám náhradné diely
na Renault Scenic 2, 2l benzín + lpg. Kožené sedadla s
aerbagmi, volant, prístrojovka, al.kolesa org, brzdy,
motor, lpg atď. 0915245656.
Volať po 17:00

02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL 0919420515
»ČZ-JAWA kúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL:0919420515
»CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA
90 250 350 PIONIER STADION. KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406
»KÚPIM SIMSON, BABETA ALEBO PODOBNÉ, TEL:0908359000

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu garsónku. Tel. č. 0918020969
»Dám do prenájmu 2=izb.
zariadený byt na Vinohradoch. tel. 0903443608 po
16.00 hod.
»Prenajmem garsónku v LV
0907300397
»Prenajmem 2i.byt v centre
LV čiastočne zariadený dlhodobo 0905799335

Dobrý a zlý cholesterol
Cholesterol je jeden z tukov v tele človeka, ďalšie sú triglyceridy, fosfolipidy a
mastné kyseliny. Tuky majú nezameniteľnú úlohu, sú zdrojom energie, vytvárajú
stabilnú teplotu, zapájajú sa do metabolických dejov. Sú nerozpustné vo vode, ktorá
je však hlavným vnútorným prostredím a
preto sú viazané na bielkoviny, s ktorými
vytvárajú špeciálne častice – lipoproteíny
(lipidy = tuky, proteíny = bielkoviny).
Cholesterol sa viaže na lipoproteíny a
vytvárajú spolu LDL-cholesterol a HDL-cholesterol. LDL-cholesterol sa nazýva
aj „zlý“ cholesterol, HDL-cholesterol s
vysokou hustotou organizmus chráni
pred ochoreniami a preto sa označuje ako
„dobrý“. Potrebné sú oba, ale v správnom
zložení.
Cholesterol je základnou stavebnou
súčasťou každej bunkovej membrány, je
potrebný na tvorbu žlčových kyselín a steroidných hormónov. Keď je ho v tele veľa,
má aj negatívne vlastnosti – zrýchľuje proces kôrnatenia ciev – aterosklerózu. Cievy
sa zužujú a nedokážu tak zabezpečiť prívod krvi, kyslíka a živín ku všetkým orgánom a tkanivám v dostatočnom množstve.
Preto je potrebné poznať hladinu svojho cholesterolu a jeho podtypov. Optimálne je, ak celkový cholesterol je menej ako
5,0 mmol/l a „zlý“ LDL-cholesterol menej
ako 3,0 mmol/l. Rizikové skupiny majú
však ešte prísnejšie normy – diabetici by
mali mať LDL cholesterol pod 2,5 mmol/l a
ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami

dokonca pod 1,8 mmol/l. Platí, čím nižšia
hladina, tým lepšia. Na druhej strane
„dobrý“ HDL-cholesterol u mužov by mal
byť nad 1,0 a u žien nad 1,1 mmol/l.
Približne tretina Slovákov má hodnoty vyššie, ako sú odporučené. Na vysokej hladine má dedičnosť vplyv asi
na 60 percent a životný štýl 40 percent.
Genetiku nezmeníme, ale našu stravu a
pohybovú aktivitu áno. Ak rodičia majú
zvýšenú hodnotu cholesterolu, je vysoká
možnosť, že aj ich potomok to tak bude
mať. Pritom dve tretiny sa v tele tvoria,
hlavne v pečeni, menej v tenkom čreve.
Tvoriť cholesterol by však dokázala každá bunka, okrem červených krviniek.
Zvyšná jedna tretina sa do tela dostáva
potravou. Cholesterol z potravy predstavuje asi jednu tretinu. Nachádza sa vo
výrobkoch živočíšneho pôvodu – v mäse,
mäsových výrobkoch, mlieku a výrobkoch z neho a vo vajíčkach. Vyhýbajme
sa preto tučným potravinám – slanina,
masť, tučné mäso a tučné mliečne výrobky. Ak ich nedokážeme z potravy vylúčiť,
treba zredukovať ich množstvo. V rastlinnej potrave sa cholesterol nenachádza. Vhodný je stredomorský typ stravy, veľa rýb,
zeleniny, byliniek orechov a
olivový olej. A sladkosti nahradiť ovocím.

47-007

Občianska
riadková
inzercia

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

05 DOMY / predaj
68-06

»Predám ihneď obývateľný
dom v Mojzesove s veľkou
záhradou a pozemkom,
0910980811

07 REALITY / iné
»Kúpim ornú pôdu, ttp,vinice aj zarastené.Po dohode
rýchla platba v hotovosti.?
Ponuky zasielajte na e-mail: r.rusnak@szm.sk

WWW.REGIONPRESS.SK

09 DOMÁCNOSŤ
»PREDÁM ZACH. POSCHODOVÚ POSTEĽ 40 E 0902203183
PO 15H
»SOM MURÁR - MALIAR,HĽADÁM SI PRÁCU AJ DROBNÉ
BRIGÁDY 0904372242

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám
králiky
0905783654
»Predám bicykel Liberta
a Favorit. Cena dohodou.
0911276743
»Predám kotlinu kompletnú, cca60 l, cena 50e.
0911276743

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

11 HOBBY A ŠPORT
»Odkúpim mince bankovky kroje pohľadnice hodiny hodinky obrazy a iné
0903868361

0905 422 015

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.
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3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
45-0017

R
EK
LA
M
A

59-0013
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SLUŽBY

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

V

N
O
V
I
N
Á
CH

ceny
už od

10€

graﬁcký návrh
v cene

0905 422 015

rýchle
spracovanie

76-0087

distribúcia
týždenne
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spomíname, naši nevidiaci / bývanie

14 RôZNE / iné
»KÚPIM STAROŽITNOSTI AUTO
MOTO ĽUDOVÉ CHALUPÁRSKE
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
HOCIČO ČO PRE VÁS STRATILO
UŽITOČNOSŤ. 0905674276

16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
»Ponúkam
lásku žene 0918162946
»PONÚKAM LÁSKU ŽENE
0915763362
»54r.hľadá
priateľku 0917049831

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LV 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.
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
novinách, LV zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Čo je podľa vás v živote človeka najdôležitejšie?
Svet, aj svoj mikropríbeh v ňom chápem ako veľkú evolúciu. Urobiť zo svojho
života niečo pekného. Niečo, z čoho mám
radosť. Som ako zrnko, hodené do pôdy a
na svoj spôsob, jedinečným a neopakovateľným spôsobom vyrásť ako stromček,
kvetinka. Tešiť sa zo slnka, namáhavo
pretaviť hmotu na kvet, na ovocie ducha,
na službu rastúcemu svetu.
Čo ste od života dostali a čo by ste ešte
radi odovzdali iným?
Tretinu svojho života som sa učil byť
pokorný, trpezlivý, prekonávať prekážky
s nádejou. Vtedy sme verili, že Boh všetko
zlé na dobré obráti. A stalo sa. V malom
aj vo veľkom. Za lepší svet sa oplatí klásť
svoj život. Pomaly, po kúsku. Svetlo vždy
víťazí nad tmou. Neslobodno za každú
cenu čakať úspech, hlavne nie v hmot-

nej a vnútrosvetskej rovine. Som hrdý,
že som robotníkom obrovského projektu
humanizácie, oslobodenia a zjednotenia
ľudstva.
Ak by ste mohli jednu jedinú vec na
Slovensku zmeniť, čo by to bolo?
Ja už vidím a podporujem obrat od
materialistického a sebeckého chápania
života a sveta. V minulosti som bol spoločníkom ľudí, ktorí trpeli za slobodu a
snívali o nej. Dnes sa teším z priateľstva
ľudí, ktorí opäť trpia a snívajú o morálnych hodnotách našej slobody. Meníme
paradigmu. Človek predsa nežije len z
chleba. U nás sú milióny ľudí, ktorí žijú
skromne, pomáhajú si, nezúfajú si a som
rád, že som s nimi.
Čo vo svojom okolí vnímate s nevôľou?
Aroganciu mocných. Zneužívanie
moci. Sústredenie sa len na konzum.
Devastovanie prírody. Stratu nádeje, že
nesmerujeme k smrti, ale k vyššej forme
našej ľudskej existencie. Čím viac hmoty
na seba navešiame, tým väčšími otrokmi
sa stávame. Treba nám zmeniť naše smerovanie.

3 izbový byt - Bajka

Najnižšie podanie: 12 900 EUR
Termín konania dražby:
dňa 08.02.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby:
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik
na prízemí, Svätourbanská 107/37,
949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky
kraj.
Dražobná zábezpeka: 3 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt o výmere 81,45 m2 v obci Bajka. Byt
č. 5 je na 2.p., vchod č. 44B, v bytovom dome súpisné č. 44. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu je o veľkosti
7780/70922. Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 2/2 je o veľkosti
7780/70922. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 254, k.ú. Bajka.
Kontakt: 02/32202713, drazby@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
2x rodinný dom
HOKOVCE

Najnižšie podanie: 24 600,00 EUR

Čo vás naposledy (ne)potešilo?
Neteší ma ľahostajnosť k utrpeniu
iných. Nedostatok konkrétnej lásky k
našim blížnym. Neteší ma ani strata tvorivosti.

Termín konania dražby:
08.02.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Reštaurácia Penzión
ARTIN, salónik na prízemí,
Svätourbanská 107/37, 949
01 Nitra.

» Ivan Brožík

Bodky, ktoré znamenajú svet
Vždy začiatkom roka sa častejšie skloňujú slová nevidiaci, kompetencia,
nezávislosť a rovnosť. Štvrtý január,
deň narodenia Louisa Brailla, bol totiž v roku 2001 Svetovou úniou nevidiacich vyhlásený za Svetový Braillov
deň. Tento rok je na narodeninovej
torte tvorcu reliéfneho písma presne
210 sviečok. O vytvorenie systémov,
ktoré by nevidiacim umožňovali komunikovať písaným slovom (t. j. písať
aj čítať) a dorozumievať sa tak nie len
medzi sebou, ale aj s ľuďmi bez zrakového postihnutia, sa pokúšali viacerí,
zväčša rôznymi transkripciami latinky.
Spočiatku sa nevidiaci učili čítať ryté,
tesané alebo vyrezávané písmo prstami, nahmatať línie vzniknuté po zaschnutí hustého atramentu. Akékoľvek
spracovanie latinky však bolo pre nich
na čítanie príliš náročné, písanie predstavovalo ešte väčší problém. Medzníkom v histórii slepeckého písma bolo
zistenie, že kým pre zrak sú dôležité
línie, pre hmat body. Prvé písmo, ktoré
mohli nevidiaci nielen čítať, ale pomocou špeciálnej šablóny aj písať, vytvoril
(pôvodne ako tajné písmo pre vojenské
účely) Charles Barbier de la Serre v roku
1815. Iniciatívou chovancov Národného
ústavu pre mladých slepcov v Paríži
bola vyhlásená súťaž na zjednodušenie tohto písma a spomedzi niekoľkých
návrhov najväčšmi obstál práve návrh
Louisa Brailla.

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

52-0005-3

13 RôZNE / predaj
»Predám červené a biele víno za 1€/L. Nad 25
litrov 0,90 €/L v LV. Tel.
0366224096
»Predám prvorepublikový nábytok z masívu vo
výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@
gmail.com

Ťažko sa pripúšťa, že sme tu už tri roky
bez neho, bez jeho láskavého hlasu, bez
jeho múdrych slov a bez jeho vnímania
sveta. Dr. h. c. Anton Srholec bol slovenský
rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ a charitatívny pracovník, filantrop, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra
Resoty. Narodil sa 12. júna 1929 v Skalici a
zomrel 7. januára 2016 v Bratislave. V rámci spomienky na túto našu významnú a
skutočnú osobnosť uverejňujeme v repríze
posledný rozhovor, ktorý poskytol našim
novinám krátko pred svojim odchodom.

Braillovo písmo bolo predstavené svetu v roku 1825. Pozostáva z dva
stĺpcov po troch bodoch. Ich kombináciou (pridávaním a vynechávaním
jedného až piatich) možno zaznačiť
písmená abecedy (aj s diakritikou), interpunkčné znamienka, matematické
a chemické symboly, dokonca notový
záznam. Veľkosť jednotlivých bodov,
vzdialenosť medzi nimi ako aj medzi
riadkami sú pevne dané tak, aby bolo
možné onen šesťbod poľahky zachytiť
bruškom prsta. Neexistujú veľkosti písmen, ako ich pozná vidiaci človek, na
zvýraznenie nemožno použiť „tučné“
písmo, ani kurzívu. Je však plne ortografické, má svoju logiku, zákonitosť a
postupnosť a v skúške obstojí s akýmkoľvek iným písmom.
Štvrtého januára 1809 sa remenárovi a sedlárovi Šimonovi Renému
Braillovi v obci Coupvray pri Paríži narodil syn Louis. Rodičia sa nádejali, že
prevezme otcovo remeslo, ale chlapec
ako trojročný v dielni spadol a šidlom si
vypichol pravé oko. Neexistencia účinných antiseptík a antibiotík spôsobila,
že infekcia sa rozšírila aj na druhé oko
a chlapča osleplo. Louis si však našiel
cestu k poznaniu. Stal sa učiteľom francúzskej gramatiky, algebry, aritmetiky,
hry na klavíri a violončele v Národnom
ústave pre mladých slepcov v Paríži.

» Dušana Blašková

LV19-02 strana-

6

Dražobná zábezpeka: 7 000,00 EUR
Predmet dražby: dražba dvoch rodinných domov v obci Hokovce,
súp. č. 25, postavený na parcele č. 78/1, rodinný dom súp. č. 30,
postavený na parcele č. 79 a pozemky, parcely registra „C“ evidované
na katastrálnej mape ako: parcelné č. 76, druh pozemku záhrady o
výmere 348 m2, parcelné č. 77, druh pozemku záhrady o výmere
447 m2, parcelné č. 78/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 142 m2, parcelné č. 78/2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 418 m2, parcelné č. 78/3, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, parcelné č. 78/4, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, parcelné
č. 79, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2.
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 116, k.ú. Hokovce.
Kontakt: 02/32202713, drazby@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk
52-0005-13

»Kúpim kroje a ich súčasti a rôzne pozostalosti.
0905674276
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim kroje a ich súčasti a rôzne pozostalosti.
0905674276
»KÚPIM
STAROŽITNOSTI.
STARÉ MOTORKY, BICYKLE,
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY
VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ,
NÁSTENNÉ HODINY, ŠABLE AJ
BODÁKY, A VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ. 0903439094
»Kúpim akordeón, heligónku. 0915876860

Náš don António

hydinárska farma topoLnica
Ponúka na predaj:

(pri galante)

8 - 15 - 20 - týždňové Mládky
Nosnice rôznej farby
ROZVOZ zabezpečíme ZDARMA
krmivo pre nosnice rastová a znášková

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

20

36-0010

Občianska
riadková
inzercia
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www.scalpermedia.sk

odhá aj!

preh adáš,
prekuceš
(expr.)

Samuel
(dom.)

!

3. as
tajni ky

druh
svetlého
piva

www.facebook.com/krizovkysusmevom

citoslovce
údivu
pozri, h a

skr. rádiotelefónu
skratka
pre kus

ovisá,
klesá

Cena platí 2. 1. – 31. 1. 2019
45-0011

Nám.Hrdinov 6, Levice
Nám.1.mája 1, Tlmače

méta,
po esky

bohy a
pomsty
zna ka
pre barel

otec
(hovor.)
sólová
skladba

cudzí
ú et

- nákup za diskontné ceny
pre všetkých

uháj

symetrála
citoslovce
klopania

akože

Stretnú sa dvaja susedia a jeden hovorí:
- Tak o, o ti dala manželka na Vianoce?
- Nuž poriadne sa nechala pomilova .
- A to ti od vlastnej manželky pod strom ek sta í?
- Tak po kaj! Ty hovoríš o mojej manželke?
- Áno!
- A ja som si...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

ul. Jurská 1, Levice

jednotka
penicilínu
(farm.)

citoslovce
radosti
úplne,
celkom

zvieratá
s lysinou
na hlave

Predajne:

1. as
tajni ky

dlhá rú ka cepa
žilnatá
hornina

cirkevná
obec
stanový
dielec

okul
obtrú

zatýkací
rozkaz
(práv.)

Podporujeme
slovenské
výrobky

ihli ka

stroskotaná lo
okrasné
kry

tvorilo sa
(bás.)
ohyzdná

pán
(zo špan.)

www.nitrazdroj.sk

ukazovacie zámeno

horí
plame om
(bás.)

zohnú

Pomôcky:
optimálny
loro, isit,
stav
aret, unit,
(kniž.)
Amati, Ate

slávny
taliansky
husliar

2. as
tajni ky

osobné
zámeno

zna ka
pre kilopond

obkrútim

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

prines

zvernice,
po esky

dal
do ruky

vrstva
pletiva
tesne
pod kožou

Krížovky s úsmevom

7
krížovka / zdravie

JC 1,73 € / kg

0,26 €

Nitrianske
smotanové
jogurty 150g

Bez ďalšej zlavy. Do vypredania zásob.

´
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EDITORIÁL / SLUŽBY

STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
MUŽOV/ŽENY NA POZÍCIU
BALIČ/BALIČKA

�BALENIE ČASTÍ NÁBYTKU, PRÁCA V HALE�

�4,41€/HOD + 0,13€/HOD + 1,05€/HOD�
MIESTO PRÁCE: MALACKY

� MONTÁŽNIK

�SKLADANIE SKRÍŇ, PRÁCA V HALE�

�650€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 845€�

� ELEKTROMONTÁŽNIK §21
�PRÁCA V HALE�

�704€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 899€�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

� BRÚSIČ �VÝROBA LOŽÍSK�
MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
UBYTOVANIE ZDARMA.
Kontakt: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0014

�3,76€/HOD + 0,55€/HOD + 0,08€/HOD + 1,05€/HOD�

Firma FORSE
prijme

Skladník
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

2800 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník
(Rakúsko)

85_0029

0903 431 191

85_0001

2400 EUR/mesačne Brutto

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP | PORADENSTVO
DOVOZ PRIAMO DO BYTU | MONTÁŽ A SERVIS

hľadá pre Volkswagen
VYROBNÝCH PRACOVNÍKOV
telefón: 036 6312 620
0905 504 093
e-mail: elektrolv@elektrolv.sk
facebook: Elektro-LV-sro
eshop: www.elektrolv.sk

základná mzqǋţţŢŢǋǏƦǋƶǋÓǋ»Ê|®§ǋƩǋ¨rstupný bonus 5ŢŢǋǏǋƩ
príspevok na ubytovanie, stravu a doprqÓÊǋƩ
možnosť nástupu IHNEĎ
V prípade záujmu nás kontaktujte: 0902 918 362, 0918 351 574, praca@lutogroup.com

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

predaj - rozvoz
0905 504 093

• vypracovanie individuálnej cenovej ponuky
na vstavané spotrebiče
• najväčšia výstava vstavaných spotrebičov v Leviciach
• doprava, výnos, preskladnenie, odpratanie obalového
materiálu, odvoz starého spotrebiča ZADARMO
• záručný a pozáručný servis vlastnými technikmi ako
jediná predajňa v Leviciach
• odborná inštalácia spotrebičov

LV19-02 strana-
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59-0022
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Lucián

„Staviate dom? Prerábate kuchyňu?“

85-0085
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Milan

predaj - rozvoz
0905 733 794

RODINNÁ FIRMA S DLHOROČNOU TRADÍCIOU

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������
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Mišo

predaj
0907 759 597

servis
0908 132 497

nákup - predaj
0919 400 256

34-0007

*základná zložka 909€, nástupný bonus 300€ + 200€

Renča

Matúš

