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Sekretariát: 0911 909 003

Po-Pia:  7-12, 13-17
     So:  dohodou

Drevárska 458/2
Poprad

moderná
a flexibilná
autoškola
s individuálnym
prístupom
k žiakom

rýchlokurz za cenu

bežného kurzu

www.autoskolarz.sk
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SZČO, ekonomické,
podnik. a organizačné
poradenstvo, 
vedenie účtovníctva
podvojného,
a jednoduchého, 
práca a mzdy
komplet účtovanie,
administratíva,
reporty a hlásenia

0903 606 210

Ing. Sláviková Anna
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0905 338 878

INZERCIA
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Každý týždeň: 
Poprad, Kežmarok, Abrahámov-
ce, Huncovce, Ľubica, Spišská 
Belá, Veľká Lomnica, Vlková, 
Vrbov, Spišská Sobota, Stráže 
pod Tatrami, Batizovce, Gánovce, 
Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Já-
novce, Kravany, Lučivná, Mlynica, 
Spišská Teplica, Spišské Bystré, 
Spišský Štiavnik, Svit, Štrba, Švá-
bovce, Veľký Slavkov, Vikartovce, 
Ľubica 

popradsko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
PoPRad
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POPRADSKO
KEŽMARSKO

Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878
Miroslav Imrich  0907 895 865
distribúcia:
Katarína Fábryová  0907 673 929
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Poprad
Kežmarok

Stará ¼ubovòa

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    38.810 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 (41.130 domácností)

Nie pre ťažké reformy, ktoré sa ne-
dajú vydržať, lebo žiadne nerobia. 
Nie pre kauzy, hoci škandálov mali 
za tých pár mesiacov neúrekom. 
Ľudia nechcú Igora Matoviča a jeho 
vládu kvôli absolútnej neschopnos-
ti 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, profesionál-
nu a hodnotovú alternatívu, pre 
ktorú Slovensko a jeho občania sú 
cieľom politiky, nie iba nástrojom 
na použitie vo voľbách. 

Potrebujeme viac odbornej disku-
sie, debát o zdravotníctve, obnove 
Slovenska o problémoch a  rieše-
niach. Pri tejto vláde, pri spôsobe 
vládnutia Igora Matoviča sa o tom 
nedá ani snívať. Nechcem a neželám 
Slovensku návrat ľudí, ktorí si mys-
leli a hovorili, že keď vyhrajú voľ-
by, môžu všetko. Nechcem Fica ani 
žiadny iný Smer. Chcem len slušnú 

vládu, ktorá nebude robiť vlastným 
občanom zle. A ktorá sa správa k 
ľuďom s úctou! Pretože v tomto me-
dzi Ficom a Matovičom prestáva byť 
rozdiel. 

Igor Matovič patrí do politickej aj 
ľudskej izolácie. Je to zlý politik aj 
zlý manažér. Každý, kto mu umož-
ňuje zostať pri moci, je spoluzod-
povedný za škody, ktoré premiér 
spôsobí.

Slovensko má na viac!

POTREBUJEME NOVÚ 
ALTERNATÍVU. 

Matovič nevyšiel, lebo ani nikdy nemohol.
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» Tomáš 
Drucker
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PR MONT - klampiarska výroba, s.r.o.
Továrenská 2285/12, Poprad - Stráže
telefón: 052/ 776 39 40, 0907 909 473

SKLENÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY

Automatické
otváranie
okien 45 €

Výplň lexan*
nerozbitný
( nie sklo)

Možnosť 
objednania
na mieru
cena 80 € / m2

Profil pozinkovaný
možnosť výberu farby

* lexan 4,5 mm
   2UV jednokomorový
   priehľadný, výborné
   tepelnoizolačné
   vlastnosti
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KVALITA                     JEDNODUCHOSŤ                  ODOLNOSŤ

OBJEDNÁVAJTE  NA:  obchod@pr-mont.sk
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FRÉZOVANIE a
VLOŽKOVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., Lučivná 315
 0905 279 418, Michal Hudáč

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

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

KOMÍNOV

Tretia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

Paralelne prežívame všetko ob-
vyklé svetské, no je fajn, ak zostane 
čas zamýšľať sa aj nad tým duchov-
ným. V tom svetskom je zhon, obavy, 
neistota, často aj bolesť, v tom du-
chovnom 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 pokra-
čovať.

Hulákajúci hlupák na akomkoľ-
vek stupni moci, hoci len a výlučne 
domnelej a aj to iba z jeho pohľadu, tu 
nie je na to, aby nám ničil či znechu-
coval 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, môže-
me objaviť, že jedným obrovským 
darom je zrak. A neexistuje iba slepo-
ta 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 naj-
známejšom 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 bohat-
stve, ale skúsme zažiť as-
poň chvíľku stať sa tými 
najmenšími...

Pekný a pokojný, 
myšlienkami naplnený 
Advent, vážení čitate-
lia!

14. decembra 1911        
Roald Amundsen dosiahol Južný pól 

Výročia a udalosti

0905 338 878

INZERCIA
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VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE

0915 700 909
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osievanie zeminy u vás na pozemku

   vŕtanie dier na stĺpiky

ERIMONT s.r.o.

Lučivná 315

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

OBJEDNAJTE SI DO 22.12.2020 DVERE HISEC
ZA BEZKONKURENČNÚ CENU 399 EUR S MONTÁŽOU

NAJVÝHODNEJŠIE CENY PODLÁH A INTERIÉROVÝCH DVERÍ V REGIÓNE!

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE
0908 995 976 | 0905 794 067

priechodná šírka dverí = 80cm

NEVÁHAJTE, 
OBJEDNÁVAJTE
DO 22.12.2020

MONTÁŽ
DOPRAVA DO 20km

KOVANIE V CENE

399€
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VYZDVIHNEME - VYČISTÍME - PRIVEZIEME

doprava v meste
poprad zadarmo

www. .sk
0910 281 674

koberce a sedačky

VAŠE KOBERCE

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

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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STROJOVÉ
OMIETKY 
• sadrové
• vápennocementové
0948 451 543
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F&G Trend

Píla Mlynčeky
Porez guľatiny

Predaj stavebného dreva
hranoly, dosky, strešné laty

Pripravíme drevený krov na mieru

0905 065 756   •  fgtrend@gmail.com 
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Stavebná spoločnosť ponúka 

» rekonštrukcie bytov 
» ECO-stavby (nízko energetické domy)
» stavby na kľúč 
» stavby rod. domov
» zateplovacie práce
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 Profesionálny prístup a precízna práca

je naším krédom 0918 593 240

www.regionpress.sk

17. decembra 1903        
prvý riadený motorový let lietadla bratov 
Wrightovcov 

Výročia a udalosti
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»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Kúpim staré odznaky 
po vojakoch, partizá-
noch, hasičoch. 0907 910 
755

»KTO DARUJE OBLEČENIE 
OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ 
POMÔCKY POTRAVINY ĎA-
KUJEM T. Č. 0948 710 036

»Súrne hľadám opatro-
vateľku k 8o-ročnej pani. 
0905 238 396

»Sympaťák 45 r hľadá 
ženu túžiacu po vášni-
vej láske romantika pri 
sviečkach foto napovie 
0905 414 483

Občianska
riadková
inzercia

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

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

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    
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www.kia.sk

Vo výbave EXTRA skladom             

v KIA POPRAD

JE ČAS ZÍSKAŤ

VIAC

Motor Group Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 3800 • Poprad • Tel.: 052/787 92 30
kiapoprad@motorgroup.sk • www.motorgroup.sk

Nová Kia Rio, ešte viac výhod pre vaše zážitky.

Je čas získať viac! Prichádza úplne nová Kia Rio. S revolučným
financovaním Kia Select s O% úrokom a kompletným poistením
mesačne už od 98 € a to vrátane klimatizácie, bluetooth a jedinečnej
sedem ročnej záruky. Všetky informácie vám radi poskytneme 
priamo v predajni, alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

Kombinovaná spotreba paliva 5,5 – 6,4 l/100 km, emisie CO2: 126 – 146 g/km. / WLTP. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.
Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s akontáciou vo výške 35%, dĺžkou trvania zmluvy 48 mesiacov a s max.
ročným nájazdom 10 000 km. Prvých 47 splátok je vo výške 97,25 €. Posledná splátka je vo výške  4 209,95 €. Uvedené splátky
sú vrátane havarijného a povinného zmluvného poistenia v poisťovni Allianz. Lízingový úrok je 0,00 %, spracovateľský poplatok je 267,25 €
a poplatok za prevod vlastníctva pri ukončení lízingu je 64,14 € (RPMN 7,047 %). Financovaný objem je 6 948,50 € a celková zaplatená suma
vrátane akontácie a poistiek bude 12 850,85 €. Uvedené sumy sú s DPH. Financovanie zabezpečuje ČSOB Leasing, a. s.
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KIA POPRAD
G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA
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1051/7718 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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 PREDAJ KŔMNYCH ZMESÍ

www.polnonakuptatry.sk

KOMPLETNÉ KRMIVO pre lovecké psy HUBERT
    špeciálna vyvážená receptúra je vytvorená s ohľadom na prácu loveckých psov

KEŽMAROK
SLAVKOVSKÁ 36
052/452 2702
AREÁL POL'NONÁKUPU

POPRAD
TEPLICKÁ 4
052/776 7031
AREÁL POL'NONÁKUPU

v našich maloobchodných predajniach
v pracovné dni od 7:00 do 14:45

KŔMNE ZMESI
HYDINU  |  HOVÄDZÍ DOBYTOK

OŠÍPANÉ  |  KRÁLIKY  |  OVCE  |  KONE

OBILIE
PŠENICA  |  KUKURICA

JAČMEŇ  |  OVOS

KŔMNE ŠROTY
DOPLNKY KŔMENIA
ZÁHRADNÍCKE POTREBY
KRMIVÁ PRE MAČKY A PSY

Slovenské doplnkové
krmivá Tekro
pre raticovú zver
( jelenia, srnčia a danielia zver),
krmivo zaisťuje správny rast,
podporuje dobrý zdravotný stav
zveri a zvyšovanie kvality trofejí

NOVÉ
v ponuke

POL'NONÁKUP TATRY, A.S.
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Kyslá 
smotana   

049

-43%

(1 kg = 1,96)

250 g

0.87*

Tvaroh
hrudkovitý jemný

069

-30%

(1 kg = 2,76)

250 g

0.99

DUO  
• rôzne druhy

025

-39%

(100 g = 0,17)

145 g

0.41*

111

-30%

(1 kg = 4,44)

250 g

1.59

Gouda  
• blok

Rajo Maslo 129

-53%

(1 kg = 5,16)

250 g

2.79*

041

Supercena
1 l

Slovenské 
mlieko  
• t�vanlivé
• obsah tuku 1,5 %

065

-48%

(1 l = 0,33)

2 l

1.25

Kofola  
• rôzne druhy

2 l

• blok
• 100 % t�eska 199

-33%

(1 kg = 4,98)

400 g

2.99

ZMRAZENÉ

Kyslá 
smotana   

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 14. 12.
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Pilsner Urquell
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

279

-30%

(1 l = 3,72)

0,75 l

3.99

Kuracie prsia 299

-44%
cena za 1 kg

5.39

Supercena

Slovenské 
mlieko  
• t�vanlivé
• obsah tuku 1,5 %

• svetlé výčapné pivo

049

-28%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.69*

+ pohár 

999

Supercena

(1 l = 14,27)

0,7 l

Nestville 
Whisky blended

40 % 
alkoholu

Nutella

399

-33%

(1 kg = 6,65)

600 g

5.99*

279

-30%

(100 g = 1,40)

200 g

3.99

• 100 % Robusta

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

OD PONDELKA
14. DECEMBRA
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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

12. decembra 1901 
Talianovi Guglielmo Marconimu sa poda-
rilo rádiovým spojením poslať správu cez 
Atlantický oceán, na kódovanie správy 
bola použitá Morseova abeceda 

Výročia a udalosti

13. decembra 2002  
Európska rada v Kodani schválila vstup 10 
kandidátskych krajín (Cyprus, Česko, Es-
tónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 
Poľsko, Slovensko, Slovinsko) do Európskej 
únie od 1. mája 2004. 

Výročia a udalosti
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Všetkým zamestnancom spoločnosti
Schüle Slovakia a obyvateľom Popradu

prajeme príjemné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov.

Rok 2020 bol plný výziev
a nečakaných prekážok. Každá prekážka

však vyžaduje veľkú dávku odvahy a sily.

Zo srdca vám preto želáme, aby bol
rok 2021 plný pevného zdravia, lásky

a ľudského porozumenia.
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15. decembra 1984 
štart balónovej sondy Vega 1, prelet okolo Halleyovej kométy, pri-
státie na Venuši 

Výročia a udalosti 16. decembra 1911  
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého 
Smokovca do Tatranskej Lomnice 

Výročia a udalosti

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.“ 

Viaceré z týchto požiadaviek na 
dobré skutky sa vyskytli aj v iných ži-
dovských alebo egyptských textoch, ale 
navštevovanie väzňov spomína Ježiš 
ako prvý. Pravdepodobne nemyslel iba 
na nespravodlivo odsúdených ľudí, ale 
aj na tých, ktorí sedia vo väzení za svoje 
ťažké zločiny. Prečo by sme ich mali na-
vštevovať? Aj dnes sa ľudia tešia z toho, 
že niektorí mafiáni, sudcovia, policajti 
a politici budú za svoje zločiny spravod-
livo súdení a uväznení. Ale nikto sa ich 
nechystá navštíviť. Modlí sa niekto za 
nich? Je dobré ak sú zločinci usvedče-
ní a potrestaní. Ale ešte lepšie je, ak sa 
vzdajú zlého a obrátia sa. Ak ich budeme 
neustále odsudzovať za ich zlé skutky a 
nenájdeme na nich nič dobré, nedokážu 
sa vrátiť na správnu cestu. Občas odpo-
vedám na listy, ktoré nám píšu ľudia z 
väzenia do Dobrého Pastiera. Väčšinou 
vtedy, keď ich majú prepustiť na slobodu 

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 po-
máhať im dostať sa do nebeského kráľov-
stva. Ako? Je jednoduché milovať ľudí, 
ktorí sú dobrí. Lásku však potrebujú 
hlavne tí, ktorí si ju v našich očiach ne-
zaslúžia. Ak budeme mať radi aj tých, čo 
urobili zlé veci, budeme sa modliť za ich 
duše, nepomôžeme len im, ale aj sebe. 
Navštívili sme Ježiša vo väzení. Čokoľvek 
ste urobili jednému z týchto mojich naj-
menších bratov, mne ste urobili, hovorí 
Ježiš. Naši najmenší bratia sú tí, ktorých 
si nikto nevšíma, sú na okraji spoločnos-
ti, chudobní, chorí, 
hladní, smädní, bez 
domova, opustení, 
osamelí a opovrho-
vaní. V ich tvárach 
nájdeme Ježiša skôr 
ako medzi farizejmi 
v rôznych VIP 
spoločnos-
tiach.

Navštíviť väzňov

» Ján Košturiak
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Narodila sa v 3. storočí v Syrakúzach 
na Sicílii, v rodine bohatých kresťa-
nov. V mladosti dala sľub, že zasvätí 
svoj život službe Spasiteľovi. 

Keď ju neskôr nútili vydať sa za po-
hanského mládenca, ktorému sa páčili 
jej krásne oči, nesúhlasila. Oči si vylú-
pila a poslala mu ich. Zomrela muče-
níckou smrťou. 

Tak ako aj pri iných stridžích 
dňoch, keď bol výskyt ježibáb a ča-
rodejníc vysoký, aj v predvečer Lucie 
bývalo po celom Slovensku cítiť z jeho 
obyvateľstva vôňu cesnaku. Cesnako-
vé pokrmy sa jedli v zvýšenej miere, na 
večeru býval bežný chlieb s cesnakom, 
prípadne cesnakové hrianky. Podakto-
rí si kreslili cesnakom krížik na čelo, 
bradu, sluchy a zápästie, aby zvýšili 
jeho ochranný účinok.

Cesnak nechýbal ani pri ochran-
ných rituáloch domov a stajní, spolu 
s trojkráľovou kriedou sa využívali na 
kreslenie krížov na dverách príbytkov 
a maštalí.  

Na Kysuciach býval zvyk vytvoriť 
z jedľovej vetvičky a obilného klásku 
akúsi metličku. Do svätenej vody dali 
kúsok chleba. Od Lucie do Vianoc po-
tom kropili touto vodou a metličkou 
celý príbytok, stajne a maštale.

Jedným zo zvykov bývalo kravy 
okiadzať dymom z posvätných rastlín. 

V okolí Trenčína sa ešte koncom 19.sto-
ročia dával do dverí stajne snop slamy. 
Na strednom Slovensku boli bosorky z 
chotára vyháňané mládencami, ktorí 
práskali korbáčmi, pískali na píšťal-
kách či prstoch. Zvykli aj trúbiť na ro-
hoch či cengať kravskými zvoncami, 
podstatou bolo spraviť čo najväčší 
hluk. 

V dňoch okolo Lucie sa z gazdov-
stva nepredávali nijaké produkty a 
nič sa nepožičiavalo, ani jediné vajce. 
V stredoveku na Luciu ľudia obsýpali 
rohy stavísk hlinou z cintorína, ktorá 
mala obsahovať roztlčené ľudské kos-
ti. V predvečer Lucie, 12.decembra ve-
čer, po západe slnka a celý ďalší deň 
nedovolili žiadnej cudzej žene z domu 
vyniesť mlieko, lebo v tom čase mala 
prísť pýtať mlieko jedine striga, aby 
prostredníctvom neho mohla uškodiť 
krave. 

Lucia 
a zvyky spojené s týmto menom

» red



PP20-50 strana- 11

ZAMESTNANIEPOPRADSKO 11

Informácie o výberovom konaní

Žiadosti s podrobným štruktúrovaným životopisom 
a súhlasom na spracovanie osobných údajov 
zasielajte na e-mail: personal@schuele.sk
prípadne na poštovú adresu:
Schüle Slovakia, s.r.o., Teplická 3860/34A, 058 01 Poprad

Spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o.

hľadá spoľahlivých pracovníkov
do výroby na pozície
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Robotníčka vo výrobe
s nástupom ihneď
Náplň práce
• 100% vizuálna kontrola odliatkov
• obsluha výrobnej linky s CNC opracovaním
• obsluha omieľacieho a pieskovacieho
   zariadenia
• práca v nepretržitej prevádzke
  (12 hod. zmeny; cca 15 zmien v mesiaci)

Osobnostné predpoklady a zručnosti
• prax v oblasti strojárskej výroby výhodou
• manuálne a technické zručnosti
• zodpovednosť
• cieľavedomosť
• aktívny prístup k práci

Mzdové podmienky (brutto)
• od 900 EUR / mesiac
+ prémie po skúšobnej dobe

Robotník vo výrobe
s nástupom ihneď
Náplň práce
• obsluha automatizovaného tlakového lisu,
   liniek na opracovanie odliatkov a obsluha CNC
• výmena foriem na tlakovom lise
   a orezávacích prípravkov 
• práca v nepretržitej prevádzke
  (12 hod. zmeny; cca 15 zmien v mesiaci)

Osobnostné predpoklady a zručnosti
• prax v oblasti strojárskej výroby výhodou
• technické zručnosti
• zodpovednosť
• cieľavedomosť
• aktívny prístup k práci

Mzdové podmienky (brutto)
• od 1 100 EUR / mesiac
+ prémie po skúšobnej dobe

Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem
pracovať pre našu spoločnosť.

Kontaktovať však budeme iba vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor
telefonicky, preto prosíme uviesť kontaktné telefónne číslo.

Zamestnanecké výhody, benefity

• stabilné a perspektívne zamestnanie
• odborný rast
• bezplatná doprava do zamestnania
• bohatý sociálny program
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 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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PRIAME EXPRESNÉ AUTOBUSOVÉ 
LINKY Z BRATISLAVY

 

KOŠICE

ŽILINA
PREŠOV

KOMÁRNO
� WiFi zadarmo
� WC v autobuse
� servis na palube 
� najrýchlejšia preprava 

Lístok 
kúpite na

bus.daka.sk

ME EXPRESNÉ AUTOB
KYKK Z BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTAAAAA ISSSLAVAA YVV

KO

ŽIL
PRE

KOM
armo
obuse
palube
šia preprava bus

BUS

Š E

OB
€
od
už3,99
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