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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 12 970 domácností 

ĽUBOVNIANSKO

Č. 10 / 12. MAREC 2021 / 25. ROČNÍK

Ľubovniansko

999€    799€

Operačný systém: Windows 10, Displej:

15,6 (FULL HD), Procesor: Intel Core i7 1065G7

SSD: 512 GB / RAM 8 GB,

Grafická karta: Nvidia MX330 2 GB

Asus

X509JP

www.sl-rent.eu

Nám sv. Mikuláša 26 (pri VÚB)

PRENÁJOM VÝKONNÉHO PROFI

TEPOVAČA KÄRCHER PUZZI 10/1
PRENÁJOM VÝKONNÉHO PROFI

TEPOVAČA KÄRCHER PUZZI 10/1

Ce
na

 za
požič

ania od 13€. Víkend len 30€ aj s chémiou.

Ce
na

 za
požič

ania od 13€. Víkend len 30€ aj s chémiou.

Vhodný na tepovanie

sedačiek, kobercov,

matracov atď.

0948 823 624

0905 464 632 

0948 823 624

0905 464 632 

TEPOVAČA KÄRCHER PUZZI 10/1TEPOVAČA KÄRCHER PUZZI 10/1

už  na trhu

NÁBYTOK
RAREX

váš farebný domov

NÁBYTOK RAREX, s.r.o.

Ľubovňa

www.nabytokrarex.sk
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Ľubica Filová, zónová manažérka
0914 351 376 | filova@levonetmail.sk

ZÍSKAJTE 3 515 €
A VIAC HNEĎ PRVÝ ROK

STAŇTE SA SALES
LEADEROM!
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!

0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €
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INZERCIA

ĽUBOVNIANSKO

Kristán Kaleta  0907 887 332

Distribúcia:

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy, 
Hniezdne, Hromoš, Chmeľnica, 
Jakubany, Kamienka, Kolačkov, 
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy, 
Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Podolínec, Šambron, 
Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký 
Lipník, Vyšné Ružbachy

lubovniansko@regionpress.sk

Redakcia: Mierová 14
STARÁ ĽUBOVŇA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (12.970 domácností)

teraz za

pôvodná cena
69 €

56 €

ELEKTRO

Televízor LED, 80cm, HD Ready,
50Hz, Direct LED, DVB-T2/C,
H.265/HEVC, 2× HDMI, 1× USB,
USB nahrávanie, repro 2x6 W,
trieda energetickej
účinnosti A+

ORAVA LT-847

Uľahčite si upratovanie.  

Inovačný vysávač na okná Kärcher

znamená revolúciu v umývaní okien.

Originálny aku-vysávač na okná uľahčuje

čistenie a šetrí čas a námahu.

Čistič okien
Kärcher WV 2 Premium

Levočská 3 • STARÁ ĽUBOVŇA
052/432 61 15
lubovna@euronics.sk
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PRÁČKA BEKO

XWUE 7712 CSXO

pôvodná cena

139 €169 €  

VÝDAJNÉ MIESTO DPD

AKO NAKUPOVAŤ:
oznámte personálu vopred
o aký tovar máte záujem:

telefonicky 0918 421 001,
alebo emailom lubovna@euronics.sk

En. tri.: D, Kapacita prania: 7 kg
Otáčky.: 1400 ot/min
Hlučnosť pri praní: 56 dB
Hl. pri odstreďovaní: 72 dB
Počet programov: 15

teraz za
339 € 319 €

Predaj tovaru aj na splátky
cez QUATRO a CETELEM

Predaj tovaru aj na splátky
cez QUATRO a CETELEM

GRÁTIS

5 r. záruka

CHLADNIČKA

ECG ERB 21420W
En. trieda A+, spotreba

energie: 0,56 kWh/deň, 

Objem chladničky: 116 l

Objem mrazničky: 51 l

Hlučnosť: 41 dB

teraz za

pôvodná cena
259 €

219 €

Magické číslo 7 v poradí cností

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Činorodosť. Úsilie, pracovitosť, pil-
nosť, pričinlivosť, iniciatíva. Hor-
livá a dôkladná prirodzenosť v ko-
naní. Energická pracovná morálka. 
Dobré hospodárenie s časom, vyva-
rovanie sa lenivosti, osobnej poho-
dlnosti a konzumného egoizmu.

Aby činorodosť prinášala plody, 
potrebujeme aj tvorivé rozjímanie, a 
keď to dosiahne istý stupeň intenzity, 
prelieva svoj prebytok práve do čino-
rodosti.

Činorodosť je konanie v prospech, 
predovšetkým, iných. Ak si niekto 
myslí, že byť činorodým znamená pri-
jať svoju mzdu či podporu, nakúpiť si 
svoje víno, jedlo, odevy v bazáre a od-
letieť na svoju dovolenku do Hurghady, 
je chudák.

Alebo zaliezť do svojho bytu, me-
dzitým ignorovať to, že žijem v dome s 
ďalšími päťdesiatimi bytmi a ich oby-
vateľmi a že žijem v spoločenstve s päť 
a pol miliónmi občanov. Robiť si svoje, 
ignorovať všetko, čo sa mne osobne ne-
páči a zháňať to, čo má na sebe každý 
druhý hlupák. Alebo v čom sa ten kaž-
dý druhý vozí. Aj keď je to dovezený ba-
zárový šrot, len nech naleštený vyzerá 
cool.

Činorodosť je v myslení, v cítení, v 
nápadoch, v originalite.

Známa mi písala, ako jej na pľúc-
nej ventilácii pomáha vážna hudba. 
Menovala svojich obľúbených autorov. 
Na sociálnych sieťach čítam, ako iným 
pomáhajú knihy, dobrý film. Virtuálne 
prehliadky galérií. Autori týchto diel 
boli činorodí.

Čo zostane raz po tých, ktorí sa ži-
votom iba preflákali a prejedli? Prepili, 
prežúrkovali a egoisticky a arogantne 
pretlačili až po svoju smrť? Jeden zby-
točný život? Jedna duchovne prázdna 
„rodina“? Čo zostane po tých, ktorí v ži-
vote nedali potrebnému ani euro, ktorí 
sa v živote o nikoho nestarali aspoň pár 
dní, ktorých v živote spoločnosti nikdy 
nič nezaujímalo, ktorí nevolia, lebo zo 
zásady ich to obťažuje? Nič. Absolútne 
nič. A ak aj náhodná spomienka, tak 
iba také mávnutie rukou!

Preto je činorodosť 
cnosťou. V našom mini-
seriáli poslednou pred-
jarnou.

Všetko dobré, váže-
ní čitatelia!

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

» Rád by som sa zoznámil 
so ženou. Hľadám 
vážny vzťah. Mám 40r. 
0940754952

Občianska riadková inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SL 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

08 STAVBA                    

region
sieť 

VYDAVATEĽSTVO TLAČIAREŇ

1 300
kolportérov

DISTRIBÚCIA

www.regionpress.sk

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
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0908 479 600 

Chystáte sa predať svoj byt, 
dom alebo pozemok

príďte k nám do kancelárie 
MAXXIMA Real

Realitná kancelária

Hypotekárne centrum

R
e
a
l

A vybavíme Vám aj úver 
a to bez starostí

 a poplatkov

Mgr. Jana Šoltýsová

Levočská 2/A
OD Kocka

Stará Ľubovňa

-----------------------------

-----------------------------

www.pozicajsima.euwww.pozicajsima.eu

požičovňa minibagrov 
mininakladačov a minidumprov
stroje do 850 kg v St. Ľubovni

Netráp sa a požičaj si stroj
urobíš si to sám 

a ešte sa pri tom zabavíš
0948 544 401

www.maxxima.sk

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

0905 468 802 objednávky príjmame telefonicky
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051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVé OKNá A DVERE
DREVENé A HLINíKOVé

OKNá
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIéROVé žALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNýCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKóNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, žALÚZIE 

- GARážOVé BRáNY
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Nemecko: ELEKTRIKÁR,

nástupný: plat 14€/hod,

ubytovanie hradené, firemné auto,náradie

Nemecko: MONTÁŽ 
PREVETRÁVANÝCH 
a PRIEMYSELNÝCH FASÁD 
a STRIECH, práca na úkol, 

ubytovanie, firemné áut a náradie

Francúzsko: KLAMPIAR, 
POKRÝVAČ, nástupný plat 10€/hod.
ubytovanie hradené, firemné auto a náradie

Prijmeme 
PARTIE alebo JEDNOTLIVCOV  

ŽIVNOSTNÍKOV, 
na tieto pozicie

Kontakt: 

+ 421 902 576 261  I + 421 911 576 261
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KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
- HRUBÉ STAVBY
- REKONŠTRUKCIE
- OBKLADY, DLAŽBY
- OMIETKY, STIERKY
- POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY
- PLOTOVÉ SYSTÉMY
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DLAŽBARD

0949 173 862 I 0908 377 851
dlazbardejov@gmail.com

100 VOĽNÝCH PRACOVNÝCH
 MIEST (muži aj ženy)

- ELEKTROTECHNIK/ČKA, (50 miest) 
(930 €/mesiac a viac + príplatky + stravenky)

- MONTÁŽNIK/ČKA (20 miest)
(880 €/mesiac + príplatky + stravenky)

Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom

- OPERÁTOR/KA VÝROBY (20 miest)
(4,53 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)

Miesto práce: Myjava

- BALIČ/BALIČKA (10 miest)
(4,82 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)

Miesto práce: Malacky
Ubytovanie poskytujeme ZDARMA.

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 17:00 hod.)
Životopisy posielať na mail: stajanslovakia@azet.sk
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#vtipy
#inzercia

#noviny online
#súťaže

#zaujímavosti
#vtipy

#inzercia
#noviny online

#súťaže

čítajte noviny

ONLINEčítajte noviny

ONLINE

0907 887 332
0907 887 332

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 887 3320907 887 332
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vykúpi
hovädzie
kože
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KOŽBYT
spol. s r.o.

0918 593 240

vykup-kozi.sk

Po dohode,
aj prídeme

NAJVYŠŠIE
výkupné ceny

viac ako

25 rokov
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

prijme do pracovného pomeru

pracovníkov do profesie 

Mzda: OD 5,50EUR/HOD. 
+ záleží od profesie.

Práca v SR a ČR.  Kontakt: 
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Pri tlačovej konferencii počas spia-
točného letu z návštevy Iraku pápež 
František prezradil, že uvažuje aj 
nad návštevou Slovenska. V odpove-
di na otázku o destináciách jeho za-
mýšľaných ciest menoval Bratislavu, 
ktorú možno navštívi popri eucha-
ristickom kongrese v Budapešti.

„Teraz mám ísť do Maďarska, na 
záverečnú svätú omšu Medzinárod-
ného Eucharistického kongresu; nie 
je to návšteva krajiny [oficiálna, pozn. 
prekl.], ale idem len na svätú omšu. 
Ale Budapešť je len dve hodiny autom 
od Bratislavy, tak prečo neurobiť aj 
návštevu Slovenska?“ povedal pápež 
František.

V hlavnom meste Maďarska sa pá-
pež František plánuje zúčastniť na zá-
verečnej omši Medzinárodného eucha-
ristického kongresu. Tá je naplánovaná 
na nedeľu 12. septembra 2021 o 11. ho-
dine na Námestí hrdinov v Budapešti.

Hoci cesta ešte nebola oficiálne po-
tvrdená, o pozornosti, ktorú Svätý Otec 
tomuto plánu venuje, svedčí aj jeho in-
formácia o vzdialenosti oboch miest, 
keď uviedol, že Bratislavu od Budapeš-
ti delia len dve hodiny cesty autom.

Medzi krajinami, ktoré pápež Fran-
tišek zamýšľa v budúcnosti navštíviť, je 
aj Libanon. Novinárom sa však tiež pri-
znal, že sa už hlási aj jeho vek, keďže 

pri ceste do Iraku pociťoval viac únavy 
ako doteraz.

Posledná návšteva pápeža sa usku-
točnila na Slovensku od 11. do 14. sep-
tembra 2003. Bola už treťou návštevou 
Jána Pavla II. na Slovensku. Jej vrcho-
lom bolo blahorečenie biskupa Vasiľa 
Hopku a sestry Zdenky Schelingovej na 
svätej omši v bratislavskej Petržalke. 

Vtedajšia návšteva Slovenska bola 
102. zahraničnou cestou pápeža Jána 
Pavla II. Navštívil počas nej Bratislavu, 
Trnavu, Banskú Bystricu a Rožňavu. 
Ubytovaný bol v sídle Apoštolskej nun-
ciatúry v Bratislave, kde strávil tri noci. 
O jeho bezpečnosť, ale aj o bezpečnosť 
ostatných členov sprievodu a pútnikov 
sa staralo 6.000 policajtov, 500 body-
guardov, na zabezpečení návštevy sa 
podieľalo aj 630 vojakov.

Svätý Otec uvažuje o návšteve 
Bratislavy v septembri

» red

Ak sa budete rozhodovať o poukázaní 2% Vašej zaplatenej
dane z príjmu za rok 2020 uchádzame sa o Vašu priazeň.

Zo srdiečka Vám ďakujem. 
Občianske združenie Úsmev je dar.

0908 251 997, www.usmevjedar.webnode.sk

Ahojte, volám sa Katka. Narodila som sa s diagnózou Spina Bifida (rázštep chrbtice). Ešte pred narodením                   
v mamkinom brušku som podstúpila náročnú operáciu v brazílskom Sao Paulo. Od narodenia ma nepočúvajú 
moje nožičky. S mojimi rodičmi chodievam pravidelne cvičiť a plávať k súkromným fyzioterapeutom. Tento rok 
ma čaká veľmi dôležitá a náročná operácia ľavého a pravého bedierka v Rakúsku. Vďaka tejto operácii mám nádej, 

že sa raz postavím na nožičky. Je predomnou ešte strašne dlhá a namáhavá cesta.                     
Po náročnej operácii ma budú čakať cvičenia a rehabilitácie, ktoré sú finančne 

nákladné. Preto sa na vás obraciame s prosbou o darovanie 2% z dane. Ak by ste mi 
chceli pomôcť tak kontaktujte mojich rodičov, ktorí vám dajú bližšie informácie. 

Strojárenská spoločnosť V+S Welding, s.r.o. 
(Výrobný areál Tarnov) hľadá šikovného pracovníka 

do svojho pracovného kolektívu na pozíciu 

ZÁMOČNÍK, ZVÁRAČ
Náplň práce zámočník:
• skladanie a montovanie jednotlivých komponentov 
   na základe projektovej dokumentácie,
• dodržiavanie pracovných postupov,
• kontrola kvality zložených komponentov.

Náplň práce zvárač:
• zváranie kovov v súlade s technickou dokumentáciou,
• stanovenie vhodných metód zvárania a pracovných postupov,
• používanie zváracích nástrojov a prístrojov,
• kontrola kvality zvarov.
Minimálna mzda: od 4,50 Eur/hod. – do 5,50 Eur/hod.

PROGRAMÁTOR A OPERÁTOR 
CNC STROJA / LASERA

Náplň práce:
• spúšťanie pripravených programov,
• evidencia páliacich protokolov,
• jednoduchá údržba stroja,
• nakladanie materiálu,
• odoberanie výpalkov zo stroja a triedenie dielov,
• kontrola kvality výrobkov,
• odstraňovanie zistených chýb.
Minimálna mzda: od 4,50 Eur/hod. – do 5,20 Eur/hod.

PRÁCA NA OHRŇOVACOM 
LISE

Náplň práce:
• ohýbanie dielov,
• obsluha a základné programovanie stroja,
• dodržiavanie technologických postupov,
• výroba komponentov načas v požadovanej kvalite a množstve,
• jednoduchá údržba stroja,
• kontrola kvality výrobkov,
• odstraňovanie zistených chýb.
Minimálna mzda: od 4,50 Eur/hod. – do 5,50 Eur/hod.

PRÁCA NA CNC SÚSTRUHU
Náplň práce:
• obsluha a základné programovanie stroja,
• dodržiavanie technologických postupov,
• výroba komponentov na základe výkresovej dokumentácie,
• jednoduchá údržba stroja,
• kontrola kvality výrobkov.
Minimálna mzda: od 4,50 Eur/hod. – do 5,50 Eur/hod.

Požiadavky na pracovníkov pri týchto pracovných 
pozíciách:

• stredné odborné vzdelanie v odbore strojárstvo,
• úplné stredné odborné vzdelanie v odbore strojárstvo, 

• znalosť čítania projektovej dokumentácie.
Predpokladaný nástup: Ihneď

V prípade záujmu svoje životopisy posielajte
 na e-mail: vswelding@vswelding.eu

PONUKY
PRÁCE
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13. marca 1943 
Otto Smik, najúspešnejší slovenský pilot v službách RAF počas 
Druhej svetovej vojny dosiahol svoj prvý zostrel

Výročia a udalosti
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Staropramen 
Smíchov
• svetlé pivo

• rôzne druhy
179

-51%

(1 kg = 6,63 - 5,97)

270 - 300 g

3.69

Majonéza 

179
-40%

(1 l = 2,75)

650 ml

2.99*

044

Supercena

(1 l = 0,80)

0,55 l

Birell    
• rôzne druhy 

055

-42%

(1 l = 1,10)

0,5 l

0.95*

 
na varenie      
• 10 % tuku

059

Supercena

(1 l = 2,36)

250 ml

• plátky

• rôzne druhy 

• rôzne druhy 

059

Supercena

(1 kg = 1,31)

450 g

089

Supercena
100 g

Spišiacka 

42 %  
alkoholu

999

Supercena

(1 l = 14,27)

0,7 l

 

u nás si nemusíte  

vyberať medzi

OD PONDELKA 15. 3. 
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269

-40%
kg

4.49

319

-40%
cena za 1 kg

5.39

Sprchovací 
gél 
• rôzne druhy

199

Supercena

(1 l = 3,98)

500 ml

• rôzne druhy

399

Supercena
 108/111 praní

• prací gél

• prací prášok

• pracie kapsuly - rôzne druhy
999

-64%
27.99*

789
-50%

(1 kg = 0,79)

10 kg

15.99*

Biele hrozno 

299

Supercena
1 kg balenie

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
15. MARCA
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www.fokusoptika.sk

Mestský úrad

Park na Námestí
generála Štefánika

Fontána

Kostol 
sv. Mikuláša

2 min

LEVOČSKÁ 2/336, OC KOCKA

NÁM. SV. MIKULÁŠA 17

Objednajte sa 
ONLINE na meranie zraku. 
Prvým 100 zákazníkom zmeriame ZADARMO.

staralubovna@fokusoptika.sk
0911 088 735

PO - PIA: 8:30 – 17:00 
SO - NE: zatvorené

PRESŤAHOVANÁ OPTIKA

STARÁ ĽUBOVŇA
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Kam sa človek pozrie, ktorý lekársky 
odborný časopis si prečíta, všade je 
veľký dôraz na prevenciu v podobe 
podpory imunitného systému.

Podľa našej štátnej moci a jej „od-
borníkov“ musíme sedieť medzi štyrmi 
stenami, vychádzať iba na výnimky a 
do prírody vôbec. Geniálne. Vďaka ti, 
milá štátna moc, vďaka vám, odborní-
ci, plaziaci sa pri jej nohách...

Každý, kto vie narátať aspoň do 
dvoch predsa vie, že imunitu zvyšuje 
vitamín D a jeho najprirodzenejším 
zdrojom je slnko, slnečné lúče, po zime 
najvzácnejšie jarné. Zakazujte nám aj 
naďalej chodiť na slnko, do záhrad v 
inom okrese, na chalupy, do sadov a vi-
nohradov! Držte nás v panelákoch, kde 
už v každom druhom byte nákaza je. 
Donútite nás, aby sme sa nakzili aj my!

Zakazujte nám aj ďalšie mesiace 
samozásobiť sa jarnými vitamínmi, 
zeleninou, bylinkami zo záhrad, zá-
honkov! Robíte to naozaj múdro a ohľa-
duplne.

Len sa nás už nepýtajte, prečo je 
stále toľko nákaz, ťažkých priebehov 
ochorení  úmrtí. A nepýtajte sa nás ani, 
prečo vaše volebné preferencie padajú 
ako poľovníkmi strelená kačica.

Na Slovensku nám naša moc pod 
hrozbou pokút a iných trestov pri sú-
časnom ignorovaní našich základných 

ústavných práv zakazuje snažiť sa neo-
chorieť. Nesmieme n slnko, nesmieme 
do záhrad, do sadov, nesmieme ani na 
svoje polia. Nesmieme tam, kde sme 
sami a širokoďaleko niet nikoho. Nao-
pak, musíme sa chodiť v davoch testo-
vať a vzájomne si roznášať nákazu.

Choré, neľudské, neodborné, hlú-
pe a primitívne! Do Nemecka nás od-
veziete aj vládnym špeciálom, keď už 
umierame. Ale na vlastné záhrady nám 
nedovolíte ísť, kým sme ešte zdraví!

Hlúposť je hlúposť. Nedá sa proti 
nej bojovať, možno si ju iba nevšímať. 
Ak je však zaštítená mocou, políciou 
a vojskom, potom niet voči nej žiadnej 
možnosti obrany. Smutnú podobu má 
demokracia na Slovensku v roku 2021. 
Hlúpu, nedemokratickú a beznádejnú.

Ako dlho nás ešte budú 
držať zamknutých?

» red

3
2
-0

0
1
8
 



SL21-10-strana 10

ČUJTE.SK, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
10

POMÁHAME
Len že máme roka Alexandra Duče-
ka. Aha, kto to vlastne bol? Jáj, to ten 
boľševik? Zradný rusofilský komu-
nista? Ešteže na nebesá na rukách 
vynášame tie dnešné politické nuly! 
Hanba tomu národu, ktorý si neváži 
vlastných velikánov!

Alexander Dubček - reformátor a 
vizionár, symbol zápasu za demokra-
tickú premenu spoločnosti.

V novembri uplynie 100 rokov od 
narodenia významného slovenské-
ho štátnika, vo svete známeho ako 
neodmysliteľný symbol Pražskej jari. 
Alexander Dubček vošiel do dejín ako 
húževnatý politik, ktorý sa pokúšal 
vtlačiť chladnému, totalitnému režimu 
ľudskú tvár. Tak si ho pamätajú pre-
dovšetkým príslušníci generácií, ktorí 
aktívne prežili a vnímali pokus o refor-
mu československej spoločnosti v roku 
1968. V tej dobe bol prvým tajomníkom 
Ústredného výboru Komunistickej 
strany Československa.

Po násilnom prerušení obrodné-
ho procesu vpádom vojsk Varšavskej 
zmluvy v  auguste 1968 bol Dubček do-
nútený odstúpiť a bol zbavený všetkých 
funkcií. Obdobie normalizácie prežil 
ako obyčajný úradník pod neustálou 
kontrolou Štátnej bezpečnosti. Po páde 
komunizmu v roku 1989 sa opäť vrátil 
do politiky, v decembri 1989 sa stal 
predsedom Federálneho zhromažde-
nia Československej socialistickej re-

publiky.
Zomrel v novembri 1992 v pražskej 

nemocnici Na Homolce na mnohopo-
četné zlyhanie orgánov v dôsledku 
komplikácií po záhadnej autonehode, 
ktorá sa stala na  diaľnici pri Humpolci, 
keď cestoval na zasadnutie Federálne-
ho zhromaždenia.

Politik s ľudskou tvárou. Takmer 
sa žiada dať do kontrastu s tým, čo 
„ľudské“ nám ponúka terajšia politika 
v podobe inej časti tela.

Takže iba na pripomenutie – všet-
kým, aj tým, ktorí si dnes myslia, že sú 
vplyvní politici. Je rok Alexandra Dub-
čeka.

Dubčekov odkaz znamená vniesť 
do politiky ľudský rozmer, „ľudskú 
tvár“, ľudské práva a slobody. Aj preto 
je radšej o ňom iba veľké ticho.

O osobnostiach v časoch osôb

» red
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA
NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��

8
5
_
0
1
6
6

PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 

PRACA V ČR, UBYTOVANIE 

ZABEZPEČENÉ. 

MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
8
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


