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Pre mnohých čosi neznáme

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

59-0268

PREMIETAČKY, LP PLATNE

DOMY - BYTY

0905 383 167
KUCHYNE SKRINE
Stolárske práce
LACNO Volať: 0904 836 980

59-0161

59-0001
59-0004
59-0030

59-0030

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY

59-0118-1

ÚČTOVNÍCTVO

IZOLÁCIE

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI

JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ
NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

Tel.: 0905 919 485

0911 28 88 68

MZDY A PERSONALISTIKA • DAŇOVÉ PRIZNANIE
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76-0046

59-0298

Ako vnímavý rodič troch už odrastených
detí viem, že nie je jednoduché dať svoje
ratolesti na opatrovanie nikomu inému, ako
ste Vy sami. Bude mi však cťou, ak si na pomoc
vyberiete práve mňa. Deň, noc, víkendy či sviatky, snažím
sa prispôsobiť a byť tu pre Vás. Pracujem na živnosť, bývam
v dome so záhradou v Hornej Seči a detičky ma volajú teta
Alenka. Teším sa na Vás.
0905 644 697

59-0178

0903 376 067

59-0006

RADA POMÔŽEM

59-040

0910 633 336 - CENY DOHODOU

elektroinštalácie

0918 709 007

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

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

ELEKTRIKÁR

pre každého

REKONŠTRUKCIE BYTOV

AZBESTOVÝCH STRIECH

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PÔŽIČKY
ZATEPLENIE BUDOV

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

za maličkosti, za západ slnka za horami, za dobrú večeru, za krásnu knihu, alebo, hoci aj keď sa na vás niekto
usmeje. Mať nárok, vyhrať napríklad
voľby a „môcť všetko“, to je z ľudského
pohľadu pramálo, je to viac ako nič. A
od ľudí, ktorí takto vnímajú život a svoje
momentálne postavenie v ňom sa nedá
čakať žiadna vďačnosť, ale ani radosť zo
života, iba nenávisť a lož. Lebo nárok
sa neuspokojí jeho splnením, naopak,
vtedy obvykle vzniká množstvo ďalších
nárokov.
Mimochodom, jednotlivci, ktorí
praktizujú uvedomelú vďačnosť, majú
posilnenú aktivitu mozgových štruktúr
zodpovedných za sociálne poznanie,
empatiu a pocity uznania. Povedzte
preto „Ďakujem“ kedykoľvek máte príležitosť, poďakujte niekomu a za niečo
aj v duchu. Keď budete mať ťažký deň,
vyberte si zopár spomienok
a pripomeňte si svoje dary
a všetko, za čo ste vďační.
Vďaka vám za pozornosť a pekný skorojesenný týždeň, začínajúci
sa cez víkend Dňom
vďačnosti!

59-0275

Kto by netúžil po pokojnom, harmonickom živote! Teda, okrem tých,
ktorí už dávno zabudli na základnú
skutočnosť, a to, že život je dar a nie
nárok.
Nárok na niekoľko desiatok tisícové
hodinky, nárok na policajnú ochranu, nárok na panovanie, teda vlastne
iba neobmedzenú moc, frajerku popri
manželke, okázalý luxus, nárok na
majetky aj za cenu ľudských životov. Je
takých u nás dosť, ale vlastne – nestoja
za nič. Lebo sú nič. Ľudsky iba jedno
veľké nič.
Svetový deň vďačnosti sa stal každoročným významným dňom ľudstva
na Havaji počas Dňa vďakyvzdania v
roku 1965. Deň je príležitosťou ukázať
svoju vďačnosť a uznanie. Pretože práve
vďačnosť je základom harmonického a
pokojného života. Ak by sme každý deň
poďakovali za to, čo sme dostali ako dar,
prišli by sme na mnoho krásnych vecí.
Ako aj na fakt, že najväčším darom je
samotný život. Stačí „málo“ - uvedomiť
si, čo všetko dostávame. Nie privlastňujeme si či kradneme. Dostávame.
Výskumy potvrdzujú, že tí z nás,
ktorí dokážu byť vďační, sú šťastnejší,
menej vystresovaní a trpia v menšej
miere depresiami. Byť vďačný sa dá aj

NAJLACNEJŠIA

služby

Najčítanejšie regionálne noviny

LEVICKO
Redakcia:

9

OSVIENČIM
OKTÓBER / NOVEMBER

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

UŽHOROD

25.10. - 26.10. 2019

PREHLIADKA + LACNÉ NÁKUPNÉ TRHY,
POTREBNÝ PAS
VYUŽITE POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA!

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

ˇ
VIANOČNÁ BUDAPEŠT

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

7.12. 2019 (sobota)

ˇ
VIANOČNÁ VIEDEN

INZERCIA

18.12. 2019 (streda)

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

59-0035

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI
SCANIA CENA DOHODOU!

DISTRIBÚCIA (31.310 domácností)
párny týždeň: Levice, Demandice, Dolná Seč, Horné Semerovce,
Horné Turovce, Hronovce, Vozokany nad Hronom, Jur nad Hronom,
Kalná nad Hronom, Krškany, Lok,
Plášťovce, Pohronský Ruskov,
Malinovec, Santovka, Šahy, Šarovce, Tekovské Lužany, Lipník,
Tlmače, Veľké Turovce, Veľký Ďur

PREDAJ
A SERVIS
tel.č: 0919 201 688

T E R R A VA R I A G Z AT H O N D A
email: mado.levice@gmail.com

TERRA • VARI • AGZAT • HONDA

• Náhradné diely a príslušenstvo
• Údržba a opravy motorových
kosačiek
• Náhradné diely Babetta

nepárny týždeň: Levice, Bátovce,
Čajkov, Čaka, Devičany, Farná,
Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Kozárovce, Malé Kozmálovce,
Nová Dedina, Tekovská Nová
Ves, Nový Tekov, Pukanec, Rybník,
Starý Tekov, Šahy, Lipník, Tlmače,
Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince,
Želiezovce, Žemberovce

ul. ČERVENEJ ARMÁDY 4
(LUDANSKÁ CESTA), LEVICE

0919 201 688

mado.levice@gmail.com

59-0133

2

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

59-0128

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
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PROFI PLAST • SNP 301 • Želiezovce
0902 680 207 • 0903 519 876

NAJLEPŠIA CENA
600 x 600
600 x 900
900 x 600
600 x 1200
1200 x 600
900 x 1200
1200 x 1200
900 x 1500

rokov na trhu
1997-2019

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

78 €
86 €
86 €
95 €
95 €
125 €
140 €
135 €

1200 x 1500
1500 x 1500
1500 x 1300
1800 x 1300
1800 x 1500
2100 x 1500
2200 x 1500
2400 x 1500

160 €
195 €
180 €
205 €
220 €
235 €
255 €
300 €

59-0020

VCHODOVÉ DVERE od 400 €

PARAPETY 8 €/bm • ŽALÚZIE, SIEŤKY 15 €/ks

Všetky ceny vrátane DPH.

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

59-0079

levicko

používame
kovania AUBI

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %
Veľký Ďur 117 / Žemberovce, Na Hôrke 29
robplast1@gmail.comt0907 798 315

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

preto volajte 0903 727 829

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

59-0008

www.izomer.sk

59-0297

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

Vážení priatelia, máte problém so strechou?

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

59-0239

59-0059

3

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

59-0019

-65 %

PREDAJ - MONTÁŽ

0903 233 520
0903 800 514

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

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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01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL: 0919420515

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Dám do podnájmu v
LV prerobenú zariadenú
garzonku. Kuchynská linka, chladnička, práčka,
TV + internet. Kontakt:
0907134596

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim v Leviciach a v okolí
byt alebo dom aj s dlžobou. Platím v hotovosti.
0905804926

08 STAVBA
»Darujem zeminu za odvoz,
0903664966
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

11 HOBBY A ŠPORT
»KÚPIM
STAROŽITNOSTI.
STARÉ MOTORKY, BICYKLE,
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY VRECKOVÉ AJ NÁRAMKOVÉ, ŠABLE AJ BODÁKY, A
VŠETKO CO JE STAROŽITNÉ.
0903439094
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim ľudové kroje
0902708047

Obavy z cukrovky
zícia zohráva úlohu len asi v 5 percentách
prípadov (o niečo častejšie sa ochorenie
vyskytuje ak postihnutým rodičom je
otec).
Diabetes mellitus 2. typu sa objavuje v
ktoromkoľvek veku, ale obyčajne nie skôr
ako v štyridsiatke. S pribúdajúcimi rokmi
jeho výskyt stúpa, najčastejšie sa zisťuje u
Katarína z Nitry
Napriek tomu, že cukrovka trápi ľudí mužov medzi 45 a 65 rokmi a u žien medzi
minimálne 3500 rokov, príčina vzniku 50 a 55 rokmi. Príčinou ochorenia sú tak
ochorenia nie je stále známa. Vieme však, genetické, ako aj environmentálne faktože na jej vzniku a rozvoji sa podieľajú ge- ry. Vonkajšie faktory sú zväčša ovplyvninetické vplyvy a mnoho faktorov vonkaj- teľné – patrí sem prejedanie sa, obezita,
nedostatok fyzickej aktivity, psychický
šieho prostredia.
Diabetes mellitus 1. typu postihuje stres, fajčenie a vplyv niektorých liekov.
zväčša deti a mladých ľudí. Ochorenie Nie náhodou až 90 percent diabetikov
u nich vzniká na základe imunologicky má nadváhu alebo sú obézni. Už pokles
podmieneného ničenia až úplného zniče- hmotnosti o 5 percent alebo fyzická aktinia buniek podžalúdkovej žľazy. Častejšie vita minimálne 30 minút trikrát do týždňa
sa vyskytuje po infekciách, napr. po rube- znižuje riziko vzniku diabetu.
Dedičnosť pri 2. type cukole, infekčnej mononukleóze, po zápale
príušných žliaz – predpokladá sa preto rovky zohráva dôležitejvplyv vírusov. Ale to nevysvetľuje všetky šiu úlohu ako pri prvom
prípady. Známa je súvislosť s niektorými type. Ak jeden z rodičov
diétnymi faktormi – napr. s dĺžkou doj- má cukrovku, riziko, že
čenia (ochorenie sa častejšie vyskytuje u ochorie jeho dieťa je 33tých, ktorí boli prikrmovaní skôr ako v 6. 45 percent a zvyšuje sa
mesiaci života), príjmom mäsa a údenín s vekom.
(pre obsah nitrozamínu) alebo gluténu » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
(vyskytuje sa hlavne v pšeničnej múke).
Diabetologička, odborníčka na poruchy
Pri 1. type cukrovky genetická predispometabolizmu a výživy

• Lamelové
• Z ťahokovu
• Drevoplast

ita s
l
a
v
K

13 RôZNE / predaj

15 HĽADÁM PRÁCU
»Hľadám si prácu: ryľovanie čistenie hrobov a upratovanie a strihanie stromov.
0911515330
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

D
O

TOPOĽČIANKY
Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

U

4

3 9
8
7 2
6 5 7
2 8 3
9

5

2
2
6

9

5

1
8

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk
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Nie Angličan ( v zmysle obyvateľ
Veľkej Británie všeobecne), ale Brit.
Nie bývam na internáte,
ale bývam v internáte.
»
Vtipy

V PONUKE AJ

» Chlapík v novom volve
XC90 T6 v plnej výbave, s
nadupanou elektronikou,
zastane na červenú na križovatke. Stojí, čaká na zelenú, už ide oranžová, keď tu
zrazu DZIIIIIIIIIIIIIGGGGGG!!!!
Zozadu sa do neho nabúra
trabant.
S Volvom to len mierne kývne, chvíľku sa nič nedeje
a potom sa chlapíkovi na
palubnom počítači objaví
hláška:
_ Bol zistený nový hardware! Chcete nainštalovať
ovládač?

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%

možný nákup sobota - nedeľa
po tel. dohode

2100 x 1100 x 300 mm cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm òena s DPH 580 €
YYWWćXY\WćZ_WüüòôýðĂp|t[]W€
Y]WWćXZ\WćZ^WüüòôýðĂp|t]WW€
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»Skúšky v autoškole. Komisár sa pýta blondínky:
- Opíšte nám funkciu motora. - Môžem vlastnými slovami? - Samozrejme.
- Brmmmmm brmm brm

45-0147

Návod nájdete na 6 strane dolu.

1

3

16 ZOZNAMKA

Chcete si podať inzerát?

6
9
4

5 950 €

»Hľadám priateľku na vážny vzťah do 60 rokov. Tel.
číslo 0918256367
»37 r.cyklista hľadá frajerku, 0904543036
»55r. hľadá priateľku
0917049831

2 6
3
9 3

U

Príves na prepravu
stavebných strojov

na nebrzd

8

Slovenčina naša

www.efesto.sk
0907 130 227

É CENY
AKCIOVené
vozíky

5

8
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Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

6

K

.
.
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VÝROBA MODERNÝCH AJ KOVANÝCH BRÁN

12 DEŤOM
»PREDÁM RôZNE CENNÉ STARÉ MINCE KONKRÉTNA INFORMÁCIA CEZ MOBIL VEČER
0907677532

S

Z listu čitateľky: „Mám tridsať rokov,
moja matka päťdesiatšesť a už niekoľko rokov je diabetička. Je cukrovka
dedičné ochorenie? A možno sa vôbec
nejako preventívne chrániť pred cukrovkou, ak ju už máme v rodine?“

59-0309

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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bývanie

levicko

OČNÁ OPTIKA

na všetky
30% druhy
50%
slnečných

ZĽAVA

pre žiakov
a študentov

UROBÍME ZA VÁS !!!

SADROKARTÓN

STIERKY

MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

Navštívte OPTIKU OPTAL s.r.o.,

Levice, Na Bašte 5.

Norbert Nochta

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

0905 832 158

zmeriame Vašu zrakovú ostrosť
a zhotovíme okuliare na mieru.

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

59-0254

Tešíme sa na Vašu návštevu.

telefón: 0908 66 6 853 

59-0267

okuliarov

ŠPINAVÚ PRÁCU

MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA
DOMOV, BYTOV
OBKLADY, DLAŽBY

59-0077

ZĽAVA

5

Slovenčina naša
Nie päť euro, ale päť eur. Nie
elektrika, ale elektrina. Nie oregáno, ale oregano.

Michal Macho

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

ELEKTRO

59-0014

11- ročná prax

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

PLUS

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE:

59-0265
76-0074

Predajňa: Kalná nad Hronom, ul. Mieru 116
Tel.: 0910 934 354 • ligroup@ligroup.sk

59-0165

- ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY, RODINNÉ DOMY, BLESKOZVODY
- REVÍZIE NN, VN
- ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
- POŽIČOVŇA NÁRADIA

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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INZERCIA

0905 422 015

59-145-7
59-0281

t;",3:5*&#"-,»/0730-&5".*
t;"4,-*&7"/*&-0%Ç*¶
tÇ"-Á;*&t4*&ł,:t1-"4507²0,/«
t013"7"70/,"+À¶$)30-*&5

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
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

ODVOZ KONTAJNEROV

VÝKUP

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

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

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

AUTOBATÉRIÍ

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

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

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

VÝKUP

0915 104 234

DOPRAVA

0944 423 566

45-0010

formou doporučenej zásielky. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec
(alebo zamestnávateľ) prijatie písomnosti
odmietne. Pracovný pomer sa následne
nekončí doručením výpovede, ale končí až
uplynutím výpovednej doby. Výpovedná
doba je časový úsek, ktorý musí záväzne
uplynúť od doručenia výpovede a skutočným skončením pracovného pomeru.
Ak v pracovnej zmluve nie je dohodnutá výpovedná doba alebo ak nie je výpovedná doba zakotvená v kolektívnej
zmluve, uplatní sa výpovedná doba stanovená Zákonníkom práce. Zákonník práce
ustanovuje všeobecnú výpovednú dobu
najmenej jeden mesiac, ktorá sa uplatní,
ak Zákonník práce neustanovuje inak. Pri
skončení pracovného pomeru výpoveďou
môže zamestnancovi prináležať odstupné
(t. j. finančná čiastka), ktoré má svoj zmysel a plní účel, ktorým je kompenzácia
za stratu zamestnania bez zavinenia zamestnanca. Zamestnanec nemusí vykonať žiadny úkon, nárok na odstupné mu
vzniká priamo zo zákona. Odstupné však
nenáleží zamestnancovi vždy, ale len v zákonom vymedzených prípadoch.

45-0006

Pri skončení pracovného pomeru dochádza k zániku celého radu práv a
povinností, ktoré tvoria obsah pracovného pomeru a k zániku pracovného
pomeru ako právneho vzťahu.
Výpoveď je jednostranný právny úkon
účastníka pracovného pomeru, na základe ktorého sa pracovný pomer ukončí
uplynutím výpovednej doby, a to bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Skončiť
pracovný pomer výpoveďou je oprávnený
tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ,
avšak zamestnávateľ je vo väčšej miere limitovaný zákonom. Zamestnávateľ
môže dať zamestnancovi výpoveď iba z
dôvodov, ktoré upravuje Zákonník práce.
Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi
výpoveď v ochrannej dobe - napríklad je
zakázaná výpoveď tehotnej zamestnankyni, zamestnancovi, ktorý je dočasne práceneschopný alebo zamestnankyni na materskej dovolenke. Zamestnanec môže dať
zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek
dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď nesmie byť viazaná na podmienky.
Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Riadne doručená
výpoveď zo strany zamestnávateľa je
tá, ktorá je zamestnancovi doručená do
vlastných rúk, pričom doručovať možno
na pracovisku zamestnanca, v jeho byte
alebo kdekoľvek bude zastihnutý, alebo
ak to nie je možné, možno výpoveď doručiť prostredníctvom poštového podniku

59-0233

Skončenie
pracovného pomeru výpoveďou

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

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.

ZBER A SPRACOVANIE

STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM
PRE POLÍCIU SR.

76-0087

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

levicko

VŔTANIE
STUDNÍ

HYDRODERMABRÁZIA
najnovšia vákuová technológia
hĺbkového čistenia pleti

59-0276

VIZITKY

HYDRO FACE

• akné, zmenšenie pórov
A!
• spevnenie
INK
V
NO
• bielenie
• dodanie hydratácie a výživy

DARČEKOVÉ
Miriam Vrbková, 0908 686 164
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
Salón krásy Claudi • www.salonclaudi.sk

0905 422 015

59-0016

59-0271
59

0949 472 779

59-0039

aj v nedostupnom teréne

PREDAJ STAVEBNÝCH
POZEMKOV KRŠKANY
inžinierske siete vo výstavbe

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

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

PONÚKAME NA PRENÁJOM PRIESTORY VHODNÉ NA VÝROBU ALEBO SKLAD

dňa 31.10.2019 o 13:00 hod,
miesto konania: Penzión ARTin,
Svätourbanská 37, 949 01, Nitra,
predmet dražby: pozemky parcely registra „C“, k. ú. Veselá, Obec Šarovce: parc. č.:
74/13, 74/14, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20 a
rodinné domy v k. ú. Veselá, Obec Šarovce:
súp. č. 431, 433,
najnižšie podanie: 37100,00 EUR

Nachádzajú sa v mestskej časti Nixbród.

Rozmer hál – 1 x 456 m²; 4 x 231 m², výška stropu 4,70 m.

Vstup do každej haly samostatný.

INŽINIERSKE SIETE

0903 421 913

práce malým bagrom

€/m²
0
9
,
1
b

0903567987
0911025035

gií
ez ener

59-0280

VÝKOPOVÉ

Informácie
na tel. číslach:

ho
esačné
Cena májmu
n

59-0289

59-0302

Celý objekt je strážený 24 hodinovou strážnou službou.
Možnosť parkovania v areáli.

INFO: Moja Dražobka s.r.o., 0902 535 183

ZEMNÉ a

Nehnuteľnosti Levice s. r. o., ul. Kpt. Nálepku 78, Levice

59-0028

www.nehnutelnostilevice.sk

59-0011
59-0034
59-0089

POSKYTUJEME POHREBNÉ A KREMAČNÉ SLUŽBY

www.zamocnictvo-rapavy.sk

59-0291

rapavy.t@gmail.com

499
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Chceme ľuďom prinášať reálne výsledky

87-0012

ťažkej práce nárok na zaslúžený odpočinok a odmenu, a nie nedôstojné
prežívanie zo dňa na deň. Toto však
nevyrieši jednorazový vianočný príspevok. Veľkú pozornosť si nepochybne zaslúžia aj pacienti a celé zdravotníctvo. Zdravotnú politiku musíme
nastaviť tak, aby bola zdravotná starostlivosť dostupná pre všetkých bez
rozdielu. Tieto oblasti však musíme
riešiť naprieč všetkými regiónmi Slovenska. Ak sa totiž budeme sústrediť
len na región hlavného mesta, rozdiely v našej krajine sa budú prehlbovať.
Obce, mestá a regióny najlepšie vedia,
čo potrebujú, a preto musia spolurozhodovať o tom, čo sa s nimi bude diať.
V našom tíme sú ľudia, ktorí pre
túto spoločnosť už niečo dokázali
a ich cieľom je urobiť ešte viac. Verím,
že spoločnými silami sa nám podarí naplniť naše ciele a ľuďom doručiť
reálne výsledky. Lebo len rečami nič
nezlepšíme.
Ďakujem, ak mi v tom pomôžete
a spoločne pomôžeme
Slovensku a všetkým, ktorí tu žijeme.

Tomáš Drucker
Dobrá voľba

BITU FLEX s.r.o.

33-0034

Dôvodov,
prečo
som sa rozhodol vstúpiť do politiky je mnoho. Azda najsilnejší je
ten, že mi v nej chýba
normálnosť. Nielen ľudskosť, solidarita a slušnosť by mali byť normálne.
V politike by mali byť normálne aj
program a dosahovanie skutočných
výsledkov. Pretože reči každodenný
život ľudí nezlepšia. A práve normálnosť chýba nielen mne, ale aj ľuďom
naprieč Slovenskom. Presvedčil som
sa o tom v mestách a obciach počas
zbierania podpisov potrebných na
registráciu politickej strany Dobrá
voľba. Rekordných takmer 30-tisíc
podpisov sa nám spoločne podarilo
vyzbierať za menej ako mesiac, čo je
pre náš tím veľmi motivujúce. Ľudia
jasne vyjadrili svoj názor a potrebu
obsahu, skutočných výsledkov a riešení vnímame rovnako.
Považujem za normálne, keď
štát pomáha tam, kde máme najväčší problém a najväčší dlh voči spoločnosti. A práve na tieto skupiny sa
sústreďuje program Dobrej voľby.
Dôstojný život a podpora najzraniteľnejších skupín sú oblasti, ktoré boli
roky zanedbávané. Založenie rodiny
musí byť pre mladých radosťou a životným poslaním, a nie finančnou záťažou. Rovnako nesmieme zabúdať
ani na seniorov, ktorí majú po rokoch

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604
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KAMENÁRSTVO
SOCHÁRSTVO
Opravu mosta komplikujú
poruchy, odborníci nariadili
zaťažkávacie skúšky

59-0088

45-0051

DREVENÉ
BRIKETY

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c
(pri Galante)

9
59-0056

cena od 169 EUR

a:
ponúk

• 8 - 22 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm

3,90 € / ks

• mulard kačice na výkrm

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

krmivo pre nosnice
rastová a znášková
45-0017

RUF PINI KAY VALEC RAŠELINOVÉ
Veľké Kozmálovce 0948 106 100

Jozef Kóša 0917 918 600

LV19-38 strana-
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Rozvoz ZADARMO!

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

36-0010

CIA
AK

45-0027

0907 652 710

Rekonštrukcia nadjazdu na vstupe do Levíc v
smere od Kalnej nad Hronom na ceste I/51 sa komplikuje. Po odkrytí nosných častí mosta a mostného zvršku sa tam zistili závažné konštrukčné
poruchy. „Zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa,
autorského a stavebného dozoru bolo skonštatované, že musia byť stavebné práce na porušených
konštrukciách pozastavené. Ostatné práce môžu
pokračovať v obmedzenom režime,“ informovala
radnica.
Podľa magistrátu nie je vylúčené, že v konštrukcii mosta môže dôjsť k takzvaným krehkým
poruchám, v dôsledku ktorých môže nastať samovoľná deštrukcia mosta bez predošlých príznakov.
O ďalšom pokračovaní rekonštrukcie rozhodovali
okrem stavebníkov aj ďalší odborníci z odboru
mostných konštrukcií, ktorí rozhodli, že v priebehu tohto týždňa bude na nadjazde vykonaná zaťažkávacia skúška.
Jej výsledky by mali byť spracované do konca
septembra. „Podľa nich potom projektant posúdi
jestvujúci projekt zosilnenia pilierov a základov.
Ak nepríde k zmene, zhotoviteľ bude pokračovať v
prácach na základoch a stĺpoch podľa pôvodnej
projektovej dokumentácie,“ informovala radnica.
Doterajšia rekonštrukcia nadjazdu si vyžiadala
náklady v hodnote 445.300 eur. Stavba sa začala
na jar tohto roka. Podľa predbežných plánov mali
stavebné práce trvať 13 a uzávera dopravy osem
mesiacov.
» TASR

CINTORÍN
• Kompletné
jednohroby a dvojhroby
• Betónové základy
• Krycie dosky
• Oprava starých hrobov

škola, politická inzercia

Tolerované klamstvo
Ťažko písať o školstve bez dotyku s
politikou. Tá stojí za všetkým, čo sa
deje vo výchove a vzdelávaní, žiaľ. V
posledných rokoch školstvu škodí,
ba ponižuje učiteľský stav a vzdelávanie.
Ak sú aj spoluzodpovední učitelia, aj
to je dôsledkom dlhodobo zlej školskej
politiky. Možno by si kompetentní priali, aby nás zahnali do kúta, a aby sme
prosili o prežitie. Preto sú ich útoky
opakované, ponižujúce, strach naháňajúce. Tváriace sa ako pravda.
V posledných mesiacoch sa masírovanie verejnej mienky stupňuje.
V takých chvíľach si prajem kriticky
mysliaceho a konštruktívneho občana,
ktorý by odhalil skreslené vyhlásenia
ideovo obmedzených politikov a ich zámery, ktoré sú zištné, chcú získať hlasy
aj za cenu skreslenia reality. Nuž, blížia
sa voľby a stále sa verí podsunutým informáciám.
S akou marketingovou ľahkosťou
sa prezentujú obedy „zadarmo“. Za
nimi sa však skrýva úmorná práca zle
platených kuchárok, preťažených úradníkov obce, bežných ľudí, ktorí musia
denne podstupovať byrokraciu, aby sa
politici mohli chváliť niečím, čoho dôsledky netušia. Napokon sa to prejaví
na premrhaní oveľa väčšej čiastky, ako
sa minula pri obedoch po starom.
Najnovšie bolo verejnosti vsugerované klamstvo o 400-eurovom (!)

zvýšení platu učiteľom. Skratkovito,
bez faktu, že sa zvyšovalo v dlhšom
časovom období, paralelne so zvyšovaním cien. Dokonca padlo vyjadrenie, že
sa plat takto zvýšil nie iba začínajúcim
učiteľom. Prirodzená otázka laickej verejnosti: Čo tí učitelia chcú? Ale dôkladná analýza nedôstojného nárastu platu
učiteľov sa málokedy šíri. Isté však je,
že sa to dobre prezentuje: Učiteľom sme
zvýšili platy o 400 eur! Ani nehovorím
o tom, že peniaze na to prídu školám
oveľa neskôr, ako sa zmenia platové
dekréty. Apolitická škola si musí poradiť sama, aby sa podieľala na politickom marketingu.
Polarizácia je súčasťou politickej
manipulácie. Školstvo je rezort, ktorý
vyžaduje mnoho prostriedkov. A keď
sa vykresľuje ako bohaté, s najlepšími
podmienkami a najrýchlejšie stúpajúcimi platmi, klame sa o skutočnom stave,
verejnosť ho považuje za zabezpečené.
Bez viny však nie je ani učiteľský
stav. Na základe jeho pasivity a bez
hlasnej argumentácie vychádzajúcej
zo skúsenosti sa javí, že všetko je tak,
ako má byť. Ak učiteľov nerozrušia verejne prezentované klamstvá politikov,
nemožno hovoriť o ich cti. Musíme len
dúfať, že tých pár aktívnych učiteľov
bude kričať tak, že aj verejnosť pochopí
skutočný príbeh slovenskej školy. Ak
nie, zostaneme terčom.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ
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Nestrašme ľudí
a zoberme tromfy Ficovi z rúk
Myslíte si, že je
najpodstatnejším
problémom Slovenska to, či majú homosexuáli registrované partnerstvá?
Určite nie a ani my
nie. Bohužiaľ - PS/SPOLU a KDH sa tak
celé leto tvária. Nerokujú o inom, len o
tom, či návrh na partnerstvá homosexuálov predložia hneď po voľbách, ako chce
PS/SPOLU, alebo až za 2 roky, ako navrhuje predseda KDH.
A rozumní ľudia sú na Slovensku z
toho v šoku. a najmä voliči KDH, ktorí
nechápu o čo Hlinovi ide. Akoby sme v
štáte, ktorý nám spod rúk uniesla mafia,
nemali teraz iné problémy! Zároveň platí,
že takto úplne zbytočne lejú tieto strany
vodu na mlyn Ficovi a spol, ktorému teraz
len stačí ľudí týmto strašiť a môže mu to
pomôcť vyhrať voľby.
Preto sme minulý týždeň prišli s prvou časťou plánu, ako opozícia môže spoločne poraziť mafiu vo voľbách. Nazvali
sme ju „NESTRAŠME ĽUDÍ“ - a sľúbili sme,
že naše hnutie nevstúpi do vládnej koalície, ktorá by chcela zaviesť registrované
partnerstvá a adopcie detí homosexuálmi.
Že nevstúpime do vlády, ktorá by chcela
uvoľniť boj voči drogám, ktorá by chcela
brať ľuďom sociálne výhody, ktorá by chcela súhlasiť s kvótami pre migrantov.
Jasné, že teraz budú chvíľu na nás
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peniť ľudia z PS/SPOLU, KDH či od Kisku.
Ale to nevadí a to sa poddá. Urobili sme to
v dobrom záujme všetkých ľudí, ktorým
na Slovensku úprimne záleží. Poďme
bojovať za podstatné veci - poďme vrátiť
unesený štát späť do rúk ľudí a nenahrávajme úplne zbytočne našimi chybami
Ficovej mafii. Dlhé roky ľudia túžia po
zmene a nekazme si to zbytočným strašením týmito témami, ktoré mnohých ľudí
môžu od volieb odstrašiť.
Máme pred sebou posledných 5 mesiacov boja za lepšie a spravodlivé Slovensko. Máme pred sebou finálny zápas
za Slovensko, kde budeme radi žiť. Nekazme si to.
PS. Pellegriniho sa nám síce odvolať
nepodarilo, ale bojovali sme dobrý boj.
Sám som na schôdzi rečnil vyše troch
hodín a pomohli aj moji kolegovia. Veľmi
ma však mrzí, že nás poslanci za strany
PS/SPOLU, KDH a ani
kolegyňa
Remišová
zo ZA ĽUDÍ, nedokázali podporiť ani
jednou jedinou vetou
v rozprave - v našom
spravodlivom boji za
spravodlivosť na Slovensku. Opäť zvíťazilo
ego, opäť sme museli
bojovať sami.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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
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»
Vtipy
»- Viete, čo je to 90-5090?
- Jazda v meste okolo policajtov.

RUDOLPH LOGISTICS SLOVAKIA,
MLYNSKÉ NIVY 16, BRATISLAVA 821 09
Hľadáme do našej novootvorenej Levickej pobočky:

»Idem autom a vidím zá-

priamo pre výrobcu

MONTÁŽNIKOV

expedícia@aneko.sk

0911 131 779

s priemerným nástupným platom 916 EUR/Mes.

z Levíc a okolia.

Platové podmienky:
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

Ďalšie príplatky:
• Príplatok za prácu v noci + 1,50 EUR/hod.
• Poobedňajšia zmena + 0,24EUR/hod
• Príplatok za prácu cez víkend - sobota + 50 %, nedeľa + 100 %, štátny
sviatok +150% z priemerného zárobku
• Príspevok na cestovné náklady 0,15 EUR/km (len na cestu do práce
a max.3EUR/deň)
Stravné lístky 4EUR/deň– 77,5 % hradí zamestnávateľ

Bližšie informácie Vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí
alebo mailom zoltan.molnar@rudolph-log.com
alebo telefonicky 0905 240 492.

**podmienky vyplatenia 14-ej výplaty budú upresnené na pohovoroch!

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

59-0307

ých
n
šikovodpovedn
z

45-0288

me
Hľadáých a

INZERCIA

0905 422 015

Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

prijme na TPP

vodiča MKD
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Víkendy doma

jedna odjazdená sobota v mesiaci

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)

Parkovanie áut v Bratislave

Kontakt: 0911 997 728

75-06-3

» redakcia

• Nástup možný IHNEĎ
• Práca na plný úväzok od 4,45EUR/hod., po skúšobnej dobe 4,70EUR/hod.
• Trojzmenná prevádzka
• Dochádzkový bonus v hodnote 85 EUR/mesiac (za 100%-nú dochádzku)
• 13. výplata v hodnote 550 EUR (v júni)
• 14. výplata v hodnote 550 EUR**(v decembri)

45-0293

»Predám auto s nehrdzavejúcou, pontónovou karosériou, nepodliehajúcou
módnym vplyvom, s dvojtaktným motorom pracujúcim na princípe náhodných
výbuchov.
Zn: Wartburg 323 Sedan.

MONTUJ
OKNÁ a DVERE

721190247

»V správach hovorili, že by
každý, kto vyrazí na cesty
v zimnom počasí, mal mať
so sebou reťaze, lopatu,
deku, rozmrazovač, ťažné
lano, baterku, hever a náhradné koleso. No, vyzeral
som ráno v tej električke
ako blbec.

SKLADNÍKOV S OPRÁVNENÍM NA VZV

76-0009

blesk kamery. Hneď som
pochopil, že ma fotia kvôli
prekročeniu rýchlosti, aj
keď som vedel, že rýchlosť som neprekročil. Tak
aby som sa uistil, že mám
pravdu, obišiel som ulicu a
prešiel znovu v tom istom
mieste ešte pomalšie. Bola
to pre mňa zábava, tak
som prešiel okolo tej kamery ešte trikrát s rýchlosťou
korytnačky a s úsmevom
som ešte zakýval do kamery, ktorá ma fotila po
každom prejazde. Za dva
týždne som dostal list, v
ktorom bolo päť šekov za
nezapnutý pás.
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zdravie / služby
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CITY PARK
KAVIAREŇ

PRIJMEME
Skladník

LEVICE, Turecký rad 13

Hľadá pracovníka na pozíciu:

(Nemecko)

ČAŠNÍČKA
ČAŠNÍK
na hlavný pracovný pomer

2200 EUR/mesačne Brutto

9

Brutto

.9

AK
CI
30 A

.2

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

PLAT: 4,20 € brutto/hod.
+ prémie + obedy

131190333

0903 431 350

85_0646

tto
2400 EUR/mesačne Bru

do

0944 113 140

(Rakúsko)

00 EUR/mesačne

01

-2
5

%

Mäsiar
30

Bližšie informácie na čísle:

0905 636 775

59-0308
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REŠTAURÁCIA
Levice, Ľ. Štúra 47
HOTEL ROZKVET

PRIJME ŠOFÉRA

0905 422 015

NA ROZVOZ JEDLA
OD 13.00 DO 20.30 HOD.

PLAT: 3,60€ BRUTTO/HOD.

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

����ATISLAVA������AVA������������������A���������Y��������������

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
PRÁCA S PC - ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ
A INÉ ....

���������
��������������
ZA 1000€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

0948 952 320
0948 297 597

€
MZD A OD 850 € DO 1300

0800 500 091

www.bauservice.sk
info@bauservice.sk

85 0637

����A IHNED

20

ODPREDÁME STAVEBNÉ
PROJEKTY
V NEMECKU

85_0005

personal

34-0162

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

LV19-38 strana-
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63-0147

E U RO

0905 636 775

PRÁCA V ČR

Personálna & pracovná agentúra

Personálna & pracovná agentúra

BLIŽŠIE INFO:

59-0308

+PRÉMIE + OBEDY

