
SN20-47 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 32 750 domácností 

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

č. 47 / 20. november 2020 / 24. ročnÍK

V predstihu o minulosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

To zvláštne výročie 17. novembra je za 
nami. Vo chvíli, keď sa k vám noviny do-
stávajú, minimálne tri dni.

A vo chvíli, keď vzniká tento úvodník, asi 
tak tri dni pred. Štátny sviatok 17. novembra 
sme sprostredkovane cez našich zákonodar-
cov nazvali Deň boja za slobodu a demokra-
ciu. Papier znesie veľa. Aj taký názov. Aj to, 
že zaň hlasovali aj ideovo tí istí, ktorí v roku 
1989 na ľudí, ktorí išli skutočne vyjadriť od-
hodlanie vybojovať slobodu a demokraciu, 
posielali políciu. Aj to znesie, že ich potom-
kovia (dokonca neraz aj oni sami, tí istí) sú 
dnes na lukratívnych štátnych pozíciách, 
majú vlastné politické strany, zastupujú 
nás na našich zahraničných veľvyslanec-
tvách, vyhadzujú nás z našich celoživotných 
zamestnaní, sedia v parlamente a určujú 
nám, ako si vlastne tú slobodu a demokraciu 
máme zariadiť tak, aby sme im dali pokoj 
na ich biznis. A nerušili ich pri ňom. Pred 
tridsiatimi rokmi sme si sľúbili lásku a vy-
držať. Z lásky sa stala nenávisť každého voči 
každému a všetkých proti všetkým a vydržať 
už nemá chuť nikto, pretože každý trošku 
súdny človek za sebou vidí tých tridsať rokov 
„vydržania“ a ich praktický výsledok pre 
jeho život. Pre všeobecnú slobodu a demok-
raciu sa toho udialo veľmi málo. Že zmizol 
ostnatý drôt pri Devíne? Mám ho ešte kúsok 

doma, ani nie na pamiatku, skôr na výstra-
hu. Koľko takých plotov sme vybudovali v 
našej spoločnosti? A napustili ich elektrikou 
nenávisti, zla, podvodov, zlodejín, bezcit-
nosti? Povýšenectva, opovrhovania inými, 
kastovania sa?

Oslavovať nenávisť? Pripomínať si deň, 
keď sme dúfali, že raz budeme žiť slušne? 
Nie, slovo slušne neznamená nič v podobe 
hmotného dostatku. Slušne je proste sluš-
ne. Žiť, ako sa na kresťana sluší, to však už 
vôbec nebudem rozvíjať, pretože mnohí, 
ktorí sa hlasno bijú do pŕs, akí oni sú kres-
ťania, sú iba zlodeji, fanatici, podvodníci 
a doslova zlí, spoločnosti škodiaci ľudia. 
Mnohí, nie všetci, aby bolo jasné. Našťastie, 
ešte nie všetci. A netýka sa to iba kresťanov. 
Ja som si požičal iba slovníkový výklad slo-
va slušný, žiť slušne.

A všimnite si, prosím, ani raz som v 
tomto úvodníku nespomenul slovo pan-
démia. Spravím to až teraz – 
pripomenuli sme si na Slo-
vensku pandémiu zla, nič 
viac, nič menej. A tá so 17. 
novembrom naozaj nemá nič 
spoločné.

Možno raz – do-
vtedy – veľa šťastia 
vám želá
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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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PLÁNUJETE NOVÉ 
AUTO? 

U NÁS NAJVÝHODNEJŠÍ 
LEASING 
ÚVER 
POISTENIE 
NA VAŠE NOVE AUTO

www.poistimevas.sk
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23. novembra 1991    
Freddie Mercury, spevák skupiny Queen, verejne oznámil, že má 
AIDS, a o deň neskôr zomrel. 

Výročia a udalosti
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»KPREDÁM 2 PRÍVES-
NÉ VOZÍKY SPORT JACHT. 
0949117344

»KÚPIM SIMSON aj diely. 
0949 505 827
»Kúpim Jawa-CZ 250, 350, 
500 aj diely 0905 450 533

»Predaj 2iz.byt , komplet 
prerobený, Krompachy. 
34.000 EUR. 0903 905 998

»Kúpim haki lešenie. tel: 
0908 532 682

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Kúpim vojenské veci šable 
bodáky dýky uniformy od-
znaky a iné do r.1945 platím 
v hotovosti. 0940740451

»Kúpim staré hodinky 
0905767777 
»Kúpim doma tkané plátno 
hrubé vrecia šatky sukne 
kroje maľované truhlice 
striebro obrazy a iné staro-
žitnosti 0909117320
»KTO DARUJE OBLEČENIE 
OBUV HRAČKY DROGÉRIU PO-
TRAVINY ŠKOLSKÉ POMôCKY 
ĎAKUJEM T.Č 0948710036
»Zaplatím 1200 eur za väč-
šie hodinky na ruku Scha-
fhausen. Tel. 0944137683

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

22. novembra 1963     
v Dallase v Texase bol zavraždený prezi-
dent John Fitzgerald Kennedy. 

Výročia a udalosti
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www.antolakwylewki.pl
+48 601 854 483
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SN 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, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Dnes (15. 11. - pozn. red.) sme za-
znamenali smutný deň, keď počet 
registrovaných infikovaných na 
Slovensku (86 767) prekonal Čínu 
(86 383), v ktorej žije 263 krát viac 
obyvateľov ako na Slovensku. 

Prečo sa oni dokázali zbaviť pan-
démie Covid-19 a my nie? Lebo pocho-
pili, že najlepší spôsob je zbaviť sa jej 
a žiť v zdravej krajine. Samozrejme, že 
sa to dá aj v Európe. Aj my sme boli v 
máji a júni zdravá krajina. Spolu s nami 
aj 10 iných európskych krajín. Potom sa 
to pokazilo, lebo dôležitejší ako zdravie 
a životy obyvateľov bol medzinárod-
ný turizmus a ďalšie zábavky. Teraz 
vidíme, čo nás tento omyl stojí. Áno, 
druhú vlnu sme vôbec nemuseli mať. 
Aj so všetkými dôsledkami, ktoré z 
toho plynú. Poučíme sa a zabojujeme 
o zdravú krajinu, alebo znova rýchlo-
-rýchlo všetko pootvárame a naštartu-
jeme tak tretiu vlnu. Budeme neustále 
žiť v chronicky chorej krajine, alebo po-
slúchneme zdravý rozum a zabojujeme 
za zdravú Európu?

Včera sa 15 ázijských krajín dohodlo 
na zóne voľného obchodu. Predstavuje 
to okolo 2 miliardy ľudí. Na porovnanie, 
Severoatlantická aliancia nemá ani 

polovicu z toho. Tieto ázijské krajiny 
idú cestou zdravých krajín a s Covid-19 
nemajú problém. Zoskupenie disponu-
je novými technológiami a vynakladá 
veľké financie na vedecký výskum. 
Táto časť sveta bude diktovať podmien-
ky v 21. storočí. My v Európe a USA si to 
nerozumným prístupom k pandémii 
výrazne zhoršujeme. Začnime myslieť 
aj na to, čo bude o pár mesiacov a nielen 
prvoplánovo na najbližšie týždne !!!!!

S láskavým zvolením uverejniť v 
REGIONPRESSe – Branislav Sitár

(Pozn. red - Prof. RNDr. Branislav Si-
tár, DrSc. je slovenský jadrový fyzik a od 
roku 2007 viceprezident Európskej orga-
nizácie pre jadrový výskum. Pôsobí na 
Fakulte matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave ako 
vedúci oddelenia subjadrovej fyziky.)

Smutný deň, nedeľa 15. novembra 2020

» red
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA0905 719 139

26. novembra 1917 
v Kanade bola založená National Hockey 
League s  klubmi Montreal Canadiens, 
Montreal Wanderers, Ottawa Senators, 
Quebec Bulldogs, a Toronto Arenas

Výročia a udalosti
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u nás si nemusíte 
vyberať medzi

Brokolica

Kávové kapsuly
Dolce Gusto 
• rôzne druhy

319
-40%

cena za 1 kg

5.39

Kuracie
prsné
rezne

Jubilejná
• rôzne druhy

399
Supercena

(1 kus = 0,25)

16 kusov

119
Supercena

cena za 100 g

Losos divý
• voľne lovený

Označenie MSC zaručuje využitie rybárskych 
metód, pri ktorych sa dbá na trvalo udržateľný
rybolov a sú šetrné k životnému prostrediu.

spracované naspracované naspracované naspracované na

odchované v

Hubert
de Luxe 
• doux/rosé

077

-40%

(1 kg = 3,08)

250 g

1.29**

Tvaroh
hrudkovitý  
• jemný

379
-43%

(1 l = 5,05)

0,75 l

6.69*

069

-46%

(1 kg = 1,38)

500 g balenie

1.29

OD PONDELKA 23. 11.

079

-43%
kg

1.39

Pinova
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OD PONDELKA
23. NOVEMBRA

149
-31%

(1 kg = 3,73)

400 g balenie

2.19

Koktejlové
paradajky

káva

699

Supercena
0,7 l

Jubilejná
• rôzne druhy

129
15 kusov

16 kusov

Gél na pranie 
• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok 

7 kg za 9,99 €

999

100 praní

(1 l = 2,00/

5 l

159
-46%

(1 kg = 0,32)

5 kg balenie

2.99

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

40 % 
alkoholu

059

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

0.89

Radler  
• rôzne druhy

044

-32%

(1 l =  0,88)

0.65

Velkopopovický
Kozel
• svetlé výčapné pivo

099

-50%

(1 kg =  3,30)

300 g

1.99

Vajcia „M“

Konzumné zemiaky neskoré
• var�ý typ B – pr�lohové

balenie
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Vykurovacia sezóna sa naplno rozbie-
ha. Najvyšší čas splniť si povinnosti v 
oblasti bezpečnosti komínov a dymo-
vodov.

Tá je jednoznačná - spoň raz za 12 
mesiacov účinnejšie predchádzať po-
žiarom. Povinnosť sa týka fyzických, 
právnických osôb a podnikateľov. 
Dôvodom je nárast počtu požiarov za 
posledných desať rokov, ktoré súviseli 
s nedostatkami pri prevádzke palivo-
vých spotrebičov a používaní komínov 
a dymovodov. Za nesplnenie tejto po-
vinnosti (okrem prípadných škôd na 
majetku, respektíve, v horšom prípade 
aj na zdraví)hrozí fyzickým osobám 
pokuta do 99 eur, právnickým osobám 
a podnikateľom do 16.596 eur.

Kontrolu komínov osobou s odbor-
nou spôsobilosťou sú právnická osoba 
a fyzická osoba povinné  zabezpečiť 
každoročne. Mnohí sa možno pamätá-
te na časy, keď po čistení komína vydal 
kominár potvrdenku, ktorá bola pre 
vás potvrdením, že kontrola bola vy-
konaná. Dnes to však už nestačí. Vašim 
dokladom je revízna správa, ktorá je 
oveľa podrobnejšia a obsahuje okrem 
iného meno a priezvisko kominára aj 
majiteľov objektu, ďalej popísané ne-
dostatky zistené a odstránené na mies-
te, aj nedostatky, ktorých odstránenie 
bolo dočasne odložené.

Nesmie chýbať ani popis špecifík 
čistenej spalinovej cesty. Opäť mno-

hí majitelia budov nadávajú, že ide o 
zbytočnú byrokraciu, no nie je to tak. 
Vzhľadom k slovenskej povahe sa ne-
môžeme čudovať, že predtým si niek-
torí ľudia často nechali vypísať potvr-
denku, bez toho, aby k nejakej kontrole 
došlo. Stačilo posunúť nenápadnú obá-
ločku do správnych rúk.

Dnes to už takto nefunguje. A je to 
pre dobro všetkých. Ak nemáte vypl-
nenú revíznu správu, poisťovňa sa v 
prípade škôd spôsobených požiarom s 
vami nebude ani len baviť. Ak doklad 
o kontrole stratíme, alebo pri požiari 
zhorí, je možné ho dohľadať u komi-
nára, ktorý by si mal archivovať kópiu. 
Ak zistia hasiči po požiari, že kominár 
prehliadol nejakú závadu, ponesie za 
škody zodpovednosť on. Správa o re-
vízii platí jeden rok odo dňa, kedy sa 
kontrola uskutočnila.

Ak ste náhodou nestihli či zabudli

» red

PONUKA PRÁCE V ČR

OBSLUHA VZV
SUPER PLATOVÉ PODMIENKY 
S UBYTOVANÍM
VEĽMI DOBRÁ PRÁCA 
V MESTE BRANDYS NAD LABEM

0800 500 091BEZPLATNÁ LINKA
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_0
77
0

ZABEZPEČÍME A ZAPLATÍME VÁM 

COVID  TEST

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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00948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
HLUK /ČR

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
kčnosť a stav jednotlivých orgánov

ov  Vášho ochorenia
   bolestí, alergií, skrytých chorôb

t zorodých organizmov
kamžite rieši zdravotné problémy,

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

Rastislav HUDÁK
revízny technik
ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENÍ 
A BLESKOZVODY, BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA TRIEDA B, 

TEL,/FAX:
MOBIL: EMAIL:

61
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0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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24. novembra 1639     
Jeremiah Horrocks prvýkrát pozoroval pre-
chod Venuše cez slnečný kotúč. 

Výročia a udalosti
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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

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 11. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
splátky od 98 €
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�CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV

100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h
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