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NOVOZÁMOCKO
Týždenne do 34 140 domácností

786%29

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124

www.strecha.ws

031190175

VIAC INFO: 0908 580 999

>%(2

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ, DVERE
TIENIACA TECHNIKA

VYUŽITE

KONCOROČNÉ ZĽAVY
do 15.12.2019

Už 16 rokov na trhu
0907 652 710

WINTHERM s.r.o.,
M.R.Štefánika 15, 1.posch.,
Tel.: 035/640-8825, 0908 793 406
www.wintherm.sk
e-mail: wintherm@stonline.sk

76-0120

» red

na víkendy do predajne
v Bánove. Dlhodobá brigáda, mzda: 3€ / hod.

46)Ï8%.8)7-

07-0012

iba ako súčasť jednotlivých rezortných
štátnych politík. Napríklad v školskej
politike sa rozvíja problematika skvalitňovania vzdelávania študentov. V sociálnej politike sa saturuje problematika
pomoci mladým rodinám. Mladá generácia sa v programoch politických strán
nechápe ako zdroj rozvojových stratégií
spoločnosti. Je to skôr skupina spoločnosti, v ktorej ako prvej sa prejavujú spoločenské problémy alebo dokonca sama
je hrozbou pre dospelú spoločnosť.
Potom sa ale nečudujme, že o takýto prístup „zrelej“ časti populácie k
potrebám, schopnostiam a predstavám
mladých ľudí mládež nemá záujem, ignoruje ho.
Do volieb 29. februára roku 2020 zostáva z pohľadu dejín iba zlomok času.
Politici a politické strany by teda mali
s nejakou zmysluplnou ponukou vo
svojich volebných kortešačkách osloviť
najmä mladých ľudí, tých, ktorí tu budú
žiť oveľa dlhšie, ako stály a tradičný voličský elektoriát.

76-0112

Byť „nad“ či mať „v paži“. Niekoľkými slovami charakterizovaný postoj
a prístup veľkej časti mladej generácie k voľbám, k budovaniu zastupiteľskej demokracie u nás. Aj preto je
jej stav taký, aký je.
Jedným z významných indikátorov
účasti mladých ľudí na „vládnutí“ je ich
účasť na rozvíjaní zastupiteľskej demokracie uplatňovaním aktívneho a pasívneho volebného práva. Už viac ako desaťročie iba konštatujeme nedostatočnú
pozornosť politológov a sociologického
výskumu tejto oblasti politickej participácie mládeže.
Vieme, že najvyššiu účasť na voľbách vykazuje stredoškolská gymnaziálna a vysokoškolská mládež, najnižšiu
robotnícka a takmer žiadnu rómska
mládež. (Na porovnanie . Ak posudzujeme volebnú účasť podľa etnicity – tradične vysokú má mládež, hlásiaca sa k
maďarskej národnostnej menšine.)
Prieskumy priebežne poukazujú
na jav, že problematika života mládeže
a jej oprávnených potrieb sa vyskytuje

PONUKA PRÁCE STRECHYNA KĽÚČ
PRIJMEME
škridla výpredaj
BRIGÁDNIČKU
3,50 €/m2

59-0358

Volebná účasť mladých

45-0027
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KOBERCE ZÁMČAN

76-0016

KOBERCE ◦ PVC ◦ PARKETY

Unikátna ochrana
domácnosti
pred
5HNODPD5HJLRQDOQHQRYLQ\[
vytopením
RNWyEUD
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OD Zámčan Nové Zámky
T.č.: 035/642 19 29

PODLAHÁRSKE PRÁCE

76-0120

Pracovná náplň: administratíva s ľahšou
fyzickou prácou
Požiadavky: maďarský jazyk vítaný
Tel.: 0917 747 192

76-0117

32-0167

www.waterguard.sk tel: 0948 238 067

Hľadáme šikovného PRACOVNÍKA
(muža) do našej ﬁrmy.

hlavu hore / služby
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Pred 30 rokmi sa začala „nežná“ revolúcia. V spomienkach sa mi objavuje pieseň Sľúbili sme si lásku.
Nakoniec a ukázalo, že to až také nežné nebolo. Kým sme my štrngali kľúčmi,
komunisti si pripravovali svoje lúpeže
a stratégie. A namiesto väzenia sedia
dodnes vo vláde a na úradoch. To, čo
sa nám vtedy zdalo nežné, bolo hlúpe.
Hrubé čiary nie sú dobré – zločiny mali
byť potrestané a zločinci izolovaní, aby
nemohli viac škodiť. Ani s tou láskou to
nedopadlo tak, ako sme si mysleli. Prišli hádky, delenie štátu a majetkov, viac
závisti a nenávisti, ako lásky. V jednej
disciplíne sme však dosiahli možno svetové prvenstvo – rozkrádanie štátu.
O pár mesiacov nás čaká reparát.
Dokončiť to, čo sme vtedy začali. A lásku by sme si už nemali sľubovať, ale
skutočne dávať. Budeme ju potrebovať
aj pri obnove našej krajiny. Máme dnes
viac peňazí aj vecí, ako sme mali vtedy.
A chýba nám to, o čom sme spievali na
námestiach – pravda a láska. Pravda vedie k uvedomeniu si problémov a chýb.
Láska je liek na ich vyriešenie a zahojenie rán.
Neprotivme sa zlému. Tieto slová sú
napísané v Evanjeliu podľa Matúša a na
prvý pohľad pôsobia, ako keby sme sa

mali so zlom zmieriť, alebo mu ustupovať. Dôležité sú však aj ďalšie Ježišove
slová: „ Milujte svojich nepriateľov a
modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.”
Čo nám teda Ježiš hovorí? Aby sme
nebojovali so zlom zlými prostriedkami. Aby sme pochopili, že zlo sa dá
poraziť iba láskou a odpustením. Ježiš
hovorí, aby sme konali pokánie a používa slovo, ktoré znamená aj zmeniť svoje
postoje k životu a obrátiť sa.
Bojovať so zlom teda neznamená,
že ho zbombardujeme ďalším zlom, ale
prijatím a láskou ho premeníme na dobro. Znie to niekedy smiešne, ak nejaká
komisia vyzýva darebákov, aby urobili
sebareflexiu. Ale koľkí ľudia sa násilím
a represiami obrátili na dobré?
Človek neprestane robiť zlo zo strachu, ale až keď sa obráti. Verme, že zlo
a
nespravodlivosť,
ktoré vidíme okolo
seba, budú zastavené a potrestané.
A verme aj to, že sa
raz v nebi stretneme
– všetci hriešnici,
ktorí sa chceme polepšiť.

» Ján Košturiak

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0137

NOVOZÁMOCKO Pravda a láska

Hľadáme zamestnanca na pozíciu

KONTROLNÝ TECHNIK STK

Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel

Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď
Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské
vzdelanie, prax 2 roky,
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

hursan@stknz.sk

76-0116
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NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Judita Štefanková
Úzka 10, Želiezovce

Nové
Zámky

PRACOVNÁ PONUKA:

EMG vyšetrenie

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

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
27.920
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

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 400 EUR

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

Telefón počas ordinačných hodín: 0948 38 12 12

NOVAPLAST

Navštívte nás: Hlavná 179, Andovce

Pizzéria Oliva
0910 508 888

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVOOTVORENÁ pizzéria ponúka:

-50%
na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

VIANOCE

Mgr. Bc. Marta Molnárová

59-0042

0915 896 536

KARÁCSONY

ROZVOZ

GRÁTIS
Y

VÉ ZÁMK

NO
• denné menu
R
vka 8 EU
objedná
a
• pizza, hamburger
ln
á
im
min
• výber jedál z jedálneho lístka
• možnosť rezervácie na rodinné
oslavy, svadby, kary...
• navštívte naše víkendové AKCIE info na FB

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

59-0250

0910 970 890
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76-0106

Západné Slovensko

máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

76-0009

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

76-0035

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

vyšetrenia chrbtice a vertebrologické manipulačné techniky

POLITICKÁ INZERCIA / služby

novozámocko

3
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Skvelé bonusy v hodnote a 2 122 €
Uite si zimu naplno. Vyuite špeciálnu ponuku na naše najpopulárnejšie SUV.
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si môete štvorkolku s pohonom
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku.
������� ��� ����������� ����������� ������� ������ ��������� �� �������� �������� ���������� ��� ���� ������� �������� �������� �� ����������
����������� �� ���������� ����� ���� �������� ������� ���� ����� ������� �� ������ ������ ���������� ��� ������ ����������� �� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Menej štátu, nižšie
dane

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

01 AUTO-MOTO / predaj

»Predám jačmeň 1q /16€,
Mojzesovo.Tel. 0910176040
»Predám kmene orechov, i
na kúrenie.Tel. 0910426074

02 AUTO-MOTO / iné

11 HOBBY A ŠPORT

»Kúpim staré motorky
JAWA, ČZ. Mopedy Stadion
aj diely.Tel. 0905121391
»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely.Tel. 0949154017
»Kúpim auto rok 1980 a
staršie. Platba ihneď.Tel.
0903305388

»Kúpim akordeón, heligonku.Tel. 0915876860
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem garzonku a
1-izbový byt v NZ a v Šuranoch.INFO:.Tel. 0915899339

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

15 HĽADÁM PRÁCU

05 DOMY / predaj

»Upracem bytové, nebytové priestory, kancelárie,
domáce práce, len seriózne.
Tel. 0915280158

06 POZEMKY / predaj

16 ZOZNAMKA

07 REALITY / iné
»Kúpim 1-izb byt v NZ
od súkromnej osoby.Tel.
0905144110
»Kúpim byt v NZ, platba v
hotovosti.Tel. 0907532685

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou. Tel: 0903122192

Za seba a za stranu Sloboda
a Solidarita vám garantujem,
že dodržím slovo.

14 RôZNE / iné

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

»55r hľadá priateľku.Tel.
0917049831
»Vzdelaný
seriózny
muž hľadá priateľku vo
veku okolo 60r.SMS.Tel.
0949516743

Aby sa v slovenských mestách
oplatilo pracovať, podnikať a žiť
09-85

03 BYTY / predaj

Zle sa mi pozerá na to, koľko veľa ľudí volí radšej lenivosť, pohodlnosť, tupotu. Krajinou sa valí
vlna hnusu, niečo, čoho sme sa pred tridsiatimi
rokmi chceli tak veľmi zbaviť. Nepodarilo sa to,
ale podarilo sa iné. Vyštrngali sme NÁDEJ, vyštrngali sme možnosť výberu. Dnes nemusíme
rúcať múry, dávať sa zatýkať, porušovať zákon.
Môžeme ísť pokojne, s čistým svedomím a legálne
voliť toho, koho si vyberieme. Priatelia, využime
túto možnosť 29. februára 2020, v kľúčový deň pre
Slovensko. Tešme sa z toho, že dnes sa tu na revolúciu len hráme, lebo máme voľné
ruky a slobodu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš 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, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

PREDAJ
živých

MORIEK
KURENIEC
ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku

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

Zemiaky na uskladnenie, cibuľa a rezaná kapusta
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45-0039

Občianska
riadková
inzercia

Nesmieme však zabudnúť, že prinieslo to najdôležitejšie – SLOBODU. Predtým sme nemohli
nikam ísť, nič poriadne si kúpiť, podnikať,
realizovať sa a mohli sme akurát tak držať hubu
a krok. Justícia bola rovnako nefunkčná ako dnes.
Samozrejme, že niektorým to vyhovovalo, pretože
demokracia a sloboda so sebou prinášajú aj povinnosť viac sa snažiť, viac sa vzdelávať a vedieť
sa o seba postarať. Sloboda je nerozlučne spojená
so zodpovednosťou.

Od zamatovej revolúcie prešlo 30 rokov. Cením
si „vyštrnganú“ slobodu, aj keď november ´89 priniesol aj mnoho zlého a z mečiarovského vyčíňania sa dodnes spamätávame, nehovoriac o Ficovi
a jeho korupčnej partii. Sloboda je však hodnota,
ktorá je trvalá a na ktorej sa dá stavať aj v časoch,
keď demokratické voľby bohužiaľ prinesú do vlády
zlodejov.
Som rád, že my, mladí ľudia, môžeme na rozdiel
od našich rodičov slobodne cestovať a naberať skúsenosti aj v zahraničí. Trápi ma však, že sa naši mladí nevracajú a zostávajú tvoriť hodnoty v cudzine.
Pritom by sme ich tu veľmi potrebovali. Slovenské
mestá priam volajú po mladých šikovných ľuďoch,
aby si tu založili rodiny a pracovali tu.
Osobne poznám viac ako 50 mladých, ktorí odišli
a nemajú v pláne vrátiť sa na Slovensko. Ak sa aj
zamestnajú, nezarobia dosť. Ekonomický kolotoč
sa zabrzdil a roztočia ho len odborne pripravené
reformy.
Toto je jeden z dôvodov, pre ktoré som sa rozhodol politicky angažovať. Ako obyvateľ jedného
z najväčších krajských miest sledujem, ako sa mestá vyľudňujú
a starnú. Slovenské mestá musia byť opäť hodné toho, aby
sa cenní ľudia do nich vracali.
Nie len preto, lebo tam majú rodičov, ale pretože sa to oplatí.

Ladislav Matejka

krajský predseda SaS Trenčín

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.

85_0765
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Vyštrngali sme si nádej,
využime ju

bývanie, ovocie-zelenina
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76-0081

novozámocko

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

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

KAPUSTA
REZANÁ
voľný predaj

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

ZEMIAKY ŽLTÉ

NOVÁ KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob

na zimné uskladnenie

voľný predaj

balenie 25kg

0,49 €/kg

0,79 €/kg

PAPRIKA

REŽEME KAPUSTU

MAK MODRÝ

voľný predaj

PO-PIA 8.00-16.00
SO 8.00-12.00

1,20 €/kg

0908 832 973, 0944 706 284,
0902 714 559

0,69 €/kg

balenie 1kg

4,90 €/kg

ČERVENÉ
Telefonické objednávky JABLKÁ
nová úroda
voľný predaj
na číslach:

ORECHY LÚPANÉ VLAŠSKÉ

11,50 €/kg

Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804
Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.
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Ceny sú platné od 25.11.2019 do 30.11.2019
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NEJDE VÁM

   

Ŕ˙ƎˋɭơǌǫȷȥȟŔɽʽȶǿơʁɢơƃǫ˪ƃȇƢɢɭȶŹ࢚
ȍƢȟˊƆǫʠ˙ʽ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽơʽࢱʁȇȶȍɽʋʽơ
ɽƎȶɢɭŔʽȶʠƆǫɽʽˊȍʡƆơȥˋȟǫȇȶȟʠȥǫʋŔ࢚
ȟǫ Ŕ ȥŔ ȟȥȶǠƢ ɽŔȟȶɽɢɭŖʽŔ ȥơɽʋŔƆǭࡲ
ơ ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ɭǫơʁǫʍ ǫƃǠ ȥŔ ȥŔǿʽˊʁʁơǿ
ʡɭȶʽȥǫࡲȇʽࢱ¥ŖɭȶƎȥơǿɭŔƎơȥơŹʠƎʡȒʠ࢚
ƎǫŔ˖ȟǫơɽʋȇʋȶɭƢʋǫơʋȶɢɭȶŹȍƢȟˊȟʠɽǫŔ
ƎơȥȥȶƎơȥȥơ ɭǫơʁǫʍ ŹʠƎơȟơ ȥơʠɽʋŖȍơ
ʽࢱ %ɭŔʋǫɽȍŔʽơ ɭǫơʁǫʍ ɢȶȍǫʋǫȇŖɭƆơȥǫơ ȇȶȥ࢚
˫ǫȇʋˊ Ŕ ǠŖƎȇˊ ȟơƎ˖ǫ ɢȶȍǫʋǫȇȟǫࡲ áɭǫȶɭǫ࢚
ʋȶʠɢȶɽȍŔȥƃȶʽȟʠɽǭŹˊʍ˙ơɽŔȒʠƎǫŔȥơ࢚
ʽơƎǫŔƎȶɽʋŔʍȇȍơȇŖɭȶʽǫ
˙ơ ȥơʽơƎǫŔ ʠȟǫơɽʋ࢚
ȥǫʍ ɽʽȶǿơ ƎǫơʍŔ
Ǝȶ ʁȇȼȍȇˊ ŔȍơŹȶ
ʽ ʁȇȶȍˊ ŔȍơŹȶ ˙ơ
ȟȥȶǠǭ ȒʠƎǫŔ ȍơȥ
ɢɭơʋȶ ˙ơ ƎȶɽʋŔ࢚
ȥʡʍŔ˙ȇʡƃǠȶɭȶŹʠ
ɢŔƎȥʡȥŔɽȶƃǫŖȍȥơ
Ǝȥȶࡲ ¡ʠɽǭȟơ ɢȶȍǫʋǫ࢚
ȇʠ ʽǫŔƃ ɢɭǫŹȍǭ˙ǫʍ Ȓʠ࢚
Ƒȶȟࡲ

    

KONTAKTUJT

E NÁS

novozamocko@regionpress.sk

0907 779 018

85_0690

ȥơǿʁǭ ǠȍŔɽࡲ ơ ɢɭǫɭȶƎ˖ơȥƢ ˙ơ ʽơȒȇŖ ɢȶ࢚
ȍǫʋǫȇŔ ɽŔ ɭȶŹǭ ʽ ǠȍŔʽȥȶȟ ȟơɽʋơ Ŕȍơ ǿơ
ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ŔŹˊ ɽŔ ɢɭŖʽơ ʽ ¥ŖɭȶƎȥơǿ
ɭŔƎơ ɭǫơʁǫȍǫ ɭơŖȍȥơ ɢɭȶŹȍƢȟˊ ȒʠƎǭ ˖ ƃơ࢚
ȍƢǠȶòȍȶʽơȥɽȇŔࡲ

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

33-00039

þȶʋȶ Ɔǭɽȍȶ ȟŔ ʽơȒȟǫ ɢɭơȇʽŔɢǫȍȶࡲ
Īǫơȟ ˙ơ ʡƆŔɽʍ ʽȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ŹˋʽŔ ȶȇȶȍȶ
ࠅ߿ ɢơɭƃơȥʋ Ŕȍơ ʽ ɢɭơɢȶƆʋơ ȥŔ ȒʠƎǭ ǿơ
ʋȶ Ɔǭɽȍȶ ȶŹɭȶʽɽȇƢࡲ ¡ǫȍǫȷȥ ȒʠƎǭ ȥơƃǠȶƎǭ
ʽȶȍǫʍȍơŹȶȥơʽơɭǫŔ˙ơǫƃǠǠȍŔɽŹˊȟȶǠȶȍ
ȥǫơƆȶ˖ȟơȥǫʍࡲáɭơʁǫơȍɽȶȟŔǿŔȇȶɢɭơ˖ǫ࢚
Ǝơȥʋ òȍȶʽơȥɽȇȶ ȥǫơȇȶȒȇȶ ȇɭŖʋ ȇɭǭ˙ȶȟ
ȇɭŖ˙ȶȟŹȶȍɽȶȟʽƎơƎǫȥȇŖƃǠȟơɽʋơƆ࢚
ȇŖƃǠ Ŕǿ ʽ ȟơɽʋŖƃǠࡲ èȶ˖ɢɭŖʽŔȍ ɽȶȟ ɽŔ
ɽࢱʋǫɽǭƃȇŔȟǫȒʠƎǭࡲǿɽȒʠƑȟǫȇʋȶɭǭȥơƃǠȶ࢚
ƎǫŔʽȶȍǫʍࡲ
Ŕ˙Ǝˋ ȟŖ ɽʽȶǿơ ƎȼʽȶƎˊ ɢɭơƆȶ ȥơ࢚
ƃǠȶƎǭ ʽȶȍǫʍ ƆŔɽʋȶ ʽơȒȟǫ ǫȥƎǫʽǫƎʠŖȍȥơࡲ
ȍơʋȶȥǫơǿơƎȼʽȶƎȥŔʋȶŔŹˊɽȟơɭơ˖ǫǌ࢚
ȥȶʽŔȍǫŔȥơɢȶȥʡȇȍǫʋˋȟʋȶȒʠƑȶȟƎȼʽȶƎ
ǭɽʍʽȶȍǫʍࡲơƎȥˋȟ˖ƎȼʽȶƎȶʽɢɭơƆȶȒʠƎǫŔ
ȥơʽȶȍǫŔǿơ˙ơȥơȟŔǿʡȇȶǠȶʽȶȍǫʍࡲþȶʋʽɭ࢚
ƎǫŔࡲ ¶ɢŔȇʠǿơ ɽŔ ʋȶ ʋŔȇȟơɭ ʽ ȇŔ˙ƎˋƃǠ
ʽȶȒŹŖƃǠࡲ ¡ȶǿŔ ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ȥȶʽǭ ȒʠƎǫŔ
ʽࢱɢȶȍǫʋǫȇơȥȶʽŖɽʋɭŔȥŔŁč7|ࡲ
<Ŕȍʁǭȟ ƎȼʽȶƎȶȟ Źȶȍȶ ˙ơ ʽ ȇŔ˙Ǝơǿ
ɽʋɭŔȥơɽŔǫȟȥǫơƆȶŔȍơŹȶȥǫơȇʋȶȥơɢŖƆǫ
Ŕ ƃǠƃơȍǫ Źˊ ɽǫ ʽˊŹɭŔʍ ȇȶȥȇɭƢʋȥơǠȶ Ɔȍȶ࢚
ʽơȇŔ ȇʋȶɭˋ ǫƃǠ ŹʠƎơ ˖ŔɽʋʠɢȶʽŔʍࡲ ¡ȶǿŔ
ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ɢȶƑȟơ ɽŔ ŹŔʽǫʍ ȶ ˖ȟơȥơ
ʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠࡲ-ǠƃơȍŹˊɽȶȟŔŹˊ
ȒʠƎǫŔ ɢɭơɽȥơ ʽơƎơȍǫ ȇʋȶ ȇȶȥȇɭƢʋȥơ ǫƃǠ
ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ˖Ŕɽʋʠɢʠǿơ ȥŔ ȇȶǠȶ ɽŔ
ȟȼ˙ʠȶŹɭŖʋǫʍࡲ¶ʋʽȶɭǭȟơƎǫɽȇʠɽǫʠȶ˖ȟơ࢚
ȥơʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠɢɭơʋȶ˙ơƃǠƃơȟơ
ʽɭŖʋǫʍ ȒʠƑȶȟ ɽǫȍʠ ǫƃǠ ǠȍŔɽʠࡲ ¡ˊɽȍǭȟ ˙ơ
ɭơǌǫȷȥˊ Źˊ ȟŔȍǫ ȟŔʍ ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ɽǫȍ࢚

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

¡ǫȍǫȷȥȒʠƎǭȥơƃǠȶƎǭʽȶȍǫʍ BIZNIS?

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
splátky od 49 €

JESENNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0172

bezrámové
rámové

33-0041

balkóny
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Štvrté prikázanie

RK Okná s.r.o

Prijmeme

operátorov/ky skladu

kvalita za rozumnú cenu

na 2 zmeny TPP v NR

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

Mzda od 714€-858€
+ príplatky podľa ZP, bonusy
do výšky 15%, SL 3,83€/deň
alebo strava.
Mahax Slovakia, s.r.o.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk

STAVEBNÉ PRÁCE VŠETKÉHO DRUHU

0907 779 018

NZ19-47 strana-

iba za

333€

36-0097
36

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
0944 425 183

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

76-0006
76-0008

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

7

• pokladanie zámkovej dlažby
• renovácie eternitových striech - murovanie
• prerábky bytových jadier - montáž striech
• renovácia škridlových striech a krovov
• murárske práce všetkého druhu

0944 726 577

76-0115

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis
68-06

Ctí ich, ctí ich učenie, kázania a
výzvy. I bežné usmernenia, vyplývajúce z každodenného laického života.
Pápež František, svätý otec, rímsky biskup, najnovšie upozorňuje na
neprípustnosť hospodárskej kriminality. Považuje ju za zločiny tých
najmocnejších, odsudzuje, že sa jej
venuje iba nepatrná alebo žiadna pozornosť. Hovorí o organizovanej kriminalite. „Ide o zločiny, ktoré majú
závažnosť zločinov proti ľudskosti,
keď vedú k hladu, biede, nútenej
migrácii a k smrti kvôli chorobám,
ktorým sa dá vyhnúť, k enviromentálnym katastrofám a k etno-cíde
obyvateľov.“
Pápež František najnovšie veľmi
ostro odsúdil aj „kultúru vylučovania a nenávisti“. Po prvýkrát sa úplne
nahlas a bez zaobalených fráz zastal ľudí inej ako tradičnej sexuálnej
orientácie a ich prenasledovanie prirovnal k tomu, čo robili v prvej polovici minulého storočia nacisti. Vo
Vatikáne v prejave na medzinárodnej právnickej konferencii kritizoval
tých, ktorí hovoria o menšinových

skupinách vrátane ľudí hlásiacich
sa k „inej“ sexuálnej orientácii rovnakým štýlom, akým hovoril v 30.
rokoch Adolf Hitler o Židoch. „Toto
sú typické prejavy nacizmu, ktorý
so svojím prenasledovaním Židov,
Rómov alebo ľudí homosexuálnej
orientácie predstavuje dokonalý model kultúry vylučovania a kultúry
nenávisti,“ povedal pápež.
Nuž a treba ešte pripomenúť vyhlásenie našich slovenských otcov
biskupov. A mimoriadne ho oceniť.
„ Angažovanie sa (klerikov – pozn.
red.) v politických stranách, hoci prostredníctvom druhých osôb, nie je
primerané kňazskému stavu. Úlohou
kňaza je byť otcom všetkých veriacich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia
k určitej strane... Toto stanovisko sa
v aktuálnych okolnostiach týka otca
Mariána Kuffu, ale vo všeobecnosti
aj každého klerika, ktorý by sa angažoval v činnosti alebo verejnej propagácii politických strán.“ Pod stanoviskom je podpísaný Mons. Stanislav
Zvolenský,
bratislavský
arcibiskup metropolita,
predseda KBS a Mons.
Štefan Sečka, spišský
diecézny biskup.
Tak čo s tým štvrtým prikázaním u
nás?

45-0008

Veriaci človek „ctí otca svojho a
matku svoju, aby dlho žil na zemi,
ktorú mu dá Pán, Boh jeho!“, čítame v knihe Exodus v hlave 20 vo
verši 12. Veriaci človek má za svojho otca aj otcov biskupov, vrátane
toho rímskeho, pápeža.

zdravie / služby
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ŀ%727431-)2/%2%23:)1&)6
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8MW°GO]āYH°RE2¤QIWXM724EZ
TVMāELPÀGLFVEXMWPEZWOÀGLYPMGMEGLP°HVM
ZĤIXOÀGLHIQSOVEXMGOÀGLSTS^MÐRÀGL
WXV¤RRENIHRSQT¶HMYESHLSHPERMI
RETPRMĨTSŁMEHEZO]2IŁRINVIZSP½GMI
WTVIHMGLVSOSZ8EOZ]^IVEPE
RI^EFYHRYXIāR¤SWPEZET¤HYXSXEPMX]
:)6).237ħ>%746%:3(0-:37ħTSH
XEOXSZOSYLRYXME3Ā%23

8¤XSZÀ^ZE^VSOYRIWXVEXMPERMÐREWZSNIN
EOXY¤PRSWXMERMZVSOY
Ǉ2IQ·ŁIQIZIVMĨŁIQ¤QIRIWXVERRSWĨ
W½HSZRIQ·ŁIQIZIVMĨŁIQ¤QI
RIWXVERRSWĨTVSOYVEX½V]RIQ·ŁIQIWE
WTSPMILEĨREXSŁIQ¤QITV¤ZR]ĤX¤X%O
F]FSPXEOF]F]ZO½XIRE2¤QIWX°724
RIFSPMQTVSZM^SZERÀTEQ§XR°OHZSGL
QPEHÀGLWR½FIRGSZ.¤RE/YGMEOEE1EVXMR]
/YĤR°VSZINǅZ]LP¤WMP^T¶HME.¤R&YHEN
&SPXS½ŁEWRÀZIÐIVEW]QFSPMGO]TSXVMHWMEXMGL
:RIHIāRÀTSHZIÐIV2¤QIWXMI724QMIWXS
VSOSGLSHVIZSP½GMIWQIWTSPYHEPMNEWRIRENEZS
RENZ§ÐĤ°GLHIQSRĤXV¤GM°TSÐEW2SZIQFVE
ŁIX½ŁFEāYH°TSWTVEZSHPMZSQ7PSZIRWOYNI
^ETPRMPMHEZ]āYH°8ÀGLOXSV°2IŁR½VIZSP½GMY
^EŁMPMREZPEWXRINOSŁMEZQVE^SGLWX¤PMZYPMGMEGL RIWOYXSÐRIWMPR¤(SO¤ŁIQIZ]LVEĨPIR
ZXIH]OIÒ^EWTSPSÐRÀGMIāFSNYNIQI
REĤMGLQMIWX2SENXÀGLOXSV°WEYŁREVSHMPM
^SQORYX°4PEXMPSXSTVIHXVMHWMEXMQMVSOQM
ZHIQSOVEGMMEPIYZIHSQYN½WMEOSāELOS
ETPEX°XSENHRIW6IZSP½GMERIWOSRÐMPE
Q·ŁIQISWZSNYWPSFSHYTV°WĨ
VIZSP½GMEXVZ¤8VZ¤ZWVHGMOEŁH¬LS^R¤W
:ĤIXGMYTMIVEPMWZSNITSLāEH]RENIHR¬LS^
P°HVSZ2SZIQFVE.¤RE&YHENE%RMTSMGL OXSV°ZIV°QIZMHI¤P]2SZIQFVEǆHSTPRMP
P°HIVLRYXME3Ā%23-KSV1EXSZMÐ:ÀRMQSÐRSWĨ
VSOSGLWEXSXMŁRITSHEVMPSRETPRMĨZĤIXO]GMIPI
WTSQMIRO]:)6).237ħ>%746%:3(0-:37ħ
ETSŁMEHEZO]OXSV¬TSÐEWRSZIQFVSZÀGLHR°
YQSGRMPMENP°HVMZĤIXOÀGLHIQSOVEXMGOÀGL
^E^RIPMZYPMGMEGLTSGIPSQ7PSZIRWOY1IH^M
STS^MÐRÀGLWXV¤ROXSV°TVMNEPMTS^ZERMIE^T¶HME
RITEXV°SÐMWXETSP°GMITVSOYVEX½V]EW½HSZSH
WETVMLSZSVMPMGIP¬QY7PSZIRWOY
TSWOSOSZQEǽI

-KSV1EXSZMÐ%RRE>¤FSVWO¤+¤FSV+VIRHIP.¤R&YHEN

4VIHIǽRMX°ZRISÐMWXIRMI
7PSZIRWOESHR¤RSWSZ
OSQYRMWXMGO¬LSVIŁMQY
3Ā%23HPLSHSFS
TVIWEH^YNI
->ZÀQIREO¤HVSZ/7ÏE
ģ8&ZSZIHIR°OVENMR]E
ĤX¤XR]GLSVK¤RSZ
->^VYĤIRMIZÀWPYLSZÀGL
H·GLSHOSZFÀZEPÀQ
ģ8&¤OSQ

2¤ĤLSFSNSZR°OETVSXMQEǽMEVS^OV¤HERMYREQMRMWXIVWXZISFVER]
EZS:SNIRWOSQWTVEZSHENWXZI.EVE2EÒESFZMRMPE2%/%^XSLSŁIZVEN
Z]^ZIHEPREQMRMWXIVWXZIYXENSZER¬WOYXSÐRSWXM VS^OV¤HEĨWEQ¤TSHāE
RMGLPIRXENRI 2EXEO¬XSTSHP¬½XSO]E^RIYŁ°ZERMIQSGMWQITVIH
OEŁHÀQMZSāFEQM^Z]ORYX°ETVMGL¤H^EN½TV¤ZIZSGLZ°PMOIH]WEVI¤PRIÐVX¤
Z]XZSVIRMIWMPRINSTS^MÐRINOSEP°GMIOXSV¤Q·ŁIZ]LVEĨZSāF]
.EVS2EÒRI½REZRITSYOE^YNIREĤEJ¤VIRMI7PSZIRWOIN národnej strany na
1MRMWXIVWXZISFVER]76:ÒEOENILSSHLEPIRMEQSZSTVIHHSLSHRYXÀGL
XIRHVSGLRESFVRIR¬XVERWTSVX¬V]ÐMVEHEV]ZP¤HEHSÐEWRI^EWXEZMPEMGLR¤OYT
:TV°TEHIXIRHVEREZS^MHP¤\YŁTSGL]FRÀXIRHIV^EWXEZMPENVEHTVI
ZIVINR¬SFWXEV¤ZERMI%NTVIXSRMIOSāOSOV¤XŁMEHEPSHGLSHQMRMWXVESFVER]
4IXVE+ENHSĤEEPIENSHSFVEXMIVI^SVXYSFVER]WTSHOV°HIP7274SXSQÐSWE
TVIHRIH¤ZRSQTVIZEPMPMÒEPĤMIOEY^]Ĥ¬JEZSNIRWOÀGLXENRÀGL.¤RE&EPGMEVE
OXSVÀWMYŁ°ZEQMPM¶RSZ¬QENIXO].EVSWEQYTSWXEZMPEZ]^ZEPLSRESHGLSH

7XSN°QITVM.EVSZMEWTSPYWR°QFYHIQIFSNSZEĨWQEǽSYOXSV¤WEERMTS
SHGLSHIZMEGIVÀGLTSPMGENRÀGLJYROGMSR¤VSZRIĤX°XM^RIYŁ°ZEĨFI^TIÐRSWXR¬
^PSŁO]REFI^LVERMÐR½ĤMOERYXÀGLOXSV°MQĤPMETYRESXPEO]

.EVS2EÒ

POSLEDNÉ ODHALENIA
.%6%2%Ñ%
JÚL 2019
ZASTAVENIE
NETRANSPARENTNÝCH
TENDROV V ARMÁDE

- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur

.%639ģ)86-03&Ï%NOM SR
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!
SEPTEMBER 2019
BALCIAR
1973/%1ŀ-8)7/32Ï-ħ
Šéf vojenských tajných má majetky
v hodnote miliónov eur.

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 >¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3
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Eštebácke praktiky
aj 30 rokov po
revolúcii

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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