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Týždenne do 32 750 domácností

Výročia a udalosti
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého
Smokovca do Tatranskej Lomnice

16. decembra 1911

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71

ODŤAHOVKA
NONSTOP SNV

9 139

AJ DOVOZ ÁUT ZO ZAHRANIČIA
NÁHRADNÉ VOZIDLO ZDARMA

0914 70 70 44

spissko.sk

79-169

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM

99-0023-1

lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad

79-329
79-303

MKAUTO.SK

79-330

ODŤAHOVKA SNV
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Redakčné slovo, hlavu hore / bývanie

SPIšsko

Navštíviť väzňov

Tretia
Paralelne prežívame všetko obvyklé svetské, no je fajn, ak zostane
čas zamýšľať sa aj nad tým duchovným. V tom svetskom je zhon, obavy,
neistota, často aj bolesť, v tom duchovnom nádej a očakávanie. Možno
aj preto je dobré z týchto dvoch svetov
spraviť prepojenú sústavu a žiť v nej
plnohodnotne, od radosti po smútok,
od bolesti po šťastie. Myslím si, že
človek sa stane ľudským až vtedy, ak
toto dokáže, ak to zažije a ak sa tak a
v tom naučí vo svojom živote pokračovať.
Hulákajúci hlupák na akomkoľvek stupni moci, hoci len a výlučne
domnelej a aj to iba z jeho pohľadu, tu
nie je na to, aby nám ničil či znechucoval a zoškareďoval život, naopak,
práve “vďaka” takýmto sme schopní
vidieť ho aj krásny.
„Hľa, ja posielam svojho posla
pred tvojou tvárou a on pripraví
cestu pred tebou.“ Veru, hovorím
vám: Medzi tými, čo sa narodili zo
ženy, nepovstal nik väčší ako Ján
Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom

kráľovstve menší, je väčší ako on.“
Mt 11, 2- 11
Ak sa niekedy aspoň na okamih
zastavíme a zauvažujeme o pravých
hodnotách v ľudskom živote, môžeme objaviť, že jedným obrovským
darom je zrak. A neexistuje iba slepota telesná, ale aj duchovná. Vidíme
či nevidíme znamenia našich čias?
Chápeme či nechápeme, čo nám
chcú naznačiť? Vidíme niečo alebo
niekoho veľkého vo vlastnej rodine?
Veľmi krásne to napísal Exupéry
vo svojom Malom princovi vari v najznámejšom citáte, ktorý v správnej
chvíli stojí zato opakovať: „Správne
vidíme len srdcom, to, čo je dôležité
je očiam neviditeľné“. Netúžme byť
väčšími ako ktokoľvek iný na našom
malom svete moci a v našom bohatstve, ale skúsme zažiť aspoň chvíľku stať sa tými
najmenšími...
Pekný a pokojný,
myšlienkami naplnený
Advent, vážení čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
Talianovi Guglielmo Marconimu sa podarilo rádiovým spojením poslať správu cez
Atlantický oceán, na kódovanie správy
bola použitá Morseova abeceda

13. decembra 2002

V Evanjeliu podľa Matúša nám Ježiš
definuje kľúče od nebeskej brány
takto: „Bol som hladný a dali ste mi
jesť; bol som smädný a dali ste mi piť;
bol som pocestný a pritúlili ste ma;
bol som nahý a priodeli ste ma; bol
som chorý a navštívili ste ma; bol som
vo väzení a prišli ste ku mne.“

a oni hľadajú ubytovanie a prácu. Z listov
cítim snahu o nápravu života. Neviem,
koľkým sa to podarí. Ale keby ich mal
kto povzbudiť, prijať, pomôcť im objaviť
talent a úžitok pre tento svet, ich šanca
by sa zväčšila.
Našou úlohou na tomto svete nie je
posudzovať a odsudzovať ľudí, ale pomáhať im dostať sa do nebeského kráľovViaceré z týchto požiadaviek na stva. Ako? Je jednoduché milovať ľudí,
dobré skutky sa vyskytli aj v iných ži- ktorí sú dobrí. Lásku však potrebujú
dovských alebo egyptských textoch, ale hlavne tí, ktorí si ju v našich očiach nenavštevovanie väzňov spomína Ježiš zaslúžia. Ak budeme mať radi aj tých, čo
ako prvý. Pravdepodobne nemyslel iba urobili zlé veci, budeme sa modliť za ich
na nespravodlivo odsúdených ľudí, ale duše, nepomôžeme len im, ale aj sebe.
aj na tých, ktorí sedia vo väzení za svoje Navštívili sme Ježiša vo väzení. Čokoľvek
ťažké zločiny. Prečo by sme ich mali na- ste urobili jednému z týchto mojich najvštevovať? Aj dnes sa ľudia tešia z toho, menších bratov, mne ste urobili, hovorí
že niektorí mafiáni, sudcovia, policajti Ježiš. Naši najmenší bratia sú tí, ktorých
a politici budú za svoje zločiny spravod- si nikto nevšíma, sú na okraji spoločnoslivo súdení a uväznení. Ale nikto sa ich ti, chudobní, chorí,
nechystá navštíviť. Modlí sa niekto za hladní, smädní, bez
nich? Je dobré ak sú zločinci usvedče- domova, opustení,
ní a potrestaní. Ale ešte lepšie je, ak sa osamelí a opovrhovzdajú zlého a obrátia sa. Ak ich budeme vaní. V ich tvárach
neustále odsudzovať za ich zlé skutky a nájdeme Ježiša skôr
nenájdeme na nich nič dobré, nedokážu ako medzi farizejmi
sa vrátiť na správnu cestu. Občas odpo- v rôznych VIP
vedám na listy, ktoré nám píšu ľudia z spoločnosväzenia do Dobrého Pastiera. Väčšinou tiach.
vtedy, keď ich majú prepustiť na slobodu
» Ján Košturiak

Výročia a udalosti

Európska rada v Kodani schválila vstup 10
kandidátskych krajín (Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta,
Poľsko, Slovensko, Slovinsko) do Európskej
únie od 1. mája 2004.

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.

79-327

Čas je zrýchlený, ešte nedávno
sme avizovali príchod Adventu a
už je tu jeho tretia nedeľa.

12. decembra 1901
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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. 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 novinách, SN zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
dolu v tiráži. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

politická inzercia / služby
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Suzuki Samurai, Vitara, Jimmy. 0949532310
»KÚPIM SIMSON aj diely.
0949 505 827
»KÚPIM motorky-JAWA/CZ,
BABETU, TATRAN, MANET,
STADION, PIONIER AJ DIELY
0905450533

04 BYTY / prenájom
»Predaj 2iz.byt , komplet
prerobený,
Krompachy.
34.000 EUR. 0903 905 998

06 POZEMKY / predaj

nepárny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Margecany,
Prakovce, Spišská Nová Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice,
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce,
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov,
Teplička

»Predám kuchynský stôl,
barový stolík+ 2bar. stoličky a podarujem rozkladacie kreslo 0904114711

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
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

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
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
45.115
32.750

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

POTREBUJEME NOVÚ
ALTERNATÍVU.

Matovič nevyšiel, lebo ani nikdy nemohol.
Nie pre ťažké reformy, ktoré sa nedajú vydržať, lebo žiadne nerobia.
Nie pre kauzy, hoci škandálov mali
za tých pár mesiacov neúrekom.
Ľudia nechcú Igora Matoviča a jeho
vládu kvôli absolútnej neschopnosti riešiť vážne problémy, arogantnej
komunikácii k občanom a drzému
papalášizmu.
Očakávaná zmena k lepšiemu
s Matovičom neprišla a ani nepríde.
A za dverami stále čaká starý aj nový
Smer. Úlohou všetkých príčetných a
kompetentných strán je ponúknuť
alternatívu. Odbornú, profesionálnu a hodnotovú alternatívu, pre
ktorú Slovensko a jeho občania sú
cieľom politiky, nie iba nástrojom
na použitie vo voľbách.
Potrebujeme viac odbornej diskusie, debát o zdravotníctve, obnove
Slovenska o problémoch a riešeniach. Pri tejto vláde, pri spôsobe
vládnutia Igora Matoviča sa o tom
nedá ani snívať. Nechcem a neželám
Slovensku návrat ľudí, ktorí si mysleli a hovorili, že keď vyhrajú voľby, môžu všetko. Nechcem Fica ani
žiadny iný Smer. Chcem len slušnú

03 BYTY / predaj

DISTRIBÚCIA (32.750 domácností)
párny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Gelnica,
Novoveská Huta, Spišská Nová
Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice, Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany,
Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, Spišský
Hrušov, Teplička

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

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

05 DOMY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie. tel:
0908 532 682

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za najlepšiu cenu!
0944132200

vládu, ktorá nebude robiť vlastným
občanom zle. A ktorá sa správa k
ľuďom s úctou! Pretože v tomto medzi Ficom a Matovičom prestáva byť
rozdiel.
Igor Matovič patrí do politickej aj
ľudskej izolácie. Je to zlý politik aj
zlý manažér. Každý, kto mu umožňuje zostať pri moci, je spoluzodpovedný za škody, ktoré premiér
spôsobí.

Slovensko má na viac!

» Tomáš
Drucker

NEJDE VÁM
BIZNIS?

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré odznaky po
vojakoch, partizánoch, hasičoch. 0907910755
»Kúpim vojenské veci šable
bodáky dýky uniformy odznaky a iné do r.1945 platím
v hotovosti. 0940740451

KONTAKTUJ
T

E NÁS

spissko@regionpress.sk

0905 719 139

12 DEŤOM
»KTO DARUJE OBLEČENIE
OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ POMÔCKY POTRAVINY ĎAKUJEM
T. Č 0948710036

Výročia a udalosti
štart balónovej sondy Vega 1, prelet okolo Halleyovej kométy, pristátie na Venuši

15. decembra 1984

13 RôZNE / predaj
» Predám hydraulický stolársky lis, 0905521272

14 RôZNE / iné
»Kúpim domáce tkané
plátno vrecia kroje kašmírové sukne šatky starožitnosti maľované truhlice.
0909117320
»KTO DARUJE OBLEČENIE
OBUV HRAČKY DROGÉRIU POTRAVINY ŠKOLSKÉ POMôCKY
ĎAKUJEM T.Č 0948710036
»Zaplatím 1200 eur za väčšie hodinky na ruku Schafhausen. Tel. 0944137683

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

OBHLIADKA S TERMOKAMEROU ZDARMA
ROZUMNÉ CENY
REFERENCIE
632.2-126ġ

AKCIA
DO KONCA
NOVEMBRA

NA OBHLIADKE ZISTÍM AKÉ TESNENIE POTREBUJETE
PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ

3DYRO-XãþiN
Hrabušice 32
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www.oknorenova.sk

99-0002-1

SPIŠSKO
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auto - moto, služby

79-293
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Kontakt: 0905 234 929

79-0003

PREDAJ
PALIVOVÉHO
DREVA

79-328

SPIšsko

služby, bývanie

6
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OD PONDELKA 14. 12.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi
Gouda

Kyslá
smotana

• blok

250 g

250 g

-30%

-43%

2l

1.59

0.87*

0

1

11

49
(1 kg = 1,96)

(1 kg = 4,44)

YÌàØÜØ
DUO
• rôzne druhy

145 g

-39%
0.41*

0

Slovenské
mlieko

25

2l

-48%

(100 g = 0,17)

Supercena

Tvaroh
hrudkovitý jemný

1.25

65

250 g

-30%

(1 l = 0,33)

1l

0

41

0.99

0

Kofola

69

• rôzne druhy

ZMRAZENÉ

(1 kg = 2,76)

250 g

-53%

400 g

-33%

2.79*

1

29

Rajo Maslo

(1 kg = 5,16)

2.99

ÒÌõóÏúȍ¨óÏ
• blok
• 100 % t�eska

1

99
(1 kg = 4,98)

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƌıƌƍıƍƋƍƋı
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƏıƌƍı¤àƍƋıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0085

0

• t�vanlivé
• obsah tuku 1,5 %

služby, bývanie, zamestnanie

SPIšsko

7
OD PONDELKA
14. DECEMBRA

Nutella
600 g

-33%
5.99*

3

99

.ÙóúÙúȅÏĊ
• 100 % Robusta

200 g

(1 kg = 6,65)

-30%
3.99

2

79
(100 g = 1,40)

cena za 1 kg

-44%

+ pohár

5.39

2

99

0,5 l

-28%
0.69*

0

49
(1 l = 0,98)

ÒúēęÙú

• svetlé výčapné pivo

0,75 l

0,5 l

-32%
1.25

0

85
(1 l = 1,70)

Pilsner Urquell
• svetlý ležiak

Supercena

3.99

0,7 l

9

-30%

2

99

79

(1 l = 14,27)

Nestville
Whisky blended

Vïàó¨àJ%ïǯėėÙú¨

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƌıƌƍıƍƋƍƋı
... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƏıƌƍı¤àƍƋıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Kuracie prsia

40 %
alkoholu

VIANOCE
škola, právnik
radí / služby

8
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Skvelé recepty na sladké vianočné pečivo
Začiatkom decembra sa už našimi
príbytkami zvyčajne šíri príjemná
vôňa vianočného pečiva. Medovníky sa pečú štandardne v predstihu
pár týždňov pred Vianocami, aby
stihli zmäknúť, ostatné suché pečivo postupne.
Medovníky
Suroviny: 600 g hladká múka, 250 g

práškový cukor, 200 g maslo, 6 PL med,
2 PL kakao, 3 ks vajcia, 1 ks kypriaci prášok do perníka, 1 ČL perníkové korenie
Postup: Z uvedených surovín vypracujeme cesto a necháme ho odpočinúť
do druhého dňa. Vyvaľkáme na hrúbku
3 až 5 milimetrov, pečieme na 160 stupňov asi 4 až 7 minút, podľa rúry.

180 g studené maslo, štipka soli, 5 balíčkov vanilkový cukor
Postup: Do misky preosejeme múku,
pridáme mleté mandle, štipku soli, 90
gramov cukru a na vločky nastrúhané
maslo. Vypracované hladké cesto zabalíme do potravinovej fólie a necháme
hodinu odpočívať v chlade. Potom z cesta vyformujeme valčeky s priemerom 1,5
cm, ktoré pokrájame na asi 5 cm dlhé
kúsky a z nich vytvoríme rožteky. Pečieme v rúre vyhriatej na 150°C asi 15 minút. Zatiaľ si na tanieri premiešame 75g
práškového cukru a 5 balíčkov vanilkového cukru. Ešte teplé rožteky obalíme v
pripravenom cukre.

Zlepované linecké kolieska
Suroviny: 150 g hladká múka, 50 g

práškový cukor, 100 g maslo, 1 žĺtok,
Medvedie labky
Suroviny: 150 g hrubá múka, 125 g lekvár podľa výberu, práškový cukor na

maslo, 120 g mleté orechy, 150 g práškový cukor, 1 PL kakao, práškový cukor na
obalenie
Postup: Všetky suroviny na cesto
zmiešame. Z cesta rukami odoberáme
kúsky, ktoré vtlačíme do pripravených
formičiek. Pečieme v rúre vyhriatej
na 160°C asi 10 až 15 minút. Upečené
ich ešte teplé vyklopíme a obalíme v
práškovom cukre.

Vanilkové rožky
Suroviny: 250 g hladká múka, 100 g
mleté mandle, 165 g práškový cukor,

posypanie
Postup: V miske zmiešame múku,
práškový cukor, zmäknuté maslo a žĺtok. Vypracované hladké cesto odložíme na 20 minút do chladničky. Potom
ho vyberieme a rozvaľkáme medzi dvoma potravinárskymi fóliami na hrúbku
asi 2mm. Pomocou formičiek vykrajujeme z cesta rovnaký počet plných koliesok a koliesok s otvorom – napríklad
hviezdička, srdiečko či stromček. Pečieme v rúre vyhriatej na 175°C asi 5 až 7
minút. Upečené plné koliesko potrieme
lekvárom, koliesko s otvorom posype-

autor foto: HoliHo pixabay
me práškovým cukrom a spojíme ich.

Orechové snehové sušienky
Suroviny: 3 bielky, 250 g práškový

cukor, 250 g pomleté orechy, práškový
cukor na posypanie, tortové oblátky
Postup: Bielky vyšľaháme do tuha. Po
častiach pridáme práškový cukor a orechy. Z tortových oblátok vykrojíme pomocou okrúhlej formičky s priemerom
3 až 4 cm kolieska a poukladáme ich na
plech vyložený papierom na pečenie.
Pripravenú hmotu naplníme do cukrárskeho vrecúška (alebo mikroténového

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 250€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Otvorené:
Po-Pia: 9-17
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INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

sáčku - nezabudneme odstrihnúť špičku) a nastriekame na pripravené oblátky. Pečieme v rúre vyhriatej na 150°C asi
15 až 20 minút.

Náš tip

Pri pečení sme použili teplovzdušnú
rúru, pričom rozdiel v teplote medzi klasickou elektrickou rúrou a teplovzdušnou rúrou je asi 15 až 20 °C. Pri pečení
v klasickej elektrickej rúre teda pridáme
približne 15 až 20 °C, treba však priebežne kontrolovať, pretože každá rúra
pečie inak.
Renáta Kopáčová

zdravie, zamestnanie, služby
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Firma KOVO - ZVAR s.r.o.
prijme do pracovného pomeru
pracovníkov do profesie
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73Ǘ/Șß1&$ß́ß/$Ƿ+
Mzda: OD 5,50EUR/HOD.
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.PĖA?ÐTÐ10Ð?Ðİ0 ÐÐ)MLR?IR
0905 344 461 - 0915 956 707
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> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézRYDQLHDYOR{kovanie
komínov
> strojRYÁĆLstenie
zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny
!ĆLstenie a kontrola
komínov

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

.ontaktujte nás v pracovných dČRFh
od 7,00 hod do 17,00 hod

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
Erimont s.r.o., LXĆLYQ¹15
0905 279 418, Michal HudáĆ
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Betlehemské svetlo
príde na Slovensko aj tento rok

66-0258

Slovenskí skauti prevezali v sobotu 12. decembra Betlehemské svetlo od
skautov z Rakúska. Tento rok sa netradične, vzhľadom na aktuálnu situáciu v
súvislosti s koronavírusom, presunulo
odpálenie zo slávnostnej ceremónie na
hraničný priechod neďaleko Bratislavy.
Skauti tak neprekročia štátne hranice,
no aj napriek tomu zabezpečia, aby sa
Plamienok z Betlehema dostal aj k nám.
V dopoludňajších hodinách nasledujúceho dňa, v nedeľu 13. decembra, odovzdajú Betlehemské svetlo na poľsko-slovenských hraniciach poľským skautom a
následne popoludní na ukrajinsko-slovenských hraniciach skautom z Ukrajiny.
V úvode nasledujúceho týždňa prijme Betlehemské svetlo prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. Pôjde tak o prvé oficiálne prijatie na
Slovensku. Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti symbolicky ľuďom počas
nasledujúceho, posledného predvianočného víkendu, na sv. omšiach v sobotu 19.
a v nedeľu 20. decembra v kostoloch po
celom Slovensku, kde bude rovnako ako
vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc. Samotná

distribúcia po Slovensku bude prebiehať
v nasledujúcich dňoch, aby pár dní pred
Štedrým večerom bolo Betlehemské svetlo dostupné v čo najväčšom počte miest.
Odpaľovanie Betlehemského svetla bude
prebiehať so zreteľom na všetky aktuálne
platné bezpečnostné a hygienické opatrenia, vždy so snahou o bezkontaktnosť
a bez zhromažďovania. Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude v rámci Slovenska
Betlehemské svetlo dostupné. Mapa so
zoznamom je dostupná na internetovej
stránke www.betlehemskesvetlo.sk a
skautskí dobrovoľníci ju každým dňom
aktualizujú. Potrebné je však dodať, že
vzhľadom na spôsob šírenia Svetla odpaľovaním zo sviečky na sviečku je v skutočnosti jeho dostupnosť mnohonásobne
vyššia.

» red

33-0073

Betlehemské svetlo skauti prinesú
na Slovensko už po tridsiaty prvý
raz a počas predvianočného obdobia
zabezpečia jeho distribúciu po celej
krajine.
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JɗCFȄURQɗCJNKXýEJRrCEQXPȐMQX
FQXȝrQb[PCRQ\ȐEKG
4QDQVPȐMXQXȝrQDG

4QDQVPȐȬMCXQXȝrQDG

1£SOĊSU£FH
́REVOXKDDXWRPDWL]RYDQ«KRWODNRY«KROLVX
OLQLHNQDRSUDFRYDQLHRGOLDWNRYDbREVOXKD&1&
́Y¿PHQDIRULHPQDWODNRYRPOLVH
DRrH]£YDF¯FKSU¯SUDYNRY
́SU£FDYQHSrHWUŀLWHMSrHY£G]NH
 KRG]PHQ\FFD]PLHQYPHVLDFL

1£SOĊSU£FH
́YL]X£OQDNRQWrRODRGOLDWNRY
́REVOXKDY¿rREQHMOLQN\V&1&RSUDFRYDQ¯P
́REVOXKDRPLHĀDFLHKRDSLHVNRYDFLHKR
]DULDGHQLD
́SU£FDYQHSrHWUŀLWHMSrHY£G]NH
 KRG]PHQ\FFD]PLHQYPHVLDFL

2VREQRVWQ«SUHGSRNODG\Db]UXÏQRVWL
́SUD[YREODVWLVWrRM£UVNHMY¿rRE\Y¿KRGRX
́WHFKQLFN«]UXÏQRVWL
́zRGSRYHGQRVħ
́FLHĀDYHGRPRVħ
́DNW¯YQ\SU¯VWXSNSU£FL

2VREQRVWQ«SUHGSRNODG\Db]UXÏQRVWL
́SUD[YREODVWLVWrRM£UVNHMY¿rRE\Y¿KRGRX
́PDQX£OQHDbWHFKQLFN«]UXÏQRVWL
́zRGSRYHGQRVħ
́FLHĀDYHGRPRVħ
́DNW¯YQ\SU¯VWXSNSU£FL

M]dové podmienky (brutto)
́RG(85PHVLDF
+Sr«PLHSRVN¼ģREQHMGREH

M]dové podmienky (brutto)
́RG(85PHVLDF
+Sr«PLHSRVN¼ģREQHMGREH

UǡPȄUVWRQOKJPGȮ

UǡPȄUVWRQOKJPGȮ

Informácie o výberovom konaní
ĿLDGRVWLVSRGrREQ¿PģWUXNW¼rRYDQ¿PŀLYRWRSLVRP
DV¼KODVRPQDVSUDFRYDQLHRVREQ¿FK¼GDMRY
]DVLHODMWHQDHPDLObpersonal@schuele.sk
SU¯SDGQHQDSRģWRY¼DGrHVX
Schüle Slovakia, s.r.o., Teplická 3860/34A, 058 01 Poprad

Zamestnanecké výhody, benefity
́VWDELOQ«DSHUVSHNW¯YQH]DPHVWQDQLH
́RGERUQ¿UDVW
́EH]SODWQ£GRSUDYDGR]DPHVWQDQLD
́ERKDW¿VRFL£OQ\SrRJUDP

9ģHWN¿PXFK£G]DÏRPÑDNXMHPH]DSrHMDYHQ¿]£XMHP
SUDFRYDħSrHQDģXVSRORÏQRVħ
KRQWDNWRYDħYģDNEXGHPHLEDY\EUDQ¿FKXFK£G]DÏRY
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PRIAME
ME EXPRESNÉ AUTOB
AUTOBUSOVÉ
OB
BUS
LINKY
K Z BRATISLAVY
KY
BRA
ATIS
S LAV
AV Y
€

PRE PODANIE
SI INZERÁTU
VOLAJTE
0905 719 139

už
od

3,99

KO Š IC E
E OV
P R EŠ
L NA
ŽI LI
KO M Á R N O
� WiFi zadarmo
armo
� WC v autobuse
obuse
� servis na palube
� najrýchlejšia
šia preprava

87-0077

bus.daka.sk
bus

94-179

Lístok
kúpite na

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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zasklievanie terás
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