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»KÚPIM motorky-JAWA/
CZ BABETU TATRAN MANET 
STADION PIONIER AJ DIELY. 
0905450533

»Prenajmem dvojizbový byt 
v centre mesta po GO 0905 
552 180

»KÚPIM MANZARDKU AL 1 IZB 
BYT V SNV ZA HOTOVÉ 0902 
467 630

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682W

»Darujem mačiatka 
0948115764

»Som rozvedená s dvo-
ma deťmi mám 56 rokov 
hľadám priateľa na vážny 
vzťah. 0948 448 180
»Ponúkam vernú lásku a 
pekný vzťah žene do 38r. 
0911562156

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                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si
podať riadkový
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.

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

3. októbra 1789    
George Washington vyhlásil prvý Deň 
vďakyvzdania

Výročia a udalosti
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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0904 121 559 | www.tulis.sk

KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.

FRÉZOVANIE a
OVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo kovanie
   komínov
> stroj istenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

istenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., L 315
 0905 279 418, Michal Hudá

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

ontaktujte nás v pracovných d ch
od 7,00 hod do 17,00 hod

OV
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LETANOVCE  

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj denne od 8. 00-16. 00 h.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Tel: 0905 231 034, 0905 429 495
pdhorka@nextra.sk
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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Október je zvláštny mesiac. Je prvý 
astronomický, obvykle býva v podobe 
niekoľkých dní „babieho leta“ aj akou-
si post scriptum spomienkou na leto, z 
času na čas sa v dejinách vynárali aj iné 
prívlastky. 

Napríklad mesiac priateľstva so So-
vietskym zväzom, ktorý sa však oficiálne 
začínal až v novembri a trval takmer do 
Vianoc. Nevadí, mesiac priateľstva s jed-
nou krajinou sme vymenili za rok priateľ-
stva s inou. Rozdiel je iba v tom, že jedna 
bola na východe, druhá je na západe. Inak 
sa nič nezmenilo. Nič to, aj Zem sa občas 
prepóluje, vraj sa jej magnetický pól opäť 
začal meniť a už je kdesi nad Sibírou.

Október je aj mesiacom úcty k star-
ším – pre tých, ktorí netušia, že naši starkí 
si zaslúžia úctu celoročne oveľa viac ako 
to celoročné priateľstvo so zámorím. Tak 
iba pripomínam, každý raz bude starší a 
starý, ak sa dožije.

Lenže, október je aj mesiac misií a 
mesiac chudoby. Sú rôzne druhy chudo-
by – mentálna, morálna, etická, vzdela-
nostná, napríklad. To je epidémia, ktorá 
zasiahla naše politické kruhy. Potom je 
chudoba citová, tá pustoší v čoraz širšej 
časti populácie, chudoba hodnotová je 
zas príznačná pre svet médií.

No a ešte je tu chudoba – chudobná. 
Chudoba ľudských bytostí, ktoré môžu byť 
aj vzdelané, aj múdre, aj morálne, aj hod-
notovo orientované, len proste nemajú z 
čoho uspokojiť základné životné potreby. 
On je to začarovaný kruh. Ak v politike pre-
vláda hodnotová chudoba, v spoločnosti 
zas dominuje tá ozajstná chudoba či bieda.

Chudobní v drvivej väčšine nemô-
žu za to, že sú chudobní. Že nemajú na 
elektriku, plyn, desiatu pre deti do školy. 
Často ani na strechu nad vlastnou hlavou. 
A tí ostatní – mentálne, hodnotovo a etic-
ky nechudobní by si ich mali všímať. A 
pomáhať im. Ako vedia, v rámci možností 
každého jednotlivca. A keď sa nedá eko-
nomicky, finančne, hmotne, tak určite as-
poň ľudským slovom. Chudoba nie je nič 
odpudivé. Nie je to malomocenstvo, ani 
lepra. Je to jav, ktorý je v našej spoločnosti 
bežný a čoraz častejší. A zaslúži si stať sa 
celoročným mesiacom chudo-
by. Viac, ako čokoľvek iné.

Kým niekomu u nás 
ide o moc, mnohým už o 
život.

Pekný mesiac s mno-
hými prívlastkami, 
milí čitatelia!

Mesiac chudoby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zdá sa, že vláda ľudí nepotrebuje – 
nie je pred voľbami. A tak sa vypla-
čú iba na sociálnych sieťach. Meno 
podnikateľky, ktorá napísala na-
sledujúci text, i jej zariadenia, však 
nezverejňujeme.

„Cítime smútok… Ako naozaj mu-
síme mať my ľudia v sebe až toľko zla 
a nenávisti? Kto nás poznáte chodíte 
k nám, ako zákazníci viete, že sme 
radi keď to u nás žije. Za posledné dni 
sa potýkame s vlnou nepochopenia, 
nenávisti, osočovania len preto, lebo 
dodržiavame nariadenia. Nariadenia, 
ktoré rozdeľujú spoločnosť ( OTP ) tri 
písmená, ktoré menia aj naše životy. 
Som majiteľkou podniku, ktorý má už 
28 rokov a zamestnávam 25 zamest-
nancov. Nám naozaj ide o veľa, ide o 
naše fungovanie a naše životy. Možno 
nie som dosť silná sa postaviť štátnemu 
aparátu - hygienikom, polícii, ŠOI a ísť 
hlavou proti múru. Aj my túžime, aby 
sa to už všetko skončilo, aby sme ne-
museli nosiť ruška, nerozdeľovať ľudí, 
ktorí sú zaočkovaní od tých, ktorí sa 
očkovať nechcú, aby sme žili tak ako 
predtým. Vám, ktorí nepociťujete zod-
povednosť za svoju firmu a ľudí, ktorí s 
Vami pracujú tažko vysvetliť. 

Vyjadrenia typu skrachute, zdoch-
nite….a len preto, lebo dodržiavame 
nariadenia? My sme si ich nevymysleli! 

Chcem vidieť Vás, ako by ste sa posta-
vili k realite, keby ste vlastnili podnik a 
mali by ste sa rozhodnúť či sa s naria-
deniami stotožníte, alebo ich budete 
bojkotovať! Platiť pokuty, ktoré nie su v 
desiatkách eur len preto, aby ste ulaho-
dili všetkým! Áno, rozdelilo to spoloč-
nosť.. a ukázalo v ľudoch tie najhoršie 
stránky.. nenávisť, hyenizmus.. A tak 
Vás prosím Všetci naši neprajníci, keď 
nesúhlasíte s tým, že sme sa rozhodli 
rešpektovať nariadenia vlády, aby ste 
ku nám ako náštevníci nechodili a ne-
ubližovali nám Vašimi komentármi. 
Verím, že táto zlá doba raz skončí a do 
našich srdci sa opäť vráti slnko a láska.“

(text zo sociálnej siete zverejňuje-
me bez akejkoľvek redakčnej úpravy 
či krátenia, ako „hlas ľudu“.)

Zo statusu jednej 
drobnej podnikateľky

» red
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NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA NÁBYTKU

 V GELNICI!!
Ponúkame široký 
a originálny sortiment:

  do bytu aj do domu
  aj na mieru, vždy podľa 

 Vašich predstáv

Kde nás nájdete:

Predajňa AMD nábytok
Hlavná 133/79 Gelnica

ČOSKORO 
AJ CEZ 

E-SHOP!

Kontakt: 0910 191 331  amdnabytok@gmail.com

Otváracie hodiny
PONDELOK 
8.00 - 12.00 hod
UTOROK - PIATOK 
8.00 - 12.00   
13.00 - 17.00 hod
SOBOTA 
8.00 - 12.00 hod

Tešíme sa na Vás!

SEDACIE SÚPRAVY  |  POHOVKY  |  OBÝVACIE STENY   
VSTAVANÉ SKRINE  |  KUCHYNSKÉ LINKY  |  SPÁLŇOVÉ 

ZOSTAVY  |  MANŽELSKÉ POSTELE  |  DETSKÉ POSTIEĽKY   
POSTELE  |  ATYPICKÉ  POSTELE  |  JEDÁLENSKÉ STOLY  |  

STOLIČKY  |  KOMODY  |  MATRACE A INÉ ...
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SADROVÝ

ANHYDRITOVÝ

POTER

0903 895 448

albert
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Bio Organická VýŽiva
Vetrová 5, Levoča

0903 640 670
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Lesoochranárske združenie VLK už 
dlhodobo upozorňuje, že príklady 
napadnutia človeka medveďom sú v 
poslednom čase mediálnym hitom. 
Naopak, médiá neinformujú o tom, 
prečo sa medvede k ľuďom približujú.

Minulý rok medvede poranili troch 
ľudí, rok pred tých tiež troch, pred tým 
dvoch a pred tým jedného. V roku 2007 
siedmich ľudí. Od roku 2000 porane-
nia spôsobené medveďmi pri útokoch 
v rámci jedného roku sa pohybujú od 
nuly po 9 útokov. Priemerne spôsobia 
medvede poranenia trom ľuďom do 
roka. Tento rok je, čo do počtu útokov, 
plne porovnateľný s predošlými rokmi. 
Poranení boli štyria ľudia, jeden žiaľ 
smrteľne. Napriek pozornosti, ktorej sa 
medveďom v poslednom čase dostáva, 
je zjavné, že počet napadnutých ľudí 
nemá stúpajúci trend, hoci medveďov 
je viac ako pred dvadsiatimi rokmi. Ne-
možno však hovoriť o tom, že sú prem-
nožené. Je ich presne toľko, koľko sa ich 
v krajine uživí. Ak chceme, aby medve-
ďov bolo menej, nepohybovali sa pri 
obciach a neohrozovali turistov, mu-
síme sa pozrieť na ich potravné zdroje. 

Upriamovanie tejto pozornosti 
na potravné zdroje je to, z čoho je časť 
poľovníkov zameraných na trofejo-
vý lov nervózna. Konflikty nesúvisia 
s počtom medveďov, ale s výskytom 

konkrétnych medveďov s nevhodným 
správaním. Koľko medveďov aktuálne 
žije na Slovensku nevie presne nikto. 
Otázkou je, či poznanie presnej počet-
nosti medveďov je nevyhnutné. Viac 
by nás malo zaujímať ako sa menia ich 
návyky. 

To, že medvede sa pohybujú v blíz-
kosti obcí, že ich je viac vidieť, nie je 
znakom ich premnoženia, ale znakom 
toho, že sa im menia návyky spojené so 
získavaním potravy a priestorové vyu-
žívanie územia. Tieto zmeny spôsobu-
jeme my ľudia. Je to dôsledok nadbytku 
potravy, ktorú medveďom poskytuje-
me, naše stupňujúce sa nároky na vyu-
žívanie prírodného prostredia, vrátane 
nadmernej ťažby dreva v horských le-
soch, rozmachu turistických zariadení, 
lanoviek, budovania nových lesných 
ciest do málo prístupných oblastí. Zjed-
nodušene povedané, z hôr im uberá-
me, pri ľuďoch im dopriavame. 

Iný pohľad 
na „premnoženie“ medveďov

» Zdroj: Lesoochranárske združenie VLK
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

3
4
-0
8
6

Reálna  záruka

12 rokov

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA

ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH

VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

OBNOVA KOMÍNOV

OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA

ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH

VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

OBNOVA KOMÍNOV

OBHLIADKA ZDARMA

JESENNÁ AKCIA
JESENNÁ AKCIA

SERVIS OKIEN
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?

Ďalej ponúkame

Ponúk r r tový k ý t ov

O rav v č kovania

Pr r t

V t

O r refukov kien

O kov knut kovania

k kónov
Be vere
Interiérov vere

tov k V ov vere
r D

V k cen
zav t my V r ku

v r áv K

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

0950 276 839

  
  
  
  
   

   

   G
ARAN

C
IA

S
P

O
K

O
JN OST

I
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AKCIOVÁPONUKA

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

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 370€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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4. októbra 1865    
Vo Viedni začala premávať prvá konská 
električka

Výročia a udalosti

6. október 2012    
Jána Slotu vo vedení SNS nahradil Andrej 
Danko

Výročia a udalosti
7. októbra 1913    
Henry Ford zaviedol výrobnú linku

Výročia a udalosti 8. októbra 1939    
Druhá svetová vojna: Nemecko anektova-
lo západné Poľsko

Výročia a udalosti

PRIJMEME 
20-30 ĽUDÍ 

IHNEĎ
- práca v ČR
- obsluha VZV
- Operátor výroby
- muži aj ženy
- plat od 28 000 KČ 
   do 35 000 KČ
- zálohy a bonusy
- dlhodobá a 
  stabilná práca
- ubytovanie

0908 914 180
TEL.:
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 139
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121

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)

2300 EUR/mesačne Brutto
Pomocník(Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)


