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Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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DISTRIBÚCIA (32.750 domácností)

»Kúpim Suzuki Samurai, Vi-
tara, Jimmy. 0949532310
»KÚPIM SIMSON aj diely. 
0949 505 827
»KÚPIM motorky-JAWA/CZ, 
BABETU, TATRAN, MANET, 
STADION, PIONIER AJ DIELY 
0905450533

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

»Kúpim haki lešenie. tel: 
0908 532 682

»Predám kuchynský stôl, 
barový stolík+ 2bar. stolič-
ky a podarujem rozklada-
cie kreslo 0904114711

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Kúpim staré odznaky po 
vojakoch, partizánoch, ha-
sičoch. 0907910755
»Kúpim vojenské veci šable 
bodáky dýky uniformy od-
znaky a iné do r.1945 platím 
v hotovosti. 0940740451

»KTO DARUJE OBLEČENIE 
OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ PO-
MÔCKY POTRAVINY ĎAKUJEM 
T. Č 0948710036

» Predám hydraulický sto-
lársky lis, 0905521272

»Kúpim domáce tkané 
plátno vrecia kroje kašmí-
rové sukne šatky starožit-
nosti maľované truhlice. 
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    

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 dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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» Tomáš Drucker
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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

www.antolakwylewki.pl
+48 601 854 483
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Prelom rokov. Obdobie spomínania, 
želaní, vyslovených i tých tajných. 
Emočne silný čas. Dni, v ktorých by 
sa malo myslieť aj na čosi viac, ako 
iba na prízemné sváry, za ktorými 
je len a len túžba udržať si či získať 
moc. Bez ohľadu na to, že sa pri tom 
stráca tvár, sebaúcta i úcta, charak-
ter a ľudskosť.

Prichádzajú výnimočné Vianoce. 
S výnimočným znamením na oblohe, 
vo výnimočných okolnostiach, po vý-
nimočnom roku. Nepatrí sa počas nich 
myslieť na všedné malosti. Celý rok vo 
mne zostal obraz tých minulých a na 
ňom svätý otec František, kráčajúci 
prázdnym temným námestím Svätého 
Petra vo Vatikáne. Vzpriamený, nezlo-
mený, odhodlaný. Napriek všetkému 
nesúci kríž v sebe i na sebe. Pársekun-
dová sekvencia v televíznom spravo-
dajstve, ale aj fotka, ktorá obletela svet 
a to, čo znázorňuje, sa mi kdesi v hlave 
vypálilo navždy.

Celý život, čo vnímam, si ľudia že-

lali v tomto období - “šťastné a veselé”, 
potriasali si rukami a vyslovovali pria-
nia do nového roku, dúfajúc, že bude 
lepší ako ten končiaci, alebo, minimál-
ne, aspoň tak zlý a nie horší.

Pred niekoľkými dňami dohorela 
tretia adventná svieca, budeme zapaľo-
vať štvrtú a kruh sa uzatvára. Polnočná 
bude o pol ôsmej, ale vo svetle udalostí 
tohto roku buďme radi, že bude. Aj Sil-
vester bude iný.

Všetkým chorým a všetkým prí-
buzným chorých, všetkým, ktorým 
tento rok osud vzal niekoho predčas-
ne a kruto - myslím na vás! A všetkým 
tým, ktorí o nič a nikoho 
nateraz neprišli, za celú 
redakciu do roka 2021 
- nech to tak zostane aj 
po celých nasledujúcich 
365 dní.

Pekné sviatky a 
dobrý rok po tom, 
ktorý sa končí 

Koniec a začiatok

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor 1
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PLÁNUJETE NOVÉ 
AUTO? 

U NÁS NAJVÝHODNEJŠÍ 
LEASING 
ÚVER 
POISTENIE 
NA VAŠE NOVE AUTO

www.poistimevas.sk
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Najčítanejšie
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INZERCIA
0905 719 139
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Konzumné 
zemiaky
šalátové
• var�ý typ A
• neskoré  • s drobmi

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

Tibava
víno

V PONUKE:

FRANKOVKA 
MODRÁ

CABERNET 
SAUVIGNON

SAUVIGNON

VELTLÍN 
ZELENÝ

RULANDSKÉ 
ŠEDÉ

RIZLING 
RÝNSKY

CHARDONNAY

TRAMÍN 
ČERVENÝ

179

-28%

(1 l = 2-39)

0,75 l

2.49

Demänovka
• rôzne druhy

30/33/38 % 
alkoholu

799

-20%

(1 l = 11,41)

0,7 l

9.99

Kapor
• pitvaný

CHLADENÉ

CHLADENÉ

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
• pitvaný

Kávové 
kapsuly
• rôzne 

druhy
279

-20%

(100 g = 2,91/
2,49/1,44/1,40)

3.49

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

Losos divý
• voľne lovený

Kapor
• podkovičky
• chladené

119

Supercena
cena za 100 g

CHLADENÉ

069

Supercena
cena za 100 g
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

Ananás

Konzumné 
zemiaky
šalátové
• var�ý typ A
• neskoré  

Konzumné Konzumné Konzumné 
zemiakyzemiaky
šalátovéšalátové
• var�ý typ Avar�ý typ A
• neskoré  neskoré  

Camembert

075

-46%

(1 kg = 0,38)

1.39

069

-27%

(100 g = 0,58)

0.95
-27%

(100 g = 0,58)

139

-44%
kg

2.49

Evelina

149

-40%
kus

2.49

129

15 kusov

2,5 l

079

2,5 l

(1 l = 0,32)

7 UP

Premium 
Vodka
• rôzne druhy

• svetlé výčapné pivo

044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

0.69

599

Supercena

(1 l = 8,56)

0,7 l

38 % 
alkoholu

149

-34%

(1 kg = 5,96)

2.29

Bryndza v dyhe

CHLADENÉ

OD PONDELKA
21. DECEMBRA
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Pred rokom nám zomrel malý Jožko. 
Bol chorý a dožíval svoj život v ko-
munite chudobných. Nemal nikoho. 
Išiel som mu vybaviť úmrtný list. 
Pani to robila na trikrát. Veľa údajov 
a papiera - vzdelanie, rodinný stav, 
bydlisko, narodenie - a smrť. 

Pani sa pomýlila v mieste úmrtia. 
Tak ešte raz. Neviem, načo je toľko 
údajov. Možno to ide niekam ďalej, na 
druhý svet. Jožkovi to už bolo jedno. Ne-
chal som tam jeho občiansky a zobral 
som úmrtný list. „A vy ste mu čo?“ Pýta 
sa ma pani na matrike. Nič. Tak napíšem 
- spolubývajúci. Napíšte. Jožko mi „tam 
hore“ bude možno pomáhať.

Koľko sa človek natrápi kým zomrie, 
myslím si niekedy keď vidím chlapcov v 
Dobrom pastierovi a ich osudy. Zomrieť 
je ťažké, ale ešte ťažšie je niekedy žiť. 
Chlapík dostal fľašku a za hodinu sa stal 
konateľom niekoľkých firiem. Tie milió-
ny eur sa nedajú za jeden ľudský život 
splatiť. Viacerých vyhodili manželky a 
deti na ulicu. Asi vedeli prečo, ale život 
na ulici nie je nič moc. Ďalších sprevá-
dzajú v živote démoni alkohol, drogy 
alebo hazardne hry. Ťažký je život aj pre 
mnohých starých ľudí. Sú osamelí a bez 
peňazí. Čakajú na smrť a svojich blíz-

kych. Niektorí nikoho nemajú.
Po smrti mnohí nariekajú nad tými, 

čo zomreli. Počas života však na nich 
nemali čas. Po smrti sa o ľuďoch hovorí, 
akí boli dobrí, ale predtým na nich často 
dobré slovo druhí nemali. Nevieme za-
brániť smrti. Môžeme však zmeniť veľa 
vecí počas života. Hovorí sa, že mnohí 
svätí nezačali dobre, ale dobre skončili. 
Máme teda šancu aj my. Môžeme po-
máhať druhým ľuďom, kým sú nažive a 
ušetriť si dojemné reči po ich pohrebe. 

Bol som pred pár rokmi na pohrebe 
Antonia Srholca. Bola to oslava života 
na tejto zemi a narodenia sa pre život 
nový. Podobne som sa cítil aj na poh-
rebe malej dcérky môjho priateľa, kto-
rá predbehla svojich rodičov do neba. 
Život je možno ťažší ako smrť, pretože 
závisí od nás. Pred týždňom som po-
chovával svojho otca. 
Prežil krásny život 
a dostal milosrdnú 
smrť.  Smrť je ses-
trou života a bránou 
k večnosti. Žime tak, 
aby sme boli pri-
pravení na 
stretnutie s 
ňou.

Život a smrť

» Ján Košturiak

Vianočná ruža zdobí stôl, tíško hrá hudba. Čakáš ten okamih, 
aby sa Ti splnila túžba. Pokoj a radosť nech Ťa v srdci hreje, 
nech sa Tvoja rodina cez Vianoce smeje.  

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78 volajte 0905 719 139

Pre podanie si INZERÁTU

V spolupráci odborníkov Minister-
stva zdravotníctva, Úradu verejné-
ho zdravotníctva a zástupcov cirkví 
pôsobiacich v Slovenskej republike 
vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre 
cirkevné spoločenstvá až do odvola-
nia záväzné pri slávení bohoslužieb 
a ďalších podujatiach. 

Opatrenia sa odvíjajú od toho, do 
ktorej z troch definovaných kategórií 
cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. 
„Semafor“ s farebnými kategóriami 
a podrobnými pokynmi pre poskyto-
vanie duchovnej služby počas 2. vlny 
pandémie Covid-19, ako aj aktualizo-
vanú tabuľku kategórií podľa okresov 
možno nájsť na tomto linku:
https://www.tkkbs.sk/semafor

Čo sa týka počtu osôb pri bohosluž-
bách, pre kostoly v žltej a červenej zóne 
platí pravidlo zachovania odstupov 
medzi veriacimi na spôsob „šachovni-
ce“ - tak pri sedení ako aj pri státí - sa-
mozrejme, s výnimkou členov tej istej 
domácnosti, tak ako to bolo aj pri prvej 
vlne koronavírusu.

Veriacich, ktorí patria do rizikových 
skupín opísaných v semafore, a samo-
zrejme tých, ktorí pociťujú príznaky 
ochorenia, treba vhodným spôsobom 
uistiť, že v týchto okolnostiach nie sú 
viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej 
bohoslužbe a je potrebné, aby zostali 

doma, kde môžu sledovať prenos liturgie 
cez rádio, televíziu, prípadne internet.

Veľmi dôležitá je správna a neustála 
katechéza, čo sa týka rozdávania sväté-
ho prijímania do rúk. Treba opakovane, 
najlepšie pri každej bohoslužbe pred 
svätým prijímaním pripomínať nevy-
hnutnosť zachovania náležitej úcty a 
správneho spôsobu prijatia do rúk, ktoré 
je teraz dovolené na základe rozhodnu-
tia slovenských biskupov. Veriacich tre-
ba vyzvať, aby si rúško zložili až tesne 
pred prijatím, keď už sú na rade, potom 
položili pred seba jednu ruku na druhú, 
prijali Eucharistiu s úctou do dlane vrch-
nej ruky, následne si druhou rukou pred 
rozdávateľom sväté prijímanie vložili do 
úst, znovu založili rúško a až potom sa 
vrátili na svoje miesto. Kto v individuál-
nom prípade z vážneho dôvodu nemôže 
prijímať do rúk, nech príde celkom na 
záver radu prijímajúcich a rozdávateľ 
nech mu podá Eucharistiu do úst - a ná-
sledne si dezinfikuje ruky.

Hygienické pokyny pre organizovanie 
bohoslužieb v nastávajúcom období

» Zdroj: TK KBS
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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

Prijmeme šikovných pracovníkov na pozície 
pri výrobe chladičov. 

OPERÁTOR FINÁLNEJ MONTÁŽE, 
KONTROLÓR KVALITY, 

SKLADNÍK/ VZV, 
ZVÁRAČ C02/ ZÁMOČNÍK 

práca od januára 2021 Olomouc

Druh pracovného pomeru: TPP  
Mzdové podmienky: od 26 000-30 000 Kč 

Čo Vám môžeme ponúknuť:
práca v stabilnej a medzinárodnej silnej strojárskej 
spoločnosti  I  príspevok na obed v závodnej jedálni

pravidelné ZÁLOHY  I  ubytovanie ZDARMA /slušné/, 
ubytovanie aj v domoch  I  veľmi prepracovaný systém 

zaškolenia  I  starostlivosť koordinátora

Výkon práce Olomouc. 
Príchod do Čiech 3.1.2021, práca od 4.1.2021.  

Ak Vám nevyhovuje termín dohodneme iný.  

V prípade záujmu volajte, prípadne zašlite životopis.  

Telefon: +421 948259552
E-mail: info@tonix.cz

TURNUSOVÁ PRÁCA: 

3 týždne sa pracuje a týždeň voľno
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PRÁCA PO NOVOM ROKU
Vy hľadáte, my nájdeme

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Montéri, mechanici, zvárači,
pokrývači striech, oplášťovači

a montéri oceľových konštrukcií hál,
inštalatéri sanity, kurenári,

elektromontéri a iné profesie

Práca na Slovensku,
vo Francúzsku, v Nemecku.

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

Na pracovnú zmluvu,
sociálne a zdravotné zabezpečenie

v štáte, kde pracujete.
Ubytovanie hradené.

Firma KOVO - ZVAR s.r.o. 
prijme do pracovného pomeru

pracovníkov do profesie 

Mzda: OD 5,50EUR/HOD. 

 
0905 344 461 - 0915 956 707
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás 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 PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.skwwwww.w.hoh tbuilding.g sk

Prijmeme pracovníkov 
na pozície:nnnnnananaaa pppppppppoozzozozzo íííccíccieeie:::
MONTÁŽNY PRACOVNÍK
(RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ  
ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY  
SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY  
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA  
ZÁMOČNÍK 
KOVOVÝROBA
0910 620 212   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
+420 603 450 207                                          
+420 702 193 121 85
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST
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STAJAN Slovakia prijme:
������������������ 

(850€ - 1000€/mesiac)
��������������������������������������������

�����������������
(850€ - 1100€/mesiac)

����������������������������������������������

�����������������
(1250€ - 1350€/mesiac)

�����������������������������
���������������������������������

�������������������
������������������

��������������������

����������������������������������
���������0918 493 960

mail: ����������������������78
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www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok - Piatok 9.00 - 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Chladenú hydinu vozíme
ku vám domov - do domu, bytu

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE


