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PLECHY
a škridle ihneď 

zo skladu.
Strechy na kľúč a

rekonštrukcie striech.

0905 746 12409
Neváhajte zavolať!

www.strecha.ws

Vykupujem

starý, socialistický nábytok 0908 320 488 80
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Ďalej ponúkame: 
• rolety, žalúzie, sieťky 
  
• servisné opravy
• a iné doplnky
  

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

 
ťky

y

Kvalitný nemecký 
profil za prijateľnú cenu!

• garážové brány

viac ako 15 rokov na trhu

7. novembra 1980     
Pražské metro otvorilo úsek Kačerov – 
Háje.

Výročia a udalosti
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PRE NAŠICH KLIENTOV POSKYTUJEME:
 sociálnu starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou

  a Parkinsonovou chorobou, demenciami

  rôzneho druhu a sklerózou multiplex

 zaopatrenie od 6.00 hod. do 18.00 hod.

 sprevádzanie na lekárske vyšetrenie

Poskytujeme
celodennú starostlivosť

za 2,59 eur/deň, vrátane desiaty,
obedu a olovrantu

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389 alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com

 celodennú stravu

 odstránenie pocitu osamelosti

 odbremenenie rodiny

 prepravu klientov do zariadenia i domovov
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výroba nefiltrovaného piva
plnenie fliaš a sudov

pivovar
AMADEUS ŠURANY
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Máme to za sebou

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ale nie všetci, dodávam druhým dy-
chom. Ako povedal predseda vlády, 
niektorí si už môžu užívať slobodu a 
iní musia zostať sedieť doma na zadku 
zavretí. 

Je to parafráza, ale podstata odkazu 
zostala. Jedni si môžu užívať a iní majú 
basu. Rovnosť pred zákonom. Zákaz dis-
kriminácie v praxi. Alebo takto – príklad 
z praktického života. Babička, vo veku 
92 rokov, zázrak, že človek v takom veku 
ešte žije a dokáže sa sám premiestňovať, 
„ušla“ dcére, u ktorej býva, z domáce-
ho väzenia a chcela na cintoríne zapáliť 
sviečky na hroby svojich blízkych. Možno 
naposledy, vzhľadom na jej vek.

Nejaký dobrácky „zodpovedný“ ob-
čan ju udal a policajt ju zatkol. Lebo mu-
sel. Lebo to nariadili, na základe akýchsi 
neexistujúcich zákonov a v rozpore s tými 
existujúcimi. Policajt je v tom chudák tak 
isto ako tá babička. A jej dcéra sa teraz ide 
zblázniť, vyvoláva od „Piláta k Herodeso-
vi“, aby svoju matku, teraz už kriminál-
ničku, oslobodila.

Nebol som na testoch. Nie zo vzdo-
ru, ale pre dispenzárnu diagnózu a od-
poručenie lekára. Sedím doma. Akoby 
som doma nesedel už od konca februára 
– dobrovoľne. Neviem, čo smiem a čo ne-

smiem, lebo „papier“ o slobode nemám. 
Prichádzajú nočné mrazy. Môžem ísť na 
chalupu vypustiť vodovod, aby mi ne-
potrhalo vedenie a neodtrhlo batérie? 
Môžem ísť vypnúť vodu, aby mi nezapla-
vilo pivnicu? Dokedy nesmiem prekročiť 
hranice extravilánu obce, v ktorej žijem? 
A to nemám tých 92 rokov ako tá babič-
ka, zmätená a ponížená. A navyše – som 
ešte aj novinár. Mám čakať, kým mi mráz 
zničí chalupu mojich starých rodičov a 
potom si už len od predsedu vlády vypo-
čuť slovo „prepáčte“? Dokedy mám sedieť 
v domácom väzení a kedy sa môžem opäť 
pripojiť k pánovi premiérovi, užívajúce-
mu si slobodu? Iba preto, že už desiatky 
rokov bojujem s chorobou? To je trest za 
to, že som si dovolil ešte žiť? Babička do-
stane žalár za to, že chcela zapáliť svieč-
ku na hrobe? Babička, ktorá doma pozerá 
iba maďarskú televíziu a po slovensky 
takmer nevie? Za to žalár? Za 
tých 92 rokov jej trápenia sa 
tu na Zemi?

Máme to za sebou, ale, 
zdá sa, že na množstvo od-
povedí ešte čakáme. A to 
mi verte, ja si na ne 
počkám!

Všetko dobré -
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Okná, Dvere
Garážové brány

Rolety, Žalúzie,
Sieťky-všetky typy

Rolety, Žalúzie,
Sieťky-všetky typy

0944 689 784, www.dukas.sk
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
  s DPH  

  s DPH  

DOPRAVA CELÁ SRDOPRAVA CELÁ SR
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9. novembra 1938  
nacisti počas tzv. Krištáľovej noci podpálili v Nemecku synagógy a 
kruto perzekvovali židovských kníhkupcov.

Výročia a udalosti
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PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)

HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:
OPRAVY a SERVIS

okien a dverí
roliet a žalúzii
vymieňame kovania
vymieňame tesnenia

CENOVÉ PONUKY
035 6420 166 
www.helux.sk

OPRAVY A SERVIS
0918 109 149 

helux@helux.sk
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Súkromná bezpečnostná služba

24 NON-STOP OCHRANA MAJETKU napojený na PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY
Obráťte sa na nás. Ponúkame pocit istoty a bezpečia. 

Garantujeme Vám, že sa stanete  aj Vy naším ďalším spokojným zákazníkom!

20 ROČNÁ SKÚSENOSŤ • PROFESIONALITA • SPOKOJNOSŤ • KOREKTNOSŤ •  PRIJATEĽNÉ CENY

Štúrovo, Nové Zámky, Hurbanovo, Šurany a okolie
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

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

NOVAPLAST

-50%
na okná a

dvere
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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

Počas domácej izolácie neopúšťaj-
te miesto vášho pobytu. Obmedzte 
kontakty s inými osobami a neprijí-
majte návštevy.

Ak sa domáca izolácia vykonáva 
v rodinnom dome, je v poriadku trá-
viť čas na dvore či v svojej záhrade. 
V bytovom dome môžete ísť na svoj 
súkromný balkón. V prípade bytové-
ho domu možno rešpektovať nutné a 
krátke opustenie priestorov – (vyhodiť 
smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa 
a podobne) samozrejme, za nutnosti 
prekrytých horných dýchacích ciest, 
sociálneho odstupu a dezinfikovania 
rúk pred opustením bytu. Rovnako je 
podstatné zdržiavať sa v spoločných 
priestoroch bytového domu iba na ne-
vyhnutný čas, nepoužívať výťah. Na 
opustenie bytového domu však treba 
mať relevantný dôvod, pretože v prípa-
de nahlásenia porušenia karantény je 
otázne dokazovanie, že to bolo nevy-
hnutné opustenie miesta izolácie.

Nákupy si zorganizujte s pomocou 
priateľov, rodiny či blízkych a popros-
te ich, aby vám ich nechali pred dve-
rami alebo na inom určenom mieste, 
prípadne, ak sa dá, využite službu 
dovozu potravín do domácnosti, resp. 
služby samospráv.

Medzi základné preventívne opat-
renia voči vírusovému ochoreniu patrí 

najmä dôsledné umývanie rúk dez-
infekčným mydlom a časté, nárazové 
vetranie miestností. Kľučky, povrchy 
a predmety, ktoré bežne používate, 
dezinfikujte častejšie prípravkami s 
obsahom chlóru alebo alkoholu. Pou-
žívajte jednorazové papierové a vlhče-
né utierky.

Každý člen rodiny má mať svoj 
vlastný uterák. Rovnako vlastný ta-
nier, poháre či príbor, po použití je ich 
potrebné umyť v umývačke riadu ale-
bo umyť ručne v teplej vode s detergen-
tom. Ideálnym riešením pre pozitívne 
testovaného člena rodiny je samostat-
ná izba. Ak to nie je možné, izbu by 
nemal zdieľať s rizikovými osobami 
(starší ľudia, osoby s chronickými 
ochoreniami a oslabenou imunitou). 

Kontakt s inými členmi domác-
nosti by mal byť minimálny. Kúpeľňu 
by pozitívne testovaný mal používať 
ako posledný, následne ju umyť a dez-
infikovať. V blízkosti iných ľudí treba 
nosiť rúško, pri kýchaní, kašľaní a smr-
kaní používať jednorazové papierové 
vreckovky, ktoré hneď po použití treba 
zahodiť do bezkontaktného odpad-
kového kaša a umyť si ruky mydlom 
a vodou (najmenej 20 sekúnd), použiť 
alkoholový dezinfekčný prostriedok 
na ruky.

Domáca izolácia 
pre pozitívne testovaných

» Zdroj: Úrad verejného zdravia SR
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Ponúkame prácu v armovni 
ohýbanie a strihanie betonárskej ocele

• Miesto výkonu práce - Parndorf - Rakúsko (20 km od BA)
• Termín nástupu - ihneď po vybavení vstupných povolení
• Hrubá mzda - 1300 € brutto/mesiac pri nástupe
   (po zaškolení 1500 € brutto/mesiac)
• Ubytovanie zabezpečené
• Celoročná práca na TPP aj živnosť
• Prax nie je podmienkou, aj ucelené partie

Volajte len v prípade vážneho záujmu
pejupex@gmail.com | 0911 796 226 

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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Pracuj s EUROPERSONALom v najlepších
automobilových spoločnostiach na Slovensku.

U nás zarábate VIAC ako je priemerná mzda!

Volajte bezplatne
0800 500 502  ¦  0800 500 520  ¦  0800 500 002
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Stumpp+Schüle s.r.o., Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky

Hľadáme
hlavne absolventov na pozíciu:

Nástrojár / Obrábač kovov – brúsič

Požiadavky:

- manuálna zručnosť

- technické myslenie

- samostatnosť a zodpovedný prístup

Nástup možný ihneď.

Mzda vo výške 4,50€/hod./brutto.

Výška mzdy závisí od skúseností kandidáta.

Pošlite nám svoj životopis mailom na: 

kristina.meszarosova@stumpp-schuele.sk

pre informácie volajte: t.č.: 035/790 55 11

»Máte doma starú jawu 
alebo cztu? Výborne! Za-
volajte mi a odkúpim ju od 
vás! Platba v hotovosti pria-
mo na mieste pri predaji. 
Volať nonstop. 0917693508
»Kúpim staré motorky, mo-
pedy, JAWA, CZ, Simson aj 
staré bicykle. 0905121391

»Hľadám byt v NZ, 
0907356515

»Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

»Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192
Predám 3 plynové bomby 
10 kg 0904297546

» Predám žito Mojzesovo
+421910176040
»Predám obilie. Palárikovo 
tel. 0940336457
»PREDÁM HROZNO SORTA 
TALIAN 0910426074

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124 

»KTO DARUJE DIEVČATKU Z 
CHUDOBNEJ RODINY ČOKOĽ-
VEK OD ZÁMBÓ JIMMYHO. AJ 
DISKMEN AJ PLYŠÁKY. LEN 
SMS. 0907524913

»56r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Ročne zomrie od hladu takmer milión 
ľudí a desatina ľudí na svete hladuje. 
V modlitbe prosíme Boha o chlieb náš 
každodenný. 

Slovo chlieb nám pripomína Krista, 
ktorý sa stal chlebom pre druhého. Pri ve-
čeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal 
ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite 
a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal ka-
lich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: 
„Pite z neho všetci: toto je moja krv novej 
zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na 
odpustenie hriechov. (Matúš 26:26-28).

Máme nadbytok rôznych „chlebov“ - 
aj otrávených a nechutných, ktorými nás 
dnešný svet kŕmi a ovplyvňuje. A prišla 
karanténa. Zdá sa mi, že sme do nej dali 
aj Boha. Bez diskusie sa zatvárajú kostoly. 
Sväté prijímanie dávajú kňazi na ruku. To 
však nie je oblátka, cez ktorú sa šíria víru-
sy. Je to živý Ježiš Kristus, ktorý na svätej 
omši prichádza medzi nás. Chlieb náš 
chlieb každodenný. Dôležitejší, ako ten zo 
supermarketu. Aj toto vypovedá o našej 
dobe. Supermarkety áno, kostoly nie. 

Mnohé pandémie v minulosti preží-
vali ľudia s Bohom. Dával ľuďom silu a 
ochranu. My sme dnes Boha dali do ka-
rantény. Máme veľa úžasných kňazov, 
kaplánov alebo rehoľníkov. Len pastieri 

nad nimi sú čudná skupinka. Slovka ne-
povedia. Ježiš nás neprišiel nakaziť víru-
som, ale láskou, vierou a nádejou. Veľa 
ľudí cíti beznádej, opustenosť a strach. 

Bez Boha sme slabí a bezbranní. 
Pustime Boha z karantény, pokľaknime 
a modlime sa za náš každodenný chlieb 
života, odpustenie našich hriechov, 
ochranu pred pokušením a zlom.

Kde sú v dnešnej ťažkej dobe naši 
kresťania v politike? Zabúdame na 
princípy, ktoré platia už vyše 100 ro-
kov? Princíp dôstojnosti ľudskej bytosti, 
princíp úcty k ľudskému životu, princíp 
spoločenstva, princíp spoluúčasti, prin-
cíp prednostnej ochrany chudobných a 
zraniteľných, princíp solidarity, princíp 
správcovstva, princíp subsidiarity, prin-
cíp ľudskej rovnosti, princíp spoločného 
dobra. Dali sme Boha do karantény a 
zabudli sme na náš 
každodenný chlieb. 
Tí hore by si mohli 
trochu zalistovať 
v sociálnej náuke 
cirkvi a budovať kraji-
nu pre obyčajných 
ľudí.

Chlieb náš každodenný

» Ján Košturiak

na náš 
chlieb. 
mohli
tovať 

náuke 
ať kraji-
ných
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 11. 2020

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091


