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LEVICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

Máme fašiangy

PÔŽIČKY

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk
59-0032

0917 457 492

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

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

3

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

PLATÍM V HOTOVOSTI!

PRENAJMEM

systémové stropné
debnenie na RD.

Plán kladenia v cene.
Cena 0,18 € /m²/deň
DOPRAVA INDIVIDUÁLNE
INFO: 0915 558 806

59-0034
59-0089

telefón: 0904 046 416

59-0019

-65 %

59-0018

0918 709 007

OKNÁ - DVERE

• okná 5, 6, 7 komorový proﬁl
• 7 komorový proﬁl s 3 tesneniami
• montáž, servis

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.
59-0030

pre každého

VLASTNÁ VÝROBA

Na Slovensku sa dňom vyhlásenia
prezidentských volieb začala aj kampaň všetkých tých, ktorí si myslia, že
z tých či oných príčin sú schopní dôstojne zastávať post hlavy štátu. Keďže
noviny vydavateľstva REGIONPRESS,
s.r.o. sú inzertné noviny, dávajú v súlade so zákonom potenciálnym záujemcom – inzerentom platený priestor
k dispozícii na prezentáciu ich programov. Naši čitatelia ho môžu ľahko
identifikovať tak, že takýto inzertný
materiál je označený značkou inzercie.
Od tohto čísla však ešte viac graficky
zvýrazníme, že konkrétny článok je
inzertný. Chceme vám
tak poskytnúť informácie o kandidátoch, ktorí
prejavia záujem aj touto
cestou sa prezentovať,
no zároveň dať tiež najavo, že ide výlučne o
ich názory.
Tak príjemný
týždeň!

59-0041

Plesáme, veselíme sa, je čas zabíjačiek, šišiek. Aspoň tak to patrí k fašiangom. Zároveň prežívame obdobie, v
ktorom sa v minulosti diali veľké veci. V
rôznych historických érach, ale práve v
tomto týždni napríklad zasadol na trón
rímsky cisár Traján, ktorého légie sa
dostali do Vindobony. Mimochodom,
jeho nasledovník, Marcus Aurélius to
neskôr dotiahol až po Laugaricio, teda,
dnešný Trenčín. Iba deväťročný Eduard VI. sa stal kráľom Anglicka, Kráľom
Uhorska zas Štefan IV. Historickým
paradoxom tiež bolo, že Cromwellova
republika dala popraviť kráľa Karola I.,
ale na deň presne o dva roky neskôr bol
sám Oliver Cromwell rituálne popravený. Generál Lee sa stal vrchným veliteľom konfederačných vojsk a maliar
izieb ríšskym kancelárom.
Pre zamilovaných, počas fašiangov sa prvý raz hrala dráma Rómeo a
Júlia majstra Shakespeara a čitateľom
sa do rúk dostalo prvé vydanie Havrana Edgara Allana Poea. História však
píše svoje nové kapitoly každý deň.

0910 633 336 - CENY DOHODOU

0907 355 835

59-0012

59-0001
59-0004

59-0016

na prenájom
(svadby, oslavy)

INZERCIA

ZALOŽENIE s.r.o.

0905 422 015

59-0027

PRÍVESY

59-040

CHLADIACE

PLAZMATERAPIA omladenie vlastnou plazmou
obohatenou o kys. hyalurónovú - tvár, telo

HYDROLIFTING

hĺbková hydratácia

KYS. HYALURÓNOVÁ

DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

ZICHER Levice, Koháryho 6467/107
(vedľa OD Merkury Market, v Stolar centre)
ZICHER
-
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Pri objednaní dverí v 3. bezpečnostnej triede

ZÁRUBŇA ZADARMO
Akcia platí len do 31.1.2019

45-0000

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

59-0039
59-0293

- výplň jednotlivých vrások
- plošná aplikácia - revitalizácia
tvár, krk, dekolt
prístrojom VITAL INJEKTOR 2

2
zdravie / SLUŽBY

+ 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

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

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

Môže spomalený metabolizmus
spôsobiť pribúdanie kilogramov?
Menej potrebnej energie na denné
potreby znamená aj menej jedla a keď
nedôjde k jeho zníženiu, postihnutý
priberá. Spomalený metabolizmus
ale býva často aj výhovorkou, barličkou pri neschopnosti kontrolovať si
svoj denný príjem stravy a nápojov
vzhľadom k fyzickej aktivite. Čím
viac aktívny človek je, tým spotrebuje

Ako sa dá metabolizmus zrýchliť?
Pomôžu vitamíny?
Zelený čaj, čierna káva, štipľavé
jedlo sú schopné zrýchliť metabolizmus. Ale nie do takej miery, že by
to vyriešilo nadváhu. Najčastejšou
príčinou spomaleného metabolizmu
je najmä nepravidelné stravovanie,
čo pre telo znamená nepravidelný príjem živín
potrebných pre metabolizmus.
(pokračovanie
nabudúce)

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Kvalitné KRMIVÁ za VÝHODNÚ
CENU pre PSY A MAČKY
AKCIA: KZ pre NOSNICE:
10€ za 25Kg
Ďalej ponúkame: Konzervy, salámy,
maškrty, obojky, vodítka, šampóny a
iné...
Predajňa krmív GRANO
PODSTIELKA
S. Chalupku 1/A Levice
PRE MAČKY
Tel. č: 0903 459 697
VÝHODNÉ BALENIE www.rabbitex.com

59-0007

DISTRIBÚCIA (30 000 domácností)
Každý týždeň: Levice, Šahy, Želiezovce, Tlmače a Lipník

Predajňa krmív GRANO
S. Chalupku 1/A Levice
Tel. č: 0903 459 697
www.rabbitex.com

DOBRÁ PÔŽIČKA
• pre zamestnaných
• živnostníkov
• s. r. o.
• dôchodcov
0919 298 168 • 0904 050 060
pracujem ako VFA pre PROFICREDIT Slovakia

59-0005

Distribúcia:
Andrej Baláž
0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

www.lestn.sk
Paletový odber v sklade
Dolná Seč (za Jurki pumpou)

GLAZÚROVANIE
VANÍ
24

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

0903 405 588
0905 983 602

Stredisko starostlivosti o tvár

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

Spolupracujeme s kožnými lekármi.
Špecializujeme sa na problematickú tvár mládeže.
Robíme prístrojové čistenie pleti.
Prístrojovo zmierňujeme prejavy starnutia.
Garantujeme obnovenie jasu a vitality pleti.

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA

SANAT, Nábrežná 3, pavilón B, Levice
+421 944 999 896, www.tvarovyinstitut.sk

ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER

 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

NAJVYŠŠIA
CENA V OKOLÍ

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

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

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

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

0915 104 234

59-0033

INZERCIA

Blažena Valkovičová 0905 422 015

Napríklad, napijem sa vody a už
mám, obrazne povedané, tri kilogramy navyše? Je to prejav spomaleného metabolizmu?
Nie, je to prejav nepomeru medzi
príjmom a výdajom energie, ak opomeniem niektoré chorobné stavy, ktoré sú ale zriedkavé.

2 druhy peliet

DOPRAVA

0944 423 566

Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827
KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

www.nehnutelnostilevice.sk
Nehnuteľnosti Levice s. r. o., ul. Kpt. Nálepku 78, Levice

www.regionpress.sk
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59-0028

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

viac kalórií. Na druhej strane sú aj vedecké dôkazy o tom, že veľmi obézni
ľudia majú vyšší bazálny metabolizmus, potrebujú viac energie na udržanie základných funkcií.

59-0023

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Prečo máme spomalený metabolizmus?
Príčin je veľa a u každého môžu byť
rôzne. Čiastočne máme rýchlosť metabolizmu zakorenenú aj v génoch,
teda ju dedíme. Platí ale, že muži
majú rýchlejší metabolizmus. A aj
fyzicky aktívni ľudia, bez ohľadu na
pohlavie a vek. Čím je človek menej
pohyblivý či už vekom, alebo neochotou či neschopnosťou sa hýbať,
má aj spomalený celkový a bazálny
metabolizmus, potrebuje teda menej
energie, ako aktívny človek. Menej
energie znamená aj menej jedla a keď
nedôjde k zníženiu jeho príjmu, postihnutý priberá. A začína sa začarovaný kruh – človek s nadváhou či
obezitou má viac tukového tkaniva
a v ňom metabolizmus prebieha pomalšie ako v bielkovinách – teda vo
svaloch.

45-0006

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

Trieda EN plus A1

45-0010

Redakcia:

Kvalitné EKOPALIVÁ
Metabolizmus, bazálny
metabolizmus, potreba energie III. 4 druhy BRIKIET

94-0015

LEVICKO

3
bývanie, SLUŽBY

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

AKČNÉ MODELY

ŠKODA

TEAM

CENOVÁ VÝHODA

2 000 €

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, RAPID a OCTAVIA TEAM: 4,312 – 7,159 l/100 km, 111,70 – 163,90 g/km. Ilustračné foto.

NASTÚPTE DO VÍŤAZNÉHO TÍMU
SVETELNÝ ASISTENT? JE TAM. ÁNO, AJ VYHRIEVANÉ SEDADLÁ, KLIMATIZÁCIA, TEMPOMAT,
PARKOVACIE SENZORY A MNOŽSTVO ĎALŠEJ VÝBAVY V MODELOCH ŠKODA FABIA, RAPID
A OCTAVIA Z EDÍCIE TEAM S CENOVOU VÝHODOU AŽ 2 000 €.

HRDÝ PARTNER
REPREZENTÁCIE

skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

59-0025

Autocentrum CYDA s.r.o., Kalnická cesta 1, 934 01 Levice
Tel.: 036/6312 557, predaj@cyda.sk, www.cyda.sk

210x148 skoda team diler.indd 1

17/12/2018 14:07
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politická inzercia

Neprenechajme úrad prezidenta
ani extrémistom, ani Smeru

01 AUTO-MOTO / predaj

Čakali sme ako na Godota a napokon
sme sa dočkali. Pred niekoľkými dňami
sme sa konečne dozvedeli meno prezidentského kandidáta strany Smer. Maroš Šefčovič prijal ponuku strany, ktorej
lídrom je už dve desaťročia Robert Fico.
Ešte počkáme, ako sa rozhodne SNS, no
zoznam kandidátov sa pomaly uzatvára.
Dovoľte mi k tomu povedať pár viet.
Výkon prezidentskej funkcie sa odohráva na dvoch poliach: jedno je reprezentácia našej krajiny smerom von a druhé je
výkon úradu doma na Slovensku. Čo sa
týka reprezentácie smerom do zahraničia, je dôležité povedať, že všetci doterajší prezidenti Slovenskej republiky držali
jasný zahranično-politický kurz. Mohol
byť rozdiel v detailoch, ale kým boli v
úrade, držali kurz a naše euroatlantické
smerovanie bolo jasné a nespochybniteľné. Samozrejme, jedným z dôležitých kritérií pri voľbe nového prezidenta bude,
aby to tak zostalo aj po voľbách.
Druhá - a pre mňa oveľa podstatnejšia časť výkonu úradu prezideta - je u
nás doma, tu na Slovensku. Práve v tom
je medzi mnou a kandidátom Smeru zásadný rozdiel. Kým pán Šefčovič strávil
posledných 15 rokov mimo Slovenska a
zašiel sem len občas na návštevu, ja som
tu po celý ten čas žil. A možno práve tých
15 rokov mimo Slovenska môže vysvetliť,
že sa stal kandidátom Smeru. Pretože

03 BYTY / predaj
»Predám
2-garzónku
v Kalnej nad Hronom,
0903061020

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem v centre Levíc
2.izb.zariad.byt.max.2 prac.
osoby. 0948079185
»Dám do prenájmu garsónku. Tel.č. 0918020969
»PRENAJMEM 3izb LV
0903107724
»Prenajmem 2i.byt v centre
LV čiastočne zariadený dlhodobo 09095799335
»Prenajmem 1-izbový byt v
centre Levíc. 0904406726

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»PRENAJMEM
GARÁŽ
0903107724
»Predám garáž na Vinohradoch, 0915745351

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám
dvojkolesovú
káru, cena 50e 0911276743

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim kroje a ich súčasti a rôzne pozostalosti.
0905674276
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám prívesný vozík
za osobné auto cena 150
€.a fotoaparáty 2 kusy
cena dohodou. inf. na
t.č.0911275833
»Predám prvorepublikový nábytok z masívu vo
výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@
gmail.com

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

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

HARABIN: Rodina je základ.
Keď sa pozriem okolo seba, vidím niekoľko divných vecí. Ľudia
trávia viac času s mobilom v ruke
ako rozprávaním sa so svojou rodinou. Deti sa odkladajú až do času po
kariére, pričom veľa ľudí už „neskôr“
deti mať nemôže. Tí čo majú deti, sú
nútení dlho do večera pracovať a na
výchovu detí ostáva málo času. Nefungujúce rodiny sú dnes častejšie
ako rodiny harmonické, čo je veľa
krát spôsobené zlou finančnou situáciou.
Nedávno som sa rozprával s
mamičkou na materskej dovolenke a sťažovala sa mi, že sa im ťažko žije. Tým, že otehotnela počas
vysokoškolského štúdia, dostáva
iba cca 260 eur na 2 malé deti (rodičovský príspevok 215 eur mesačne
a 2x24 eur ako prídavok na 2 deti).
Manžel je pochopiteľne stále v práci
a vidia sa málo. Bez pomoci starých
rodičov by to nezvládli. Spoločnosť
ju odsudzuje, vraj má deti ako príliš
mladá (25 ročná a už 2 deti). Ja s týmto absolútne nesúhlasím. Keď som
mal ja 25 rokov, tak už moji rovestníci mali deti a bolo to lepšie.
Pýtam sa našich politikov, ako
môže mamička s 2 malými deťmi
vyžiť z 260 eur mesačne?
Veľmi ma hnevá, že naši politici,
ako napr. Andrej Kiska, hovoria viac
o tom, že musíme prijať imigrantov

napr. zo Sýrie a platiť im vysoké mesačné príspevky (hovorí sa asi o 1000
Eurách mesačne na osobu) a pritom
nechávajú slovenské mamičky s malými deťmi - našu budúcnosť, živoriť.
Moji najvýznamnejší protikandidáti na prezidenta hovoria viac
o prijímaní imigrantov ako o podpore slovenských rodín. Robert
Mistrík odpovedal na otázku o imigrantoch, že „multikulturalizmus
obohacuje krajinu“ (multikulturalizmus = miešanie národov). Maroš
Šefčovič ako náš vyslanec v EU pritakával umožneniu vstupu imigrantov do EU a teda aj na Slovensko.
Pre mňa sú záujmy Slovákov prvoradé, som proti vstupu imigrantov na
Slovensko. Naopak budem bojovať
za to, aby štát významnejšie podporoval mamičky s deťmi. Radšej dám
500 eur mesačne na jedno dieťa
mladej slovenskej mamičke, ako
oveľa viac akémukoľvek imigrantovi zo zahraničia.

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát
na prezidenta SR
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02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL:0919420515
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521

keby tu žil, tak by takúto podporu prijať
nemohol. Strana Smer sa už dávno stala
symbolom korupcie a nespravodlivosti,
ktorá tu vládne viac ako desaťročie - a
pán Šefčovič je v týchto voľbách tvárou
Smeru. To sa nedá nijako spochybniť, ani
nijako zahovoriť.
Preto tieto voľby budú aj o tom, či
Smer po všetkých škandáloch a prehrách dokáže získať v prezidentských
voľbách opäť väčšinu. Ja urobím všetko
pre to, aby ju Smer - hoci aj s usmievavou
tvárou pána Šefčoviča - nezískal.
Zároveň stále platí, že spolufavoritom na druhé kolo je aj kandidát extrému: preto je dôležité, aby už do prvého
kola išiel čo najsilnejší demokratický
kandidát s čo najširšou podporou. Nedopusťme, aby sa úradu prezidenta zmocnil extrémista alebo predĺžená ruka Roberta Fica.
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VODAřPLYNřKANALIZÁCIAřKÚRENIEřKÚPEĽNE
AKCIA platí od 21. 01. 2019 do 10. 02. 2019 Najvýhodnejší nákup:
¡¢©¡©¥í¡
£¥¡¢©¡¦¨¢¥¢¨ǊǈǉǊ

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

záruka 10 rokov

¦¢¥§ ¡§ǋǋĬǊǊĬǊǉĬǉǈĽ 

©ğ¥¢¡£®¥¡¬àġ¢

Uvádzacia cena

Batérie
ZORA, PERLA,
VENTURA

Ohrievač SIWEL
ƒ®
ƒÿ¥í¬
ƒ*

ƒ * 

Oceľový kotol

Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

99,90 €

ǉǊǈ

149 €

Kondenzačný plynový kotol

HOSSEWEN
25 KW
¡§¨Á£©¢

Vážení priatelia, máte problém so strechou?

ǐǈ

BIASI INOVIA so 100L

¡®¥ġ¢¨
Ż§¥¢ 

545 €

preto volajte 0903 727 829

1 185 €

www.izomer.sk

59-0008

Kontakty:

036/ 7712600
Kpt. Nálepku 44, Želiezovce

řĻ 
ř£®¢©¡® ¿
ř¦¢©¡® ¿
ř¦¢©¡ğ£¬¡Ĭ
ř¨Ó¢©®¢á
řÿ¥í¢©Ó Ļ
ř¦¢©Ó Ļ
ř£¢¡ĭ©¥¡ÁŻ§¡¬
ř¨á¢©Á©¡§
ř¼¥£®
ř©¢®¥¡¼¬
ř¢§Ĭ¥®§¢¥¬
ř¢¥©¼
ř§¥¢¡ÿ§¼¡ğ §¥®
ř§Á¥
řġá¬
řĊ£áè¢©ğ¡®¬§¢
ř¦¡§
ř¥¬Ĭĭĭĭ
Pri kúpe materiálu
rozvoz v okolí
ZADARMO.

¢ġ¡ğ£¥¡¦£®§¬ĭ

0917 515 218
info@kovoterm.sk

59-0029

Radiátory TERMOPAN

rokov na trhu
1997-2019

76-0087

20

59-0020

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

www.regionpress.sk
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Občianska
riadková
inzercia

Z psychiatrickej liečebne odišiel
S. Kliment, nikomu sa neozval

»Prosím o pomoc na vyplatenie mojich dlhov za
rozumné splátky po dohode na dlhšiu dobu splácania.Volať po 17:00hod.
0908550954
»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

Levickí kriminalisti žiadajú verejnosť o pomoc pri pátraní po hľadanom
Silvestrovi Klimentovi z Hontianskych
Trstian.
Na základe rozhodnutia Okresného súdu v Leviciach 46-ročného muža
umiestnili v psychiatrickej liečebni, z
ktorej v utorok 22. januára odišiel.
„Odvtedy sa nikomu neozval a zdržuje sa na neznámom mieste,“ informovala
hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.
Hľadaný muž je 167 centimetrov vysoký, štíhlej postavy. Má čierne vlasy

15 HĽADÁM PRÁCU

s čelovou plešinou a hnedé oči.
„Akékoľvek informácie o pobyte
alebo pohybe hľadaného Silvestra Klimenta možno oznámiť polícii na číslo
158, prípadne priamo na ktoromkoľvek
policajnom útvare, ale aj do súkromnej
správy na facebookovej stránke Polícia
Slovenskej republiky,“ vyzvala verejnosť Čuháková.

» tasr

»SOM MURÁR - MALIAR,HĽADÁM SI PRÁCU AJ DROBNÉ
BRIGÁDY 0904 372242

16 ZOZNAMKA

47-014

»Čakám na slobodnú
maďarský hovoriacu tridsiatničku som sklamaný
0907461995
»58r.muž hľadá partnerku
0915205150
»59 roč. 184/82 športový
typ vdovec hľadá priateľku
0907615697

LETÁKY

47-007

0905 422 015

Chcete si
podať
inzerát?

Ponúkame dlhodobé uplatnenie pre:

0907 652 710

ZVÁRAČOV CO2 - stačí základný kurz!
:

Platové podmienky

8,30 eur/h

na živnostenský list

Ponuka
práce

Príspevok na dopravu
alebo na ubytovanie

Miesto: Dunajská Streda Info: 0948 395 388

LV19-04 strana-
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Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

Mzda
od 650€ brutto

Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

45-0008

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.

27-0012-1

Príklad:
RP LV 12 Predám kočík,
0987 654 321.

45-0027

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

LV19-04 strana-
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34-0016-3

Miesto výkonu: GALANTA

TRVALÝ PRACOVNÝ POMER

Firemná doprava a ubytovanie ZDARMA

Stravné lístky v hodnote 3,60€

13. a 14. plat až do výšky 560€

Práca v jednozmennej prevádzke
Mzda po odpracovaní mesiaca min. 650€
Pravidelné navyšovanie mzdy
Mesačné bonusy a zálohy

EICÍZOP ÉNVOCARP ENZÔR

RÔZNE PRACOVNÉ POZÍCIE

...jednoduchšia cesta k práci

www.studentservis.sk
galanta@studentservis.sk
0915 929 399

horninotvorný
nerast

E V
Popradu
udiera
nohou

2. as
tajni ky

www.scalpermedia.sk

3. as
tajni ky

sta sa
plešivým

porozlamuj

klepaním
stras

Pomôcky:
Aser, ta- pásmové
bon, etán, horstvo
oron

vzorec
oxidu
titánatého

zna ka
pre inch

mužské
meno

trocha
namá am

mužské
meno

izraelský
kme

skratka
rukopisu

zosilnený
súhlas

súvisiaca
s Atikou

lakmusový
papier

Pomôcky:
enol, labradorit, trinkia, penát

víril
(bás.)
necudne,
nemravne

búchaj
(expr.)
ochranný
bôžik

vzorec
jodidu
draselného

Krížovky s úsmevom

mrzuto
brloh
zvierat

prvok
zn. Fe
druh
hádanky

rímske
íslo 1200

rúb
páchajú

namotával
hrabavý
vták

upozorni
pohybom
ruky

kdeže
skratka
vysokého
napätia

nižšie
(bás.)
rovnako
(zastar.)

severský
cicavec

tu máš
astrovitá
rastlina

nasýtený
uh ovodík

obliekol

1. as
tajni ky

!

vznášaj sa
vo vzduchu!

dlhým
ležaním
otla ilo

Stretne Jano Joža a pýta sa ho:
- Tak o, ako sa ti darí?
- No, mohlo by sa aj lepšie!
- A o sa stalo?
- Ale, v era som kúpil liter borovi ky
a stavil som sa s Ferom, kto viac vypije.
- A ako to dopadlo?
- Ani sa nepýtaj! Ten ožran Fero...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.facebook.com/krizovkysusmevom

organická
zlú enina
s, so, po
nemecky

drgá
plnoštíhla

trhám
(kniž.)

7
krížovka / zamestnanie
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PONÚKAME PRÁCU
���������

KONTAKT:
������0948 894 998
email: �����������������
web: ���������������

85_0067

- rôzne odvetvia
- výhodné platobné podmienky
- ubytovanie a doprava zdarma
������������������������
�����������������

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

85-0085

PREDĹŽENIE
VLASOV

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

RÝCHLA, ŠETRNÁ A BEZPEČNÁ APLIKÁCIA

Pomocou páskovej metódy dosiahneme požadovaný
objem a dĺžku vlasov v čase kratšom ako 35 minút.
Ak chcete dlhšie a hustejšie vlasy, napíšte nám.
Vlasy Seamless1 - ten pravý darček pre Vás.

Nedostáva
te
pravidelne

49-0015

Tel.: 0907 854 644 | www.seamless1.sk

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

Profesionálne
meranie zraku
- najmodernejšie prístrojové
vybavenie značky TOPCON
- promtné objednanie sa
bez čakacích lehôt
- predpis a zhotovenie okuliarov
Termíny objednania sa
na telefónnom čísle

036/63 15 208
0907 185 322

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
distribucia.lv@regionpress.sk

0905 719 144

INFO: 0905 719 144

distribucia.lv@regionpress.sk

MEDIKLINIK
očná ambulancia
ul. 29. augusta 2
Levice
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59-0031
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85_0029

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
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