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POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 10 / 12. MAREC 2021 / 25. ROČNÍK

Nová Kia Sorento. Dostupná aj vo verzii Hybrid. 

Predstavujeme vám úplne novú Kia Sorento. Toto priestranné
sedemmiestne SUV kombinuje pohodlie a priestor s najmodernejšími 
technológiami - to všetko v krásnom balení. Vyberte sa pohodlne
kamkoľvek s autom, ktoré je pripravené zvládnuť čokoľvek,
čo vám život prinesie na ceste aj v teréne.

 

Kombinovaná spotreba paliva  6,4 - 6,8  l/100 km, emisie CO2: 145 - 179 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

www.kia.sk

Zvládnete čokoľvek.  
Nová Kia Sorento. 

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

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA
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KIA POPRAD

OK TRANS POPRAD s.r.o.

0911 405 400
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Predaj - Preprava
sypkých materiálov 
•Štrk •Piesok •Obilie

•Makadam •Zemina

•Palivové drevo

Preprava - Prenájom

kontajnerov 
•Suťové
•Veľkoobjemové 

Preprava strojov 
•Stavebných

•Lesných 

•Poľnohospodárskych 

•a iné... 

Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!!
Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD

Mobil: 0902 209 489        Tel.: 052/7764 353   

... najlepší pomer kvalita - cena ...
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Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia!

Okamžitý výkup
nehnuteľností

v hotovosti
- aj družstevných

bytov
tel. 0905 924 303

Okamžitý výkup
nehnuteľností

v hotovosti
- aj družstevných

bytov
tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu
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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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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

SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

Ponúkame kvalitnú opravu 
plastových okien a dverí. Výmena 
skla, tesnenia, nastavenie okien
a dverí, výmena komponentov
a iné.

Kancelária:
Podtatranská 135/2
bl. Lipa, 058 01  Poprad

www.oprava-servis-okien.sk
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Obhliadka TERMOKAMEROU0948 081 256
KONTAKT:
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vonkajšie/vnútorné
ŽALÚZIE

ROLETKY

ŠIROKÁ
PONUKA
PRODUKTOV

ŠPIČKOVÉ
KOMPONENTY

KVALITNÉ
PREVEDENIE

VÝHODNÉ
CENY

MARKÍZY

SIEŤKY

ZAMERANIE

A PONUKA

ZADARMO
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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

INZERCIA

 

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    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 (41.130 domácností)
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Ničia Vás DLHY, SÚDY, DRAŽBY,
EXEKÚCIE, PODVODNÍCI? Oddlženie!
 0905 638 627  finančná ochrana

66
-0

01
8

0904 121 559 | www.tulis.sk

KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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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

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA
priechodná šírka dverí = 80cmHISEC TREND

20 DEKOROV

460,00 €
pôvodná cena

420,00 €
cena po zľave s montážou

KOVANIE

MONTÁŽ

AKCIA NA BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC!
Neváhajte, platí do vypredania zásob!

- 20  €

- 20  €

NAJVÝHODNEJŠIE CENY PODLÁH A INTERIÉROVÝCH DVERÍ V REGIÓNE!

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE
0908 995 976 | 0905 794 067

  NOVINKA!!!
   DIGITÁLNE KUKÁTKO 59 €
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 338 878

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!
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SVIT  • Hlavná 15/33
svit1@slovaktual.sk • tel.: 052/ 775 65 20

www.slovaktual.sk/optim

Nové plastové a
plast-hliníkové okno
Slovaktual OPTIM

Automatická 
garážová brána

729 €od

Domové dvere 
bez bočného dielu 

1 530 €od

• komplexné stavebné práce
• stavby na kľúč • rekonštrukcie 

e-mail: sikerssvit@sikerssvit.sk

• komplexné stavebné práce
• stavby na kľúč • rekonštrukcie 

Brány a dvere od európskej jednotky nás presvedčili!
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Hlavná 15, tel./fax : 052 / 775 65 20SIKERS SVIT
s. r. o.

Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229
Informácie: Pondelok - Piatok od 8.00 do 15.00 hod.

Prijíma objednávky na

• kurčatá brojlere jednodňové

• kurčatá brojlere okolo 1 kg

• moriaky 7-týždňové

• nosnice 6-16 týždňovéň

• kačky, husi a husokačky
HYDINA KUBUS s.r.o.
VEĽKÝ SLAVKOV 290
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»ČZ-JAWA Odkúpim 
Motocykel/Diely- SE-
RIÓZNA DOHODA 0908 
205 521
»KÚPIM staré motorky 
aj nekompletné po-
núknite. 0949 505 827
»VÝKUP STARÝCH ÁUT A 
MOTOCYKLOV, JAWA, ČZ, 
ŠKODA, TATRA, VOLGA, 
WARBURG, TRABANT, 
LADA A INÉ, 0908 053 
657

»Prenajmem izbu štu-
dentkám Košice cen-
trum 0905 272 411

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Kúpim Terra Vari aj 
príslušenstvá: rotavá-
tory, pluhy, závažia a 
iné. Ponúknite aj nepo-
jazdné 0904 974 232

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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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 1 1
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Vikartovce
Najnižšie podanie: 19 500 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 15.04.2021 o 15:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik číslo 71, na 1. poschodí, 
Odborný dom kultúry spol. s.r.o. Prešov, 
Námestie mieru č. 1, 080 01  Prešov.
Dražobná zábezpeka: 
4 000,00 EUR

Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 132, na ul. Školská v obci 
Vikartovce. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 42, parcelné č. 46/3 
o celkovej výmere 402 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1342, k.ú. 
Vikartovce. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1342, k.ú. Vikartovce. 

Kontakt: 02/32202713
drazby@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

JAWA - ČZ, ŠKODA - TATRA - VOLGA

WARBURG  - TRABANT - LADA  ... A INÉ

VÝKUP STARÝCH ÁUT 

A MOTOCYKLOV

0908 053 657
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60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

Páči sa mi

POPRADSKO.SK
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...

www.regionpress.sk

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
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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

0905 468 802 objednávky príjmame telefonicky
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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

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
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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 

CHLADENÉ

• 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

CHLADENÉ

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 

Supercena

Supercena

299

Supercena
1 kg balenie

CHLADENÉ

Spišiacka 

Supercena

 
... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
15. MARCA
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Jar je už doslova „za rohom“, príde o 
týždeň, v sobotu 20. marca 2021. na 
prvý pohľad to bude znamenať, že 
deň a noc sú rovnako dlhé.

Rovnodennosť je v astronómii oka-
mih, keď má Slnko k svetovému rovníku 
nulovú deklináciu a slnečné lúče dopa-
dajú v mieste rovníka kolmo na zemský 
povrch. V okamihu rovnodennosti sa 
Slnko nachádza v jarnom alebo jesen-
nom bode.

Tento jav je spôsobený sklonom 
zemskej osi a obehom Zeme okolo Slnka. 
V čase jarnej rovnodennosti sa začína na 
severnej pologuli jar a na južnej pologu-
li jeseň. Počas jesennej rovnodennosti 
nastáva na severnej pologuli jeseň a na 
južnej pologuli jar.

V deň jarnej a jesennej rovnodennos-
ti je na všetkých miestach na Zemi deň s 
rovnakou dĺžkou slnečného svitu - 12 ho-
dín (výnimku tvorí južný a severný pól). 
V tento deň na severnom póle prvýkrát 
po šiestich mesiacoch vychádza Slnko 
- končí sa polárna noc a nastáva polár-
ny deň. Na južnom póle nastáva presne 
opačný jav. Slnko zapadá, končí sa polár-
ny deň a nastáva polárna noc.

Okamih jarnej rovnodennosti ne-
nastáva každý rok v rovnakom čase. Prí-
činou je rozdielna dĺžka astronomického 
a občianskeho roka a vkladanie prestup-
ného dňa - 29. februára - každý štvrtý rok.

Dátum 21. marec, ktorý sa uvádzal 
v učebniciach a mnohí ľudia ho dodnes 
považujú za prvý jarný deň, platil iba v 
prvých dvoch desaťročiach 20. storočia. 

Podobne ako deň zimného slnovratu 
patril aj príchod jari k najväčším sviat-
kom ľudstva v predkresťanskej ére. Na 
Slovensku sa najkrajšie ročné obdobie 
vítalo vynášaním Moreny, slamenej fi-
guríny odetej do ženských šiat. Morena 
symbolizovala slovanskú bohyňu zimy 
a smrti. Figurínu nosili ľudia po dedine a 
nakoniec ju hodili do potoka alebo spáli-
li. Verili, že takto odoženú od seba choro-
by a smrť. Tento zvyk si možno vykladať 
rôzne. Podľa jedných slamená figurína 
symbolizovala zimu, ktorej odchod mal 
otvoriť cestu pre nástup jari a po nej leta. 
Podľa iných bola Morena zosobnením 
smrti a jej likvidácia mala zabezpečiť pro-
speritu celej obci. Zvyk rozlúčky so zimou 
a privítania jari sa na Slovensku uchoval 
aj po prijatí kresťanstva.

Nenápadný, 
no stále najväčší sviatok ľudstva

» red

Matúš charakterizuje Jozefa ako 
„spravodlivého“. Slovo spravodlivý 
sa v Biblii najčastejšie používa vo 
význame dodržiavania Zákona. 

Za spravodlivého človeka sa pri-
márne považoval ten, kto sa riadil 
podľa Božích príkazov, obsiahnutých 
najmä v Tóre. Jozef takto veľmi vhodne 
zapadá do Matúšovho evanjelia. Jedna 
z hlavných tém prvého evanjelia, je ob-
siahnutá v Ježišovom výroku: „Nemys-
lite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo 
Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale 
naplniť“ (Mt 5,17). Je to prítomné aj v 
Jozefovom príbehu. Aj v ňom sa zákon 
napriek komplikovaným situáciám 
neruší, ale napĺňa. Vidno to hlavne v 
okolnostiach jeho manželstva s Má-
riou. Toľko Jozes „biblický“.

Podľa ľudovej tradície ukonču-
je svätý Jozef zimu. Jeho meniny 19. 
marca  bývali významným predelom 
v poľnohospodárskom roku. Deň svä-
tého Jozefa považovali gazdovia vždy 
za prvý jarný sviatok, v tento deň od-
kladali zimné šaty a obliekali si letný 
odev. Pranostiky tento deň považujú 
za určujúci bohatosť úrody. „Keď je na 
Jozefa pekne, bude úrodný rok a urodia 
sa najmä zemiaky,“ hovorievalo sa na 
svätého Jozefa na Valašsku.

Sviatok sv. Jozefa oslavovali predo-
všetkým sklári, pre ktorých sa končila 
práca pri umelom osvetlení. Brusiči 
skla sa v sobotu po sviatku vydali s 

veľkým lampášom k lesu. Tam ho zave-
sili na vetvu, veselili sa a popíjali pod 
ním až do rána a napokon ho zakopali 
do zeme. Hovorilo sa, že „pochovávajú 
svetlo“.

V niektorých krajoch dievčatá vy-
sievali osivo do misky s hlinou práve na 
sviatok svätého Jozefa. Do Veľkej noci 
im pekne vyrástlo a ony doň potom 
kládli zafarbené veľkonočné vajíčka.

Popularita svätca a nadchádzajúca 
jar lákali ľudí na rôzne jozefské zábavy. 
Na vidieku vyhrávali kapely, v Prahe 
oslavovali sviatok jarným jozefským 
jarmokom, ktorý sa konal pred kapu-
cínskym Kostolom svätého Jozefa na 
dnešnom Námestí republiky.Žiaľ, toto 
si môžeme iba pripomínať, pandémia 
tieto zábavy už druhý rok znemožňuje.

Zamilované páry si na sviatok pat-
róna manželstva sľubovali vernosť. 
Mládenci kupovali svojim vyvoleným 
na dôkaz lásky medovník v tvare srdca. 

Jozef, tesár z Nazaretu

» red
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Ak sa rozhodnete darovať 2% zo svojich daní fondu
Onkológia - rádioterapia n.f.,

Adresa: Mnoheľova 2, 058 01 Poprad
IČO: 319 690 89

Právna forma: Neinvestičný fond
IBAN číslo účtu: SK86 0200 0000 0043 8652 7355 / kód banky: 0200

(Všeobecná úverová banka, a.s.)

Tlačivá na poskytnutie 2% dane je možné získať 
Finančná správa/Tlačivá používane v súvislosti s príjmami zo závislej 

činnosti podľa § 5 ZDP alebo po telefonickom dohovore na č. 052/4314 170 
alebo email: pokopopradsro@gmail.com

Poďakovanie
Onkológia - rádioterapia Poprad, n.f.

ďakuje všetkým organizáciám, firmám a jednotlivcom, ktorí v minulosti 
darovali 2% zo svojich daní neinvestičnému fondu Onkológia — rádiote-
rapia, n.f., čím podporili aktivity, ktoré sa snažia zlepšíť štandart liečby 

pacientov s rakovinou v pôsobnosti popradskej onkológie.
Prostriedky z darovaných 2% daní už niekoľko rokov slúžia na zabezpe-
čenie dennej dopravy pacientov na liečbu žiarením na rádioterapeutic-
kom oddelení v Prešove. Títo pacienti takto nie sú odkázaní na zdlhavú 
hospitalizáciu.

Okrem toho je možné nakupovať zdravotnícky materiál, ktorým sa 
zabezpečuje bezpečnejší a pohodlný žilový prístup na podávanie konti- 
nuálnej chemoterapie. Tento zdravotnícky materiál nie je hradený  
z prostriedkov verejného zdravotníctva. Podobne nie sú hradené niektoré 
pomôcky slúžiace na úľavu pacientov s pokročilou rakovinou a výpotkom 
v dutine brušnej.

Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácií a náročnom ekonomickom 
období, máme snahu udržať pomoc pre našich onkologických pacientov 
liečených v popradskej onkológii.

Bez vašej pomoci sa úroveň starostlivosti nepodarí udržať.

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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Občianske združenia, neziskové or-
ganizácie či nadácie, dlhodobo pôso-
biace v kultúre, môžu žiadať o dotáciu 
až do výšky 50-tisíc Eur. Sú to naprí-
klad divadelné súbory, prevádzko-
vatelia kultúrnych priestorov alebo 
organizátori rôznych festivalov.

„Neziskový sektor tvorí dôležitú 
súčasť kultúry a má svoju nezastupi-
teľnú úlohu. Pomáha budovať miestne 
komunity, spája generácie a rôzne časti 
Slovenska. Pred spustením finančnej 
pomoci, práve pre tento sektor, sme na 
ministerstve museli ešte upraviť legislatí-
vu a dôsledne pripraviť dotačnú výzvu,“ 
povedala ministerka kultúry Natália Mi-
lanová.

„Najdôležitejšie na tejto výzve je, 
že je objektívna a že tu nebude rozhodo-
vať ľudský faktor, ale objektívne čísla. 
Znamená to, že ten, kto si poctivo viedol 
účtovníctvo za posledné roky, nebude 
mať problém ani s vyplnením formulá-
rov. Výšku dotácie si tým pádom dokáže 
každý vypočítať sám na stránke minister-
stva,“ uviedla Zuzana Mišáková  (Mest-
ské divadlo Trenčín).

„Myslím si, že toto je vôbec prvá vý-
zva, ktorá reálne pomôže aj neziskovým 
organizáciám v oblasti kultúry. Tieto 
organizácie zaznamenali v roku 2020 
taktiež nesmierny pokles príjmov a tým 
pádom je ohrozená realizácia nových 

projektov, ktoré možno boli podporené 
aj z Fondu na podporu umenia, ale keďže 
by nebolo možné ich spolufinancovanie, 
tak by sa tie peniaze museli vrátiť,“ pove-
dala Veronika Gabčíková (Klub nezávis-
lých divadiel).

Na webovej stránke ministerstva 
nájdu oprávnení žiadatelia potrebné in-
formácie, ale aj najčastejšie otázky a od-
povede či odporúčania. Ministerstvo na 
špeciálne zriadenej podstránke zverejni-
lo aj dotačnú kalkulačku, do ktorej žiada-
telia, podľa typu účtovníctva, vpíšu všet-
ky potrebné údaje. Na základe toho zistia, 
v akej výške majú nárok na dotáciu. 

Žiadateľom dlhodobo profesionálne 
pôsobiacim v sektore kultúry minister-
stvo cez dotáciu preplatí 20 percent roč-
ných prevádzkových nákladov a 80 per-
cent medziročného rozdielu v príjmoch 
z kultúrnej činnosti, ktorých príčinou je 
pandémia COVID-19.

Oprávnenými žiadateľmi budú ob-
čianske združenia, neziskové organi-
zácie a nadácie fungujúce ako divadlá, 
profesionálne hudobné a tanečné telesá, 
prevádzkovatelia kultúrnych priesto-
rov, organizátori rôznych kultúrnych 
workshopov a vzdelávania, ktoré vznikli 
pred 1.1.2020. Maximálna výška požado-
vanej dotácie na jedného žiadateľa môže 
byť 50 000 Eur, a to vždy na základe jeho 
špecifických finančných parametrov.

Finančná pomoc pre neziskové organizácie 
v kultúrno-kreatívnom priemysle

» red

Pestovatelia, poľnohospodári a 
záhradkári, zbystrite pozornosť! 
Pozor na falšované prípravky na 
ochranu rastlín.

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
(MPRV SR) v súvislosti so začiatkom 
pestovateľskej sezóny upozorňuje 
používateľov prípravkov na ochranu 
rastlín na vysoké riziko nákupu ilegál-
nych prípravkov. V dostupnej ponuke 
sa totiž môžu vyskytnúť falšované prí-
pravky, ktorých pôvod a zloženie nie sú 
známe. Takéto výrobky môžu prestavo-
vať vysoké riziko nielen pre ošetrované 
rastliny, zdravie ľudí, ale v neposled-
nom rade aj pre životné prostredie. 
Podozrenia môžete hlásiť aj priamo na 
e-mail, ktorý zriadilo MPRV SR.

Agrorezort v týchto dňoch vyzýva 
všetkých pestovateľov, aby sa pri náku-
pe prípravkov na ochranu rastlín riadi-
li platným Zoznamom autorizovaných 
prípravkov na ochranu rastlín a prí-
pravkov na ochranu rastlín povolených 
na paralelný obchod (tzv. Zelená kni-
ha), ktorý je zverejnený na webovom 
sídle Ústredného kontrolného a skú-
šobného ústavu poľnohospodárskeho 
v Bratislave (ÚKSÚP). Link: https://bit.
ly/306InEf

Poľnohospodári by pri kúpe prí-
pravkov na ochranu rastlín mali od 
svojich dodávateľov vyžadovať číslo 
rozhodnutia o autorizácii alebo číslo 

rozhodnutia o povolení na paralelný 
obchod ponúkaných prípravkov. Také-
to výrobky sa odporúča nakupovať od 
spoľahlivých a overených dodávateľov. 
Ďalej je vhodné vždy si overovať infor-
mácie v popise tovaru na samotnom 
balení s popisom tovaru na sprievod-
ných a fakturačných dokladoch. 

Falošné výrobky predstavujú mi-
moriadne riziko pre rastliny, zdravie 
ľudí, život zvierat a môžu viesť k ne-
zvrátiteľným škodám na životnom pro-
stredí.

V prípade podozrenia na nelegál-
nosť prípravkov je potrebné bezod-
kladne kontaktovať príslušného fytoin-
špektora v danom regióne resp. ďalších 
zástupcov Odboru ochrany rastlín 
ÚKSÚP, prípadne MPRV SR alebo Kri-
minálny úrad finančnej správy (KÚFS).

Záhradkári a pestovatelia, pozor!

» red
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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 €

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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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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voľné pracovné miesto

UPRATOVAČKA
upratovanie

kancelárskych priestorov
Platové podmienky: 3,58 € / hod.

0907 051 440 • Ing. Šimčišin

Každý človek je výnimočná ľudská by-
tosť. Deti, mladí, dospelí aj starí. Chu-
dobní aj bohatí, chorí aj zdraví. Mieša sa 
v nás dobro aj zlo, máme rôzne vnútro aj 
vonkajšie prejavy, s niečím sme sa naro-
dili a niečo sme dostali z prostredia. Spo-
ločnosť nastavila určité normy. Tí, čo ich 
spĺňajú sú je normálni. Tí ostatní nenor-
málni. Alebo ich označujú za neprispô-
sobivých, nezvládnuteľných, problema-
tických, ľudí na okraji, nepotrebných, 
neužitočných, asociálnych a pod. 

Dôvodom „nenormálnosti“ sú nie-
kedy vrodená nemoc, nešťastie, staroba 
alebo ťažké životné okolnosti. Nenormál-
ni sa nehodia medzi normálnych. A  tak 
ich vyčlenia na okraj. Aby neprekážali a 
nebolo vidieť. Niektorí z nich sú len iní. Sú 
medzi nimi aj ťažko chorí, ale nemôžu za 
to. A sú tam aj takí, čo padli alebo zblúdi-
li nevedia sa bez pomoci vrátiť späť. Všet-
ci sú Božími deťmi, aj keď vyzerajú a sprá-
vajú sa všelijako. 

Sú dva prístupy k  týmto ľuďom. Ad-
ministratívny a  ľudský. Ten administra-
tívny je reprezentovaný väčšinou formou 
rôznych štátnych ústavov, kde sa títo 
ľudia musia prispôsobiť štandardným 
procedúram. Ľudský prístup sa ich snaží 
prijať takých akí sú a venovať im lásku a 

individuálny prístup. Ten prvý prístup 
v nich potláča ich výnimočnosť utlmujú-
cimi liekmi a izoláciou. Ten druhý prístup 
sa v  nich snaží objaviť a  rozvinúť niečo 
jedinečné. Prvý prístup je ekonomický 
a efektívny. Druhý vyžaduje obrovskú tr-
pezlivosť a vieru.

Boh má väčšiu moc, ako my. Mo-
hol by nás naformátovať a riadiť tak ako 
chce. A on, ktorý stanovil normy vesmí-
ru, nám dal slobodu rozhodovania a má 
s  nami nekonečnú trpezlivosť. Odpúšťa 
nám naše viny, za naše urážky sa nám 
odpláca láskou. On, mocný Boh voči nám 
bezbranným a slabým. Skúsme to aj my, 
prijať slabších a iných ako sme my. Milo-
vať ich tak, ako Pán miluje nás. Prijať ich 
a  trpezlivo im pomáhať, pretože všetci 
sme výnimoční – normálni aj nenormál-
ni. A Pán si z nás raz bude vyberať ku svoj-
mu stolu podľa Jeho 
noriem, a nie podľa 
štandardov tohto 
sveta. Nevyhýbajme 
sa slabým a  divným 
ľuďom. Možno tak, 
ako kedysi farizeji, 
odstrkujeme 
Krista zo svo-
jej blízkosti.

Výnimoční

» Ján Košturiak

14. marca 1994           
prezident SR Michal Kováč odvolal z funk-
cie premiéra Vladimíra Mečiara

Výročia a udalosti 16. marca 1968           
americkí vojaci spáchali masovú vraždu 
vietnamských civilistov v Mỹ Lai

Výročia a udalosti
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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

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

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�
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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
88
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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!!!
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