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LEVICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Nehaňte ľud môj

Koháryho 945/83, Levice

OD 2.9.2019
PONÚKAME:

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

VŠETKÝCH DRUHOV

ODEVOV A BIELIZNE

59-0264

v Leviciach Poľná 6 (bývalý dom služieb)
• čistenie a pranie odevov a bielizne
•poťahy na matrace, kože a kožené výrobky
•pracovné odevy, baranie predložky
• čiapky, rukavice, kabelky, deky
Otváracia doba:

Po- Pia: 9.00 - 12.00 hod. 12.30 - 16.30 hod.

Tel.: 036/6221625 • 0902 202 701

59-0012

59-0109

na prenájom
(svadby, oslavy)

ČISTENIE A PRANIE

www.drobcekovo-dc.sk
Tel.: 0904 69 60 60

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0907 355 835

ZÁŽITKOVÝ SPÔSOB VZDELÁVANIA
TRIEDU S MALÝM KOLEKTÍVOM DETÍ
INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP, VIAC UČITEĽOV
VZDELÁVANIE V ANGLICKOM JAZYKU
S JAZYKOVOU ŠKOLOU PRIMA 3X DO TÝŽDŇA
CELOROČNÝ KURZ PREDPLAVECKEJ PRÍPRAVY
S PLAVECKOU ŠKOLOU ARIELA
MONTESSORI KRÚŽOK, TANEČNÝ KRÚŽOK
NÁVŠTEVY PANI LOGOPEDIČKY

59-0236

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

59-0118-1

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

59-0255

od A do Z

0907 051 877 • 0919 294 226

OTVÁRAME

SÚKROMNÚ MATERSKÚ ŠKOLU

STAVEBNÉ práce

PRÍVESY

od 18 r. do 75 r.
od 500 € do 10.000 €

59-0197

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

45-0006

drogách a vlastných skúsenostiach s
nimi, akoby diskutoval o zážitkoch z
nejakého prázdninového výletu na bicykloch.
Nie, takto nie! Tak, ako som za neprijateľné zo strany hlupákov považoval
označenie „bratislavská kaviareň“ na
ľudí pracujúcich hlavou, tak odmietam
„pomenovanie pokrytecká slovenská
krčma“, ktorým sú najnovšie častovaní
poctiví pracujúci občania na vidieku,
odsudzujúci právom amorálnosť (ak nie
páchanie trestného činu) kýmkoľvek,
hoc aj z tej „bratislavskej kaviarne“.
Andrej Braxatoris Sládkovič si vo
svoje dobe povzdychol: „Ach, zlé sú
časy! Na všetky strany svet žertvuje
bohom zlatým. Ale nechaj mi národ bez
hany; národ patrí k veciam svätým!“
Odvtedy uplynulo už takmer 150 rokov! A ja spolu s ním a zrejme aj spolu s
mnohými z vás zvolávam to
Sládkovičovo - „nehaňte
ľud môj“. Dôrazne, nástojčivo a áno, aj pobúrene,
hoci som abstinent!
Všetko dobré, ľud
môj, prácu, obživu a
zdravie!

CHLADIACE

ÚVERY

0948 496 543
0903 795 262

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

59-0220
59

Alebo aktuálna spomienka na Andreja Sládkoviča. Básnika, literárneho kritika a prekladateľa, predstaviteľa slovenskej romantickej
generácie. Treba pripomenúť tej časti spoločnosti, pre ktorú existujú iba
playmate, gigolovia, modely a modelky, zopár urehotaných (samých
na sebe) takzvaných humoristov a
plastikami neustále prerábané kreatúry.
V časoch Sládkoviča u nás ešte žil
ľud. Možno aj teraz, akurát ho nevidno
a nepočuť. Básnik stál na jeho strane,
bránil ho pred uhorskými nabobmi,
samozvanými veľmožmi s bizarnými
nápadmi.
„Nehaňte ľud môj“, volal Sládkovič
na „klebetárskych posmievačov“. Apeloval na nich - …. „nehaňte ľud môj, slepí sudcovia! Že ľud môj je len ľud sprostý, často sú múdri hlúpi ľudkovia dľa
súdu svetskej (nie vašej – pozn. red.)
múdrosti.“
Tak teda, „nehaňte ľud môj, ústa
nečisté“! Samozvaná dokonalosť, vás,
ľudí vidieka a regiónov nazýva najnovšie „tradične zaostalou a pokryteckou pobúrenou slovenskou krčmou“.
Iba preto, že krútite hlavami nad tým,
ako môže niekto diskutovať s deťmi o

Týždenne do 30 000 domácností

POSKYTUJEME POHREBNÉ A KREMAČNÉ SLUŽBY

používame
kovania AUBI

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %
Veľký Ďur, Levická 117
robplast1@gmail.comt0907 798 315

59-0222

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

499
59-0161

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-0243

AZBESTOVÝCH STRIECH
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BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

0910 633 336 - CENY DOHODOU

59-0256

59-0059

0905 422 015

+ 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.

0905 638 627

INZERCIA

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

66-0144

+ 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

BOJUJTE ! Volajte pomoc

DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
Každý týždeň: Levice, Šahy, Želiezovce, Tlmače a Lipník

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

UŽ Á!
N
E
R
O
OT V

Ničia Vás BANKY ?

INZERCIA

Blažena Valkovičová 0905 422 015
Distribúcia:
Andrej Baláž
0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

59-145-7
59-0153

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

59-040

Redakcia:

Nový Mitsubishi

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
51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

SPOTREBA OD 5,1 L
VEĽKÝ VNÚTORNÝ PRIESTOR
6 AIRBAGOV + KLIMATIZÁCIA
MANUÁL AJ AUTOMAT

Od

9 490 EUR

Kombinovaná spotreba 5,1–5,5 l / 100 km, emisie CO2 116–125 g / km (podľa WLTP). Údaje podľa smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Obrázky sú iba ilustratívne.

TGA s.r.o., JURSKÁ CESTA 6, LEVICE, mitsubishi@tga.sk
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tga.mitsubishi-motors.sk

59-0015

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

3
bývanie

22

9

LETO: LIGNANO SABBIADORO

POSLEDNÉ VOĽNÉ APARTMÁNY - VÝPPREDAJ!
PRVÝCH 8 KLIENTOV ZĽAVA 5%

rokov na trhu
1997-2019

18.8.-26.8.
2019,
24.8.-1.9.2019
24.8.
- 1.9.2019

JOGA V TALIANSKU – LIGNANO
20.9. - 25.9.2019, LEN 85 EUR / OSOBA!

OSVIENČIM 4.10. 2019
RÍM 6.10. - 10.10. 2019

UŽHOROD

59-0020

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA
25.10. - 26.10. 2019

PREHLIADKA+NÁKUPY, POTREBNÝ PAS

59-0035

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI
SCANIA CENA DOHODOU!

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

Slovenčina naša
Nie
po vzore, ale podľa vzoru.
Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

www.izomer.sk

Michal Macho

59-0008

preto volajte 0903 727 829

59-0034
59-0089

59-0014

59-0233

11- ročná prax

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
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právnik radí / SLUŽBY

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 2 iz. byt na
Štefánikovej 0911216974

05 DOMY / predaj
»Predám 2 izb.dom v
Sazdiciach. Volať na č.
0903429803

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim pistolu TT 33
Tokarev
znehodnotenú
0949482716
»KÚPIM
STAROŽITNOSTI.
STARÉ MOTORKY, BICYKLE,
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY VRECKOVÉ AJ NÁRAMKOVÉ, ŠABLE AJ BODÁKY, A
VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ
0903439094
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
Kúpim akordeón, heligonku. 0915876860

»Predám
0918344798

malotraktor

14 RôZNE / iné
»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI 0905674276

16 ZOZNAMKA
»54r. SŠ hľadá priateľku
0917049831
»48 r hľadám partnerku na
vážny vzťah 0902516314

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

59-0227

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

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

ODVOZ KONTAJNEROV

VÝKUP

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

AUTOBATÉRIÍ

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

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

0915 104 234

DOPRAVA

0944 423 566

PRIAMO NA CINTORÍNE

SEKÁM, ZLÁTIM
A STRIEBRIM PÍSMO

0907 652 710

0905 296 942 • 0905 451 913

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

15 HĽADÁM PRÁCU
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA

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

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

0919211533 • 0940173313

45-0051

03 BYTY / predaj

• stierky omietky • potery, betónovanie
najlacnejší v okrese + záruka na prácu

45-0010

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

• zatepľovanie fasády
• ploty (murované, pletivo)
• zámkové dlažby • maľovanie
• búracie práce • sťahovanie
• prenájom lešenia • murovanie

finančného leasingu však nebezpečenstvo škody na prenajatej veci prechádza na nájomcu momentom začatia
leasingového vzťahu. Za udržiavanie
predmetu leasingu zodpovedá tiež
nájomca. Nájomca sa teda musí starať
o predmet prenájmu tak, ako keby bol
jeho vlastníkom. Práva a povinnosti
zmluvných strán spravidla vymedzuje
zmluva o finančnom leasingu a doplnkovo aj všeobecné obchodné podmienky leasingovej spoločnosti.
Rovnako ako zmluva aj tieto podmienky by mali byť predmetom rokovaní zmluvných strán pred podpisom
zmluvy o finančnom leasingu. Výhodou finančného leasingu pre nájomcu
je najmä skutočnosť, že nemusí vynaložiť peňažné prostriedky na jednorazovú kúpu potrebnej veci, pretože
predmet finančného leasingu uhrádza
vo forme pravidelných splátok. Nájomcovi nevzniká ani povinnosť na kúpu
predmetu nájmu po uhradení poslednej splátky leasingu. Nevýhodou finančného leasingu však môže byť vysoké nájomné, ktorého súčasťou býva
spravidla zisk leasingovej spoločnosti
a všetky náklady s leasingom spojené.

76-0091

02 AUTO-MOTO / iné

Podstatou finančného leasingu
je dlhodobé prenechanie predmetu
nájmu do užívania lízingovému nájomcovi za odplatu, pričom nájomca
je oprávnený po uplynutí dohodnutej
doby nájmu odkúpiť predmet nájmu
za vopred dojednanú kúpnu cenu.
Ide teda o finančný prenájom, po
ukončení ktorého po zaplatení poslednej splátky a kúpnej ceny dochádza
k prevodu vlastníckeho práva z prenajímateľa na nájomcu. Zmluva o finančnom leasingu, resp. leasingová zmluva
neexistuje ako samostatný zmluvný
typ ani v občianskom, ani v obchodnom zákonníku. Spravidla je uzatváraná vo forme nepomenovanej zmluvy, a preto všetky náležitosti zmluvy
upravujú zmluvné strany samostatne
na základe vzájomnej dohody. Zmluva však musí dostatočne určiť záväzky
poskytovateľa i príjemcu finančného
leasingu. Podstatné náležitosti, ktoré
by mala zmluva o finančnom leasingu obsahovať sú určenie zmluvných
strán, vymedzenie predmetu nájmu
a podmienok jeho užívania, určenie
doby trvania nájmu a zmluvy, platobné
podmienky, t. j. výška splátok a výška
kúpnej ceny.
Predmetom leasingovej zmluvy
môže byť tak hnuteľná ako aj nehnuteľná vec. Vlastníkom predmetu nájmu je
až do uhradenia všetkých záväzkov zo
strany nájomcu leasingová spoločnosť,
čiže poskytovateľ leasingu. V prípade

PONÚKAME STAVEBNÉ PRÁCE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

www.regionpress.sk
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47-014

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám Škodu Octavia
1,4LX r.v.2000. 0911216974

Zmluva o finančnom leasingu

45-0027

Občianska
riadková
inzercia

5
SLUŽBY, bývanie

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

NAJLACNEJŠIE STAVEBNINY:

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

3

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

59-0019

-65 %

e-mail:
rolmal@stonline.sk
info@rolmal.sk

miešanie farieb a omietok
najnovšou technológiou:

Tel. kont. predajňa:
036 /741 40 85, 0911 319 622
Kancelária: 036 /742 13 50

Kondenzačný kotol
so 120l zásobníkom BIASI
+ ﬁlter ZADARMO

OKNÁ - DVERE

Kondenzačný kotol
RINOVA BIASI
+ ﬁlter ZADARMO

+

VLASTNÁ VÝROBA
1085 €

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

890 €

AKCIA
na batérie SAGITARIUS
+ pivo ZADARMO

AKCIA
na PVC

¥ï¡¥¢ ¥¬

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

0917 457 492

AKCIA platí od 29.7. – 31.8.2019

PREDAJ - MONTÁŽ

Kontakty:

036/ 7712600
59-0185

0903 233 520
0903 800 514

Adresa:
Roland Kováč - ROLMAL
I. Madácha 16, 936 01 ŠAHY

VODAřPLYNřKANALIZÁCIAřKÚRENIEřKÚPEĽNE

59-0105
59
59-0118

- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
z prírodného kameňa
Levice, Vojenská 2, 1. poschodie
PO - PI 8:00 - 16:00

1,99 €/m2
Obklad
0,99 €/ks
Lišta ozdobná
2,99 €/m2
Dlažba II.tr.
Dlažba mrazuvzdorná GRES
4,68 €/m2
II.tr. – imitácia dreva

11,90 €/ks PRVÉ 3 MESIACE PIGMENT GRÁTIS !!!

všetky ceny sú s DPH

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

VÝPREDAJ
OBKLADY+DLAŽBY
skladových zásob
cca 20.000m²

Kpt. Nálepku 44, Želiezovce

Najvýhodnejší nákup:

řĻ 
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Pri kúpe materiálu
rozvoz v okolí
ZADARMO.
¢ġ¡ğ£¥¡¦£®§¬ĭ

0917 515 218
info@kovoterm.sk

59-0029

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

Cement 32,5R/25 kg
2,40 €/ks
Porﬁx 500x250x100
1,13 €/ks
Polystyrén fasádny F70/10cm 4,29 €/m2
3,31 €/ks
Sádrokartón 12,5/2,4m²
14,50 €/ks
OSB 12mm/3,125m²
Nobasil FKD S knauf min. vata 100m²
8,94 €/m2
Klasik color
farba 7+1kg

59-0216

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

Saratovská 2, LEVICE
t

t04#EPTLZWÝFULZISÞCLZ
tQSFHMFKLBQSPUJÝNZLPWÈ
EPQSÓWFTPWBWP[ÓLPW

tMaUZ QSBIZ
t,7)ISBOPMZ
hrúbky: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 mm tQSBDPWOÏEPTLZ
tLPWBOJB ÞDIZUZ
tQSFHMFKLZCSF[PWé CVLPWé
tOBKWÊŘÝÓWâCFSESFWFOýDIMÓÝU tQSFDIPEPWÏMJÝUZ

tUaUSBOTLâPCLMBE, hrúbky: 12,5 - 14 - 19 mm
tESFWFOÈQPEMBIB hrúbky: 19 - 24 mm
t[SVCPWâPCLMBE, hrúbka: 24 mm
tESFWPUSJFTLBCVLBT
tTPMPMJU

VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU:
tQPTUFMF
tQSBDPWOÏTUPMZ
t TUPMÓLZ

tQPSF[-%5%NaUFSJÈMV
tISBOFOJF"#4ISBOPV
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tLVDIZOTLÏMJOLZ
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ACN / bývanie
»
Vtipy
o osobnostiach
»Francúzsky

dramatik
Marcel Achard sa na jednom večierku prihovoril
istej staršej neuznanej herečke: -Ako ste len po tom
šampanskom opekneli..
-Ja som predsa žiadne
šampanské nepila, – zaštebotala herečka polichotene.
-Vy nie, ale ja áno!

»Balzaca raz navštívil
jeden z jeho mnohých veriteľov.
-Veľmi potrebujem svoje
peniaze, – vysvetľuje hosť,
– lebo i ja musím vrátiť dlh!
-Ale to je vrchol ! – Odpovedá Balzac. – vy si robíte
dlhy a chcete, aby som ja
ich platil?!
»Francúzsky maliar Paul
Cézanne rád v kruhu priateľov rozprával, že už v útlom veku bol považovaný
za zázračné dieťa.
-Ako tomu máme rozumieť
? – Pýtajú sa ho priatelia.
-Nuž tak, že všetci moji vychovávatelia už od detstva
o mne hovorili, že to bude
zázrak, ak zo mňa niečo
bude!

Pokiaľ dýcham, dúfam a verím
Dum spiro, spero. Pokiaľ dýcham,
dúfam. Alebo aj naopak - pokiaľ dúfam, dýcham. Jedno z najznámejších
latinských mott, pripisované Cicerovi.
Pokiaľ dýcham, dúfam, verím
a mám nádej. Takto som si spomenuté motto pred rokmi upravil pre cestu
moju i mojej rodiny. Dúfam, verím,
mám nádej. Všetko synonymá nesúce
pre človeka jeden odkaz. Kým žiješ,
cesta tvoja i tvojej rodiny, hocako
ťažká, má zmysel. Kríž, ktorý si na
svoju cestu dostal do opatery, ten často
neznesiteľne ťažký kríž, pod ktorým
padáš, dokážeš uniesť. Len si zachovaj svoju vieru. Bojuj dobrý boj.
Neúnavne kráčaj s modlitbou na perách na svojej ceste.
Už predtým, ako som sa so spomenutým mottom prvýkrát stretol, sme
sa ním v rodine riadili. Čo iné človeku
zostáva v stretnutí sa s celoživotnou
chorobu u svojho dieťaťa? Čo iné ako
viera, nádej a láska? Ale predsa je tam
ešte Niekto, kto nás ochraňuje a je pri
nás vždy, kým dýchame. Myslím na
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Ježiša. A na Cirkev. (Mt 16, 18: A ja Ti
hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné
brány ju nepremôžu.).
Čo však v situáciách, kedy sú veriaci
a samotná Cirkev prenasledovaní a trpia za svoju vieru? Vtedy nám tiež zostáva pevná viera a modlitba. „Pán mi
vždy pomohol a dal mi to, o čo som
ho prosil pre trpiacich kresťanov,“
vyjadril sa zakladateľ nadácie ACN –
Pomoc trpiace Cirkvi páter Werenfried
van Straaten.
Slovenská národná kancelária
ACN Slovensko – Pomoc trpiacej
Cirkvi ďakuje všetkým ľuďom, ktorí
vo svojich modlitbách myslia na našich prenasledovaných a núdznych
bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým
dobrodincom, ktorí štedrým srdcom
a finančnými darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.
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» Jozef Bednár
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»Marlene Dietrichová po
návrate do Európy vyčíta
fotografovi v Paríži:
-Kedysi ste mi robili lepšie
fotograﬁe! Fotograf skromne a taktne poznamenal:
-Madam, nezabúdajte, že
vtedy som bol o tridsať rokov mladší…
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

U

Príklad:
RP LV 12 Predám kočík,
0987 654 321.
87-0012

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.
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SLUŽBY, bývanie

NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Judita Štefanková
Úzka 10, Želiezovce
EMG vyšetrenie

vyšetrenia chrbtice a vertebrologické manipulačné techniky

Ordinačné hodiny: PO - PI 7:30 - 15:30 www.braineye.sk

Telefón počas ordinačných hodín: 0948 38 12 12

LV19-33 strana-
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59-0016

máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

59-0250

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

8
bývanie, služby

´
KAMENARSTVO
PIETA
0907 755 387

Nové Zámky

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1208, správca
úpadcu Renáta Marušková, nar. 12.04.1964, bytom Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce, oznamuje, že dňa 09.09.2019
o 11:00 hod. sa na adrese Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, bude
konať 1. kolo dobrovoľnej dražby, predmetom ktorej je spoluvlastnícky podiel patriaci Renáte Maruškovej, nar. 12.04.1964, bytom
Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce o veľkosti 1/2 v pomere k celku k nehnuteľnostiam zapísaných na liste vlastníctva
č. 372 vedenom Okresným úradom Levice, katastrálny odbor pre
okres Levice, obec: Levice, k.ú.: Malý Kiar, a to:
· pozemok parcely reg. „C“ KN, parc. č. 711, Vinica o výmere 827
m²; · pozemok parcely reg. „E“ KN, parc. č. 519, Orná pôda o výmere 2342 m²; · pozemok parcely reg. „E“ KN, parc. č. 520, Orná
pôda o výmere 514 m²; · pozemok parcely reg. „E“ KN, parc. č.
521, Vinica o výmere 245 m²; · pozemok parcely reg. „E“ KN,
parc. č. 651, Orná pôda o výmere 488 m2;
· pozemok parcely reg. „E“ KN, parc. č. 652, Záhrada o výmere
53 m².
Najnižšie podanie: 1.410,- EUR
Bližšie informácie poskytuje dražobník telefonicky na čísle: tel.
+421 905 123 892

76-0092

• kompletné hroby • betónovanie základov • pomníky
• pokrytie hrobov • doplnky ako lampy, vázy, zlátenie
Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

76-0031
76-0031

Ponúka:

7

3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

45-0017

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

LV19-33 strana-
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politická inzercia / zamestnanie

SBS
LAMA SK

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

POKLADNÍČKA na prácu v stavebninách

v Želiezovciach

Mesačný plat: 650€ brutto/mesiac
Náplň práce:•práca na pokladni
•označovanie a dokladanie tovaru

800 € brutto / mesiac
Nástup ihneď!

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

0948 35 66 75

LIDL Levice Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Kaufland Levice Mzda: 3,5868 €/h. brutto
36-0007

Nástup ihneď.
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Družstevnícka 5089, Levice, +421-(0)36-6350 361-6

INZERCIA

0905 422 015

prijmeme do TPP
na pozíciu:

Info na tel.č. 0903/780 986

ZARIADENIE
PRE SENIOROV

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

PRIJME do TPP

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

PRACOVNÁ PONUKA:
TANEČNICE / STRIPTÉRKY

V PODLUŽANOCH

KUCHÁRKU
aj nevyučenú s

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

epidemiologickým
kurzom

Nástup IHNEĎ

Info: 0905 811 685

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA

0905 422 015

0905 422 015

LV19-33 strana-
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59-0251

Slovensko sa prepadlo v kvalite podnikateľského prostredia.
Chýbajú nové súkromné investície
a vláda ekonomiku
Namiesto zvyšovania daní by naďalej drží len pri
mal minister financií predstaviť ro- manuálnej výrobe,
zumnejšie hospodárenie v súlade s ktorá ponúka níztým, čo mu navrhuje útvar Hodno- ke mzdy. Preto treta za peniaze. Plnenie týchto odpo- ba zásadne zmeniť
rúčaní je totiž zatiaľ katastrofálne. smerovanie Slovenska v najbližších
Aj keď spomalenie ekonomic- voľbách.
kého rastu prebieha vo väčšine
ďalších európskych štátov, práve
» Eduard Heger
na Slovensku sa ekonomický rast
tieňový minister financií a hospodárstva

20

76-0009

Preto odkazujeme tejto vláde,
aby skončila štvorročné dovolenkové obdobie, kedy prejedala
príjmy a premrhala dobré časy, a
aby konečne začala pracovať.

59-0252

Vláda dlho odkladala svoj
hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný
rozpočet. Miliardová diera v rozpočte naznačuje, že tento cieľ ani
po rokoch zbytočného odkladania
nebude splnený. Preto sme opakovane vyzvali ministra financií, aby
zabránil ďalšiemu rozvratu verejných financií a pokutám za zlé hospodárenie od Európskej komisie.

spomaľuje výraznejšie, ako v iných
štátoch. Jedným z dôvodov je, že
vláda opakovane zlyháva pri čerpaní eurofondov, vrátane výstavby
diaľnic. Je to vidieť aj pri posledných číslach stavebníctva, ktoré v
júni zaznamenalo takmer 4-percentný prepad. A pritom prepad nie
je väčší len vďaka hypotekárnemu
boomu a výstavbe bývania. Samotné práce na inžinierskych stavbách
poklesli o vyše 16%.

36-0006

Dobré časy sa
končia,
potvrdzujú to najnovšie čísla z
ekonom i k y.
Koniec nadštandardných časov
dáva dobrý dôvod na vystavenie vysvedčenia,
ako vláda Smeru využila toto obdobie.

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Vláda prejedla dobré časy
a Slovensko nepripravila na budúcnosť

Ľudí oslovuje radikalizmus, je hlučný a vyžaruje energiu

Kto z koho – slepá ulica

Na druhej strane, radikáli sú aj veľmi
zraniteľní zo strany ich opozície. Ľahko
možno zosmiešniť ich postoje, ktoré pôsobia viac silácky než racionálne, viac
„manipulatívne“ ako presvedčivo. Situáciu veľmi zjednodušujú, na dôsledné
rozlišovanie im neostáva energia, ba ani
čas. Sú netrpezliví v čakaní na dlhodobé
výsledky, vidia ohrozenia aj tam, kde
ich niet, a cítia sa povolaní „konať“ tu a
teraz. Strhnutí vlastnou prozreteľnosťou
a pridaním sa okolia mylne vydávajú
svoju cestu za jedinú správnu.

Dvojitý monológ

Pochody mladých ľudí sú čoraz väčšou vášňou v celom svete.

Nemiešajme roly

Úprimne povedané, práve tieto dve
línie sa v našom konzeravtívnom spoločensko-politickom priestore vzájomne
pretláčajú a vybíjajú jedni na druhých.
Ale sú to naozaj také vzájomne sa vylučujúce prúdy? Nestačilo by, aby si lepšie ujasnili svoje postoje vo verejnom
pôsobení a pracovali mierne povedané
„koordinovane“? Aby si jedni vytvárali

a posúvali kvalitne vypracované argumenty a druhí ich vedeli dotiahnuť v
rovine atraktívnosti? Tieto roly sú totiž
nezameniteľné. Ak si ich vzájomne vymenia, zosmiešnia sa obe strany. Prirodzene, zvádza to, ale práve o túto vyváženosť je potrebné stáť.

Mária Raučinová, Fórum života
Foto: CBC (reprofoto)

vzorec
jodovodíka
predložka
s 2. pád.
nie,
po rusky
zn. pre
minútu
vle enie
roz alo

mlá a
ošípanej

vzorec sulfidu kremnatého
hovor

zn. neónu
vtipné
náborové
heslo

podzemná skratka
súhvezdia
skrýša
Malý voz
zvierat

!

3. as
tajni ky

odraz
svetla

prinucoval

Popri tomto doteraz málo úspešnom
radikálnom postupe existuje však aj
druhý neúspešný projekt. Tzv. prekombinovaná diplomacia, úsilie skryť vyznávané postoje a v mene „spoločného
jazyka“ sa snažiť prepašovať drobné
kozmetické legislatívne zmeny v spoločnosti. Také nenápadné, až sú nehodné
postavenia určitej politickej sily. Tešiť sa
z týchto ultra kozmetických zmien vybojovaných za celé desaťročia demokracie,
chce naozaj riadnu dávku optimizmu. A
tak trochu privrieť oči aj pred falošnosťou presadzovateľov, ktorí sa bránia
ukázať svoju pravú tvár. Vzniká potom
dojem, že pracujú veľmi osamotene a
nemajú za sebou žiadne širšie zázemie.

oblizol

citoslovce
pohrozenia

nuž, teda
(zastar.)

zvýšený
tón A

odkladajú
(zastar.)
táborisko
ko ovníkov
zn. pre
oersted
2. as
tajni ky

1. as
tajni ky

E V
Vranova
nad Topou

napäto
potrubie
na vedenie
pary

ve ká
plocha
po a

brómová
so
stáva sa
sivým

príslušník
jazdeckej
pechoty
bedlí

úctivo
žiadaj
laický
kazate

mesiac
Urána
nahý
model

arabský
kô

Stretnú sa dve vdovy a jedna za ne horekova :
- Bože, ako sme sa my milovali... Žili sme si ako
v raji, krivého slova sme si nepovedali a teraz
som zrazu taká opustená... Ni mi po om
neostalo, ale úplne ni !...
- Ale akože ni ? Ve máte tri deti.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Keď však príde na rozmenenie ich ak-

Kalkul a opatrnosť
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prilákam,
privábim

ve mi
po oba
(expr.)

zna ka
železa

skratka
sústavy
vodných
diel

zafu ia
(expr.)
prejavova ,
po esky

nejedovatý
had

mierne
sa vlnia

africká
antilopa

skratka
rukopisu

E V
Košíc

bohoslužobný stôl

staršie
ženské
meno

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Cesta omylov

www.scalpermedia.sk

Fascinuje ma však ich zanietenosť,
silná motivácia a schopnosť zachvátiť
široké skupiny. Uvažujem, čo je tou devízou, ktorou oslovujú. Jasnosť a zrozumiteľnosť cieľov? Jednoduchosť prevedenia? Rozhodnosť v reči?

tivít na drobné, na dotiahnutie pravdy
do dôsledkov, na skutočný stret argumentov v seberovnom dialógu, málokedy obstoja v teste prirodzenej mysliteľskej autority. Pravdepodobne sa im
v snahe obrániť vlastné postoje nedarí
vcítiť sa dosť do kože protivníka, alebo
aspoň si jeho argumenty vypočuť bez
vopred daných predsudkov. Taký dialóg
je tragické sledovať, pretože ide vlastne
o dvojitý monológ. Spoločná platforma
či východisková poloha neexistuje, a
nie je možné ani vystriehnuť presný
uzol nezhody.

Pomôcky:
Ariel, slogan, UMi,
ulus, adas

Nie som zástancom radikálnych
ciest riešenia. Som viac-menej
presvedčená, že u radikalistov (radikálnych aktivistov) ani tak nejde
o zásadovosť a principiálnosť, ako
skôr o povahovú črtu riešiť veci
rázne, pričom sa neraz ukáže, že
ich pohľad býva čierno-biely.

postupuj
v za atej
innosti

Krížovky s úsmevom

10
SPOLOČNOSŤ
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EDITORIÁL / SLUŽBY
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

splátky od 98 €

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

OČNÁ OPTIKA
na všetky druhy
30% ZĽAVA

STAVEB
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R

slnečných okuliarov
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BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

Navštívte OPTIKU OPTAL s.r.o.,
Levice, Na Bašte 5.

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

Zároveň na mieste každý utorok od 9:00 - 15:00 hod.

59-0253

Vám odborne zmeriame Vašu zrakovú ostrosť
a zhotovíme okuliare na mieru.

Objednávky na č. t.: 036/63 152 08, 0907 185 322

85_0550
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Tešíme sa na Vašu návštevu.

32-0077
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Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com
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85_0005

PRÁCA IHNED

Facebook: aiwsk

34-0154

personal

www.aiw.sk

Personálna & pracovná agentúra

E U RO

63-0131

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

Personálna & pracovná agentúra

Možnosť výhry 300 €

34-0153

ZĽAVY AŽ DO 30%

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

