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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

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

HYDRODERMABRÁZIA 
najnovšia vákuová technológia 
hĺbkového čistenia pleti 

           HYDRO FACE
• akné, zmenšenie pórov
• spevnenie
• bielenie 
• dodanie hydratácie a výživy

Dezinfekcia salónu germicídnou lampou
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www.nehnutelnostilevice.sk

Nehnuteľnosti Levice

SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI
Slavomír Forgáč      0903 773 827
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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Zelenému reštartu Slovenska pomôžu 
investície z Plánu obnovy a odolnosti 
SR, predovšetkým vyše pol miliardy 
eur na obnovu rodinných domov. Po-
číta sa s energetickou obnovou 30 tisíc 
domov. 

V tejto súvislosti bude potrebná pri-
bližne polovičná finančná spoluúčasť zo 
strany domácností. Ministerstvo životné-
ho prostredia Slovenskej republiky uzav-
relo spoločne so Slovenskou agentúrou 
životného prostredia a Európskou ban-
kou pre obnovu a rozvoj Memorandum o 
porozumení pri realizácii obnovy rodin-
ných domov.

Podľa slov ministra životného pro-
stredia Jána Budaja bude štát preplácať 
prostredníctvom plánu obnovy určitú 
časť nákladov. „Majitelia nerenovova-
ných domov budú môcť urobiť so štátom 
dohodu, obsahujúcu plán na premenu 
svojej nehnuteľnosti na kvalitný dom pre 
21. storočie,“ zdôraznil minister Budaj. 
Zvyšnú časť obnovy domu si budú ich 
majitelia financovať z vlastných zdrojov, 
prípadne prostredníctvom bankových 
úverov. Vďaka podpísanému Memoran-
du o porozumení pomôže EBOR pri vy-
užití komerčného financovania od part-
nerských komerčných bánk vo výške až 
100 mil. eur.

Zelenú transformáciu Slovenska 
oceňuje aj EBOR. „Ide o dôležitú doho-

du a prvú svojho druhu na Slovensku, 
kde bude program ťažiť z grantov plánu 
obnovy v kombinácii s komerčným finan-
covaním. Nový program pomôže Sloven-
sku posunúť sa vpred so svojou zelenou 
transformáciou, najmä z pohľadu reno-
vácie budov,“ podčiarkla výkonná riadi-
teľka EBOR pre strednú a juhovýchodnú 
Európu Charlotte Ruhe.

Obnova rodinných domov si vyžiada 
úzku spoluprácu medzi ministerstvom ži-
votného prostredia, Slovenskou agentú-
rou životného prostredia (SAŽP) a EBOR s 
cieľom zabezpečiť, aby pôžičky, granty a 
technická pomoc boli dobre integrované. 
„Pre nás je kľúčové, aby koneční príjem-
covia mali účinný a včasný prístup k po-
trebnému financovaniu a podpore. Práve 
preto chceme zriadiť 10 regionálnych 
kancelárií, v ktorých záujemca vybaví 
všetko na jednom mieste,“ doplnil gene-
rálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.

Obnova rodinných domov 
s  pomocou Európskej banky

» Zdroj MŽP SR 5
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Chcete si
podať riadkový
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP LV 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.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, LV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný,rôzne die-
ly(kolesá,svetlá,kostry,a-
td).tel. 0907 687634
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ 
BEZ STK,TEL:0919420515
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné.. 0949 371 361
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195

»PRENAJMEM GARÁŽ NA DO-
PRAVNEJ UL 0907283034
»Dám do naj 1IzB LV 
0948480309

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Výhodne predám pánske 
(chlapčenské) ladové kor-
čule (zn. NIKE) a kolieskové 
korčule (ROCES) obe vel. 43. 
Levice, tel. 0917 882 554
»ODKÚPIM PAROŽIE KRO-
JE MINCE BANKOVKY A INÉ 
0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI A STARÉ VECI 
0918439124

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY LUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI.0905674276
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI A STARÉ VECI 
0918439124

»57r.hľadá priateľku 
0917049831
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

05 DOMY / predaj   

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

07 REALITY / iné       

06 POZEMKY / predaj 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

09 DOMÁCNOSŤ    

15 HĽADÁM PRÁCU    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

Chcete si podať inzerát?
    Návod nájdete na strane 4

Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už 
zaznela aj stará klasika (v češtine 
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja, 
stíšenia, vstúpenia do seba. 

Už aj tá hnusná pandémia akosi 
ustupuje - v Českej republike, podľa ta-
mojšej hlavnej hygieničky. 

Nejak mi do toho času nezapadajú 
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa 
navzájom, ktorého sme svedkami v te-
levíznom vysielaní. Za mojich detských 
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok 
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie 
podobné nezabudnuteľné skvosty.

Dnes počúvame primitívne nadávky 
z úst primitívov. V advente. Pripomí-
nam. A pripomínam to zámerne. Mnohí 
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou 
nosia veľké transparenty, majúce zdô-
razniť, že ich v rukách držia tí najlepší, 
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spo-
veď očistí všetko.

Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa 
mnohí z nás v tomto období chystajú, je 
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak 
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho 
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a 
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.

Na internete je možné nájsť naozaj 
takmer všetko. Často na ňom hľadám to, 

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia 
milosť nepôsobí len prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky: 
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, 
kto menej miluje, tomu sa menej odpúš-
ťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili. 
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vy-
znám pred svojím Otcom. Láska zakrýva 
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi 
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srd-
cia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“

Z toho mi logicky vyplýva, že z 
človeka by nemala tiecť nenávisť voči 
všetkému a každému, človek by nemal 
milovať predovšetkým sám seba, človek 
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči, 
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo 
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z na-
šich slovníkov, vytlačil ho výraz straník, 
stranícky šéf.

Ak nechcem byť nenávi-
dený, musím skúsiť prestať 
nenávidieť. Inak to naozaj 
nejde. Aj keď si to daktorí 
myslia.

Krásny pokojný, 
tichý a pokorný ad-
vent, vážení čita-
telia

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

11. decembra 1967    
predstavenie nadzvukového dopravného 
lietadla Concorde v Toulouse

Výročia a udalosti
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
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12. decembra 1941
Slovenská republika vyhlásila vojnu Spojenému kráľovstvu a 
Spojeným štátom

Výročia a udalosti
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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
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Kedysi chlapi chrabro bojovali za svoje 
ideály a za svoju česť v súbojoch s me-
čom v ruke. Dnes bojujú zbabelí chlapi 
hysterickými výkrikmi a nadávkami 
ukrytí za obrazovkou počítača. 

Alebo blázni bez rúška v obchode. 
Kedysi odvážni chlapi bránili bezbran-
né ženy, dnes na ne zbabelo útočia. Sme 
zbabelí k svojim nedostatkom a agresívni 
k druhým. Zbabelci v politike nemajú od-
vahu povedať občanom pravdu a začať re-
formovať krajinu. Tak hovoria to, čo chce 
dav voličov počuť. Len aby získali jeho 
hlas. Zbabelí manželia utekajú od svojich 
rodín, keď príde vážny problém. Jedného 
zbabelého chlapa som videl nedávno v 
akcii. Opustil svoju manželku a dcérku a 
vyháňa ich z domu, ktorý spoločne posta-
vili. Najskôr im vypol vodu a odmontoval 
vaňu, neskôr odniesol kotol. Tento sebec-
ký zbabelec vyháňa svoju manželku a 
dcéru do mrazu na ulicu, aby si do domu 
mohol nasťahovať mladú milenku. 

Kde sú tie časy, keď chlapi hovori-
li pravdu a pozerali sa do očí. Za svoju 
pravdu a česť dokázali odvážne bojo-
vať a obetovať aj to najcennejšie. Fašisti 
urážajú ľudí na internete a keď ich pred-
volajú na políciu, tak zbabelo klamú, že 
to neboli oni, veď ani nevedia pracovať 

s počítačom. Ich šéf sa rád predvádza s 
fašistickými kódmi, ale pred súdom za-
piera a hovorí, že tie čísla nič nezname-
najú. Obvinia mafiánov za ich zločiny a 
oni chcú zbabelo hodiť vinu na svojich 
mŕtvych kumpánov. Zbabelí manažéri 
si radi privlastňujú výsledky druhých a 
svoje zlyhania hádžu na svojich nevin-
ných spolupracovníkov. 

Kde sú tí chrabrí rytieri, mušketieri a 
skutoční chlapi s odvahou? Prečo sa bo-
jíme povedať pravdu, priznať si chybu a 
zlyhanie a nechceme bojovať s presilou? 

Zvykli sme si na odmeny bez námahy 
a obety. Chceme mať všetko a hneď, ale 
bojíme sa riskovať. Konfucius pred vyše 
2500 rokmi povedal: „Vedieť, čo je správ-
ne, a neurobiť to, je najväčšia zbabelosť.“ 

Nájdime odvahu hovoriť pravdu, ne-
buďme populistami, ktorí sa chcú všet-
kým zapáčiť. Postavme 
sa za chudobných, 
slabých a utláčaných. 
Buďme odvážni 
priznať sa, že sme 
omylní, hriešni a často 
bezmocní. Zbabelec 
umiera sto-
krát, hrdina 
iba raz.

Zbabelí chlapi

» Ján Košturiak
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14. decembra 1503    
narodil sa Nostradamus, francúzsky as-
trológ († 1566)

Výročia a udalosti
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                                         CENY, KTORÉ 
NEZAŤAŽIA RODINNÝ ROZPOČET 
AKCIA

www.real-therm.sk  •  www.hi-sec.sk  •        Realtherm okna a dvere

0910 515 510  •  0902 337 227

BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ DVERE

POSLEDNÉ SKLADOVÉ
KUSY ZA STARÚ CENU !!!

viac typov     
    a farieb

AKCIA
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13. decembra 2002   
Európska rada v Kodani schválila vstup 10 
kandidátskych krajín (Cyprus, Česko, Es-
tónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 
Poľsko, Slovensko, Slovinsko) do Európskej 
únie od 1. mája 2004.

Výročia a udalosti
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

15 rokov na trhu

10 rokov záruka
info@oknook.sk  •  0911 88 77 51 • 0903 88 77 51
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15. decembra 1890    
zomrel Sediaci býk, náčelník indiánskeho 
kmeňa Siouxov (* 1831)

Výročia a udalosti 17. decembra 1903    
prvý riadený motorový let lietadla bratov 
Wrightovcov

Výročia a udalosti
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Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

• Paplóny • Vankúše

• Duchny z peria
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OTVORILI SME PRE VÁS NOVÝ TCHIBO KÚTIK SO
SPOTREBNÝM TOVAROM V POTRAVINÁCH NITRAZDROJ

tchibo.sk/kutiky

Námestie hrdinov 6, Levice
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Obľúbenú turistickú destináciu ži-
linského kraja v súčasnosti nemajú 
možnosť navštíviť všetci. Pokiaľ nie 
ste z okresu Martin alebo Žilina, do-
stanete sa tam len ťažko. Vďaka no-
vej 360° videomape tam však môže 
zavítať ktokoľvek a kedykoľvek. 

Letecký tím Slovensko z neba 
vytvoril 360° videomapu Krivánskej 
Malej Fatry z neba. Nová virtuálna 
technológia snímania 360° pohľadu 
na krajinu umožnila vyhotoviť video 
z lietadla, ktoré sledovateľom dopraje 
skutočne autentický zážitok. Na tomto 
linku si môžete zaletieť nad Malou Fat-
rou: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=SN_wvwSXgBA&t=135s

Preletieť nad Malou Fatrou tak mô-
žete s pomocou počítača, smartfónu či 
tabletu. Pohybom myši alebo naklone-
ním smartfónu obdivujete tú časť kraji-
ny, kam sa chcete pozerať. 

Vo videomape sú zapracované aj 
geografické popisy, názvy obcí, turis-
ticky zaujímavé miesta i všetky ostat-
né záujmové body. Takto sa vie divák 
veľmi rýchlo zorientovať, kde sa presne 
nachádza a zároveň si dokáže lepšie 
predstaviť polohu danej lokality. 

Videolet s 360-stupňovým pohľa-
dom na krajinu žilinského kraja trvá 
pol hodinu. „Pilotným projektom bola 
360 stupňová videomapa pohoria Vy-

soké Tatry a regiónu Stredné Slovensko. 
Tentokrát sme sa zamerali na severné 
Slovensko, konkrétne na Krivánsku 
Malú Fatru. Nad ňou sa môže preletieť 
ktokoľvek aj bez lietadla. Navyše vo vi-
deomape sledovateľa sprevádza nielen 
kartografický popis krajiny, ale aj prí-
jemná hudba a zvuk motora dodáva-
júci úplnosť a dokonalý zážitok počas 
letu. Aj v dobe, keď nemáme možnosť 
cestovať či navštevovať obľúbené turis-
tické destinácie, umožňujeme navštíviť 
Malú Fatru každému, a to pohľadom z 
neba,“ približuje pilot, letecký fotograf 
a autor videomapy Milan Paprčka.

Tridsať minútový letecký doku-
mentárny film vám predstaví, ako vy-
zerá turistická trasa hrebeňom Malej 
Fatry, ako sa kľukatie Domašínsky me-
ander a ako vyzerá z leteckého pohľadu 
okresné mesto Žilina a Martin.

Zalietať si ponad 
Malú Fatru už môže každý

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová
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16. decembra 1911
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého 
Smokovca do Tatranskej Lomnice

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené
VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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0917 465 632  0908 961 969

0917 839 697  0948 002 048

www.pracahned.eu

Vyrábaj

s nami 

súčiastky 

pre autá
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Ste podnikateľ a potrebujete financie ???
Vlastníte nehnuteľnosť alebo auto ???
Pomoc aj v prípade že máte dlhy!
Nájdeme riešenie!

Volajte alebo píšte

0907 670 912
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 
pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

 

 zarobte si pred Vianocami alebo 

 v decembri výrazná zľava z poplatku!
 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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dvojnásobne cez Vianoce!


