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KOŠICKO okolie

Č. 15 / 16. APRÍL 2021 / 25. ROČNÍK

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL

PENIAZE NA RUKU!
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AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

od roku

výroby

1998

Všetky formality

vybavíme za Vás

PRÁCA V BRANDYS 
NAD LABEM (ČR)

- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I 

UBYTOVANIE

+420 604 515 863
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www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

0905 489 069 | 0907 954 380

www.drevsting.sk
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DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

DOMOV S ČAROM DREVA

Južná tr. 78

KOŠICE

055/685 57 87

Slovenský
výrobca

- %-30%
AKCIA
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

www.regionpress.sk
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0915 595 575
VÝDAJNÉ MIESTO
Rastislavova 68, Košice

PRACOVNÉ ODEVY a OOPP
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PÔŽIČKY
od 18 do 78 rokov

od 300€ do 20 000€

ahoj R

Nové, lepšie pôžičky

0918 709 028

Fejova 1
  - pri reštaurácii Stará Sýpka
  - vchod priamo z ulice, ŽLTÁ REKLAMA

0904 031 113

Hviezdoslavova 280/18
- oproti VÚB BANKE  (vo dvore)

MOLDAVA 
NAD BODBOU  KOŠICE

NAŠE  POBOČKY:
NONSTOP (VYBAVTE SI PÔŽIČKU AJ CEZ MOBIL)
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Oprava zatekajúcich a poškodených

striech - fasád.

Zrez rizikových stromov.
 Oprava a montáž žľabov, komínov.

 Práce vo výškach všetkého druhu. Dlhodobé a stabilné
zamestnanie

OPERÁTOR VÝROBY,

ŠIČ/ŠIČKA
www.studentservis.sk

Jedlíkova 5, KE

www.tpp.sk
0907 744 567
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www.silstav .sk      0905 879 057

10 cm
polystyrén  27  €/m2

ZATEPĽOVANIE
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Volajte na 0907 900 717 a dozviete sa maximálnu
predajnú cenu Vašej nehnuteľnosti. Bezpečne a spoľahlivo

všetko zabezpečí realitný maklér Alena Katonová
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Z a v o l a j t e  n á m  n a  b e z p l a t n ú  l i n k u  0800 500 535
Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o.  |  www.oknosro.sk

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

-20%
Kompletné práce
- aj výkopy

Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi

Bezplatná obhliadka
a nacenenie

ZASTÚPENIE NA CELOM
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Obojstranná impregnácia
pomníka proti vode

ZDARMA

Využite zľavy až do výšky

pri celom žulovom komplete
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0919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus
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Zariadenie pre seniorov & Špecializované zariadenie

PATRIA n. o.
Drienovec 497
055/ 
055/ 460 21 15www.drienoveckekupele.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

0917 56 36 12
0911 60 20 40

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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PVC Okná
a vchodové dvere
Interiérové dvere

Objednávky príjmame
mailom a telefonicky

0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu

www.drevoplast.eu
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Ničia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAŽBY obydlia?
 0905 638 627  finančná ochrana
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Vchodové dvere
do rodinných domov

e-mail: bf-trade@bf-trade.sk       www.bf-trade.sk

ZÁRUKA na okná

5 rokov

tradícia15 rokov

- špičkové profily

- s celoobvodovým
   kovaním

Materiály používané pri výrobe:
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Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

Akcie
sa nekombinujú

V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže, úpravy ostenia,

vonkajších a vnútorných parapiet, retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

Brugmann
SALAMANDER

460€
REHAU

554€

Brugmann
SALAMANDER

370€
REHAU

435€

Brugmann
SALAMANDER

480€
REHAU

570€
Brugmann
SALAMANDER

420€
REHAU

488,50€
AKCIAAKCIA

AKCIA

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:

055/728 87 80 - 1

0905 89 89 81

Najvyššia rada okien

Maslo Rajo
250 g

1 kg = 5,560 €

1,39
-48%2,69

AKCIA
platí od 19.04. do 25.04.2021

 

Potraviny 

•Velkoobchodné ceny•

ALKOHOLU
‚

ZLACNELI sme VIAC AKO 100 produktov alkoholu

CENY LEPŠIE AKO V DISKONTE

Neplatí pre predajňu: Košice, Turgenevova 9 a Ovručská 1

Kuracie 
štvrte  

1 kg
1 kg = 1,190 €

1,19
AKCIa

Rum Pampero
Aniversario

40 % 0,7 l
 1 l = 31,271 €

21,89
AKCIa

slovenské  

z podstielkového chovu
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Ponuka uvedená v tomto letáku platí pre všetky predajne potravín Klas od 19. 04 2021 - 25. 04. 2021  alebo do 
vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Výrobky sú bez dekorácie, vyhradzujeme si právo zmien v baleniach 
a variantoch ponúkaného tovaru. Použité: ilustračné fotky. Odber možný len v obvyklom množstve.
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18. apríla 1966 
česko-slovenský film Obchod na korze režisérov Jána Kadára a Elmara 
Klosa získal Oscara ako najlepší neanglicky hovorený film roku 1965

Výročia a udalosti



KS21-15 strana- 4

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

MUŠKÁTY
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ANJELIK

KYTICE, VENCE, LETNIČKY, TRVALKY

VÝDAJNÉ MIESTO
KVETY

Popradská 28C, KE
  PARKOVANIE vo DVORE

Objednávky: 0905 778 904
E-SHOP: www.expreskvety.sk

INZERCIA

KOŠICKO okolie

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Mgr.Monika Nigutová  0907 779 011

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

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

každý týždeň: 
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce, 
Blažice, Bohdanovce, Budimír, 
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drie-
novec, Malá Vieska, Tepličany, 
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov, 
Kechnec, Kokšov - Bakša, Ko-
šické Oľšany, Kysak, Malá Ida, 
Mokrance, Budulov, Moldava 
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná 
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováča-
ny, Obišovce, Poproč, Rákoš, Roz-
hanovce, Rudník, Ruskov, Byster, 
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec, 
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad 
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná 
Kamenica

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Němcovej 30 
KOŠICE

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 (20.730 domácností)

V poradí ďalším v našom seriá-
li nectností či priam hriechov je 
smilstvo. Ale pozrime sa na tento 
fenomén pohľadom bežného živo-
ta bežných ľudí.

Dante Alighieri popísal žiadosti-
vosť (inak tiež smilstvo) ako „prílišnú 
lásku k iným“. Tento literát, rene-
sančný humanista, to vystihol nao-
zaj dokonale. Najviac nenávisti na 
Slovensku spôsobuje „prílišná láska 
k iným“. Fanatizmus, ponajviac po-
litický.

Upozorňoval som na to už pred 
tridsiatimi rokmi, v čase „mečiariz-
mu“. Tento druh politického fanatiz-
mu, priam „božskej adorácie“ sa však 
rokmi vycibril do čohosi, čo dnes veľ-
mi eufemisticky voláme „stranícke 
sympatizantstvo“.

Nebudeš mať iného Boha okrem 
mňa. Nezobrazíš si Boha napodobe-
ním niečoho, čo je hore na nebi, dole 
na zemi alebo vo vodách pod zemou. 
Nebudeš sa ničomu takému klaňať, 
ani slúžiť (Ex 20,5). Pripomínam prvé 
z desatoro prikázaní. Pripomínam 
fanatizmus, akýkoľvek, avšak, opa-
kujem, nie iba ten konfesijný. Hoci, 
ako sa zdá, práve cez manipuláciu 
hodnôt viery si niektorí politici u nás 
vytvárajú svoj fanatický elektoriát. A 
viera a veriaci sú v tomto prípade iba 

jeden zo zneužitých aktérov. Surovo 
a nechutne, zištne zneužití.

Fanatizmus sa stáva rohožkou 
pre bezohľadne ambicióznych jedin-
cov pred dverami k politickej moci. 
Ktorí, keď ju získajú, zrazu zabúdajú 
na základné princípy samotnej viery, 
lebo veria iba v seba a svoje vlastné 
zlaté teľatá. A ich adoranti zas aspoň 
v nejakú politickú odrobinku, ktorá 
spadne na zem, medzi nich, z pre-
stretej tabule mocných. A napokon, 
aj na ten prehýbajúci sa stôl musí 
panstvu niekto nosiť...

Človek a občan je povinný po-
užívať vlastný mozog. Je povinný 
myslieť samostatne a musí sa sám 
starať o to, ako a čím svoju myseľ po-
čas života zdokonaľuje a obohacuje. 
Prejavovanie prílišnej pudovej lásky 
k iným ako k najbližším je jeden zo 
základných hriechov viery. Práve 
tak, ako prílišné „zbožňovanie“ po-
litikov a ich politík. To však už je aj 
hriech spoločenský. Čo tak 
zamyslieť sa nad tým?

Pekný týždeň koneč-
ne na vzduchu a už aj as-
poň v čiastočnej sobode, 
vážení čitatelia!

O ďalšom z našich 
prehreškov celkom civilne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie

vypratávanie
pivníc, záhrad

-likvidácia 

azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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ČISTENIE

0917 840 731

STUDNE
dezinfekcia, prehlbovanie, opravy

8
7
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL

DAŽĎOVÝCH ZVODOV

PISOÁROV

GULIČIEK

OBNOVA KOMÍNOV

TESÁRSKE  PRÁ

OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA KOMÍNOV

TESÁRSKE  PRÁCE

OBHLIADKA ZDARMA

 
Reálna  záruka

12 rokov 
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17. apríla 1492 
Španielsko a Krištof Kolumbus podpísali 
kontrakt na dovoz korenia z Ázie.

Výročia a udalosti



KS21-15 strana- 5

ACN / SLUŽBY, BÝVANIEKOŠICKO okolie
5

„Ako by mohla 17-ročná dievčina, 
ktorá bola ako 14-ročná unesená, sú-
hlasiť s tým, že privedie na svet dieťa 
svojho únoscu?“ pýta sa nigérijský 
kňaz a hovorca rodiny Šaribuovcov.

Leah Šaribu bola unesená spolu so 
109 ďalšími žiačkami dňa 19. februára 
2018, keď skupina Boko Haram pre-
padla internátnu školu v meste Dapči 
v štáte Borno v severovýchodnej Nigé-
rii. Niektoré z dievčat zomreli v zajatí. 
O mesiac neskôr boli tie, ktoré prežili, 
spolu 101 dievčat, prepustené. 

Výnimkou je Leah – ako jediná 
bola kresťankou. Teroristi sa ju pokú-
šali prinútiť, aby prestúpila na islam, 
no ona to odmietla. V lete minulého 
roku dostala rodina správu, že ich dcé-
ra porodila jednému z veliteľov syna a 
potom konvertovala na islam.

Vo videoodkaze pre nadáciu ACN 
– Pomoc trpiacej Cirkvi pastor Gideon 
Para-Mallam ubezpečuje, že v tomto 
prípade ide buď o falošné tvrdenie, 
alebo muselo dôjsť k znásilneniu a nú-
tenej konverzii. „Neverím, že by Leah 
v svojom veku súhlasila s tým, aby sa 
stala matkou. Chcela ísť na univerzitu, 
práve teraz mala začínať štúdium. Ak 
bola nútená tak urobiť a bola znásil-
nená, nemožno predsa vravieť, že dala 
súhlas,“ konštatuje evanjelický pastor.

Pastor Para-Mallam podobne rea-
guje aj na správy, že Leah konvertova-
la na islam:  „Vieme, že jej kresťanské 

presvedčenie bolo dôvodom rozhod-
nutia, že chce zostať uväznená. Keby 
sa bola chcela stať moslimkou, aby 
znovu získala slobodu, jednoducho 
by Krista poprela a bola by 21. marca 
2018 spolu s ďalšími prepustená. Leah 
to však odmietla. Ak sa jej odmietnutie 
zakladá na kresťanskej viere a ona bola 
dôvodom, pre ktorý zostala v zajatí, je 
proti všetkej logike tvrdiť, že sa stala 
moslimkou.“

„Musíme pokračovať v našom úsilí 
o prepustenie Leah aj v modlitbách sa 
za ňu. Mali by sme sa tiež modliť za jej 
rodinu, pretože rodičia prechádzajú 
veľmi ťažkým obdobím. Každý prichá-
dzajúci deň mi pripomína, že tu máme 
vzácnu dušu, ktorej sa odopiera slobo-
da ako základné ľudské právo.“

Prípad väznenej Leah Šaribu žiaľ 
vôbec nie je ojedinelý. Viac informácií 
o tejto téme ako aj o dostupných mož-
nostiach pomoci trpiacim nájdete na 
www.acnslovensko.sk.

Viac ako 3 roky väznená teroristami

» Zdroj: ACN pre REGIONPRESS
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ODVLHČOVANIE
BUDOV

ODVLHČOVANIE
BUDOV

- jedno alebo dvojradová injektáž
- plošná injektáž
- izolovanie podláh
- izolovanie balkónov
- opravy prasklín na stenách
- zabránenie sadaniu chodníkov

- jedno alebo dvojradová injektáž
- plošná injektáž
- izolovanie podláh
- izolovanie balkónov
- opravy prasklín na stenách
- zabránenie sadaniu chodníkov

RÝCHLO - ŠETRNE

BEZ ODKOPÁVANIA

ZÁKLADOV

RÝCHLO - ŠETRNE

BEZ ODKOPÁVANIA

ZÁKLADOV

Šlepkovský

0905 722 044

www.odb-injektaz.sk

6
6
-0
0
8
1

winstyle@winstyle.sk

0940 83 84 83

kancelária - Kalinovská 2, Košice

(len po telefonickej dohode)

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

OKNÁ A DVERE Z HLINÍKA

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

Cenová ponuka u Vás doma ZDARMA ...

%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%

veľkoobchodnéceny
%
www.winstyle.sk

WinStyle

6
6
-0
0
4
1
-1
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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech

až -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

420€ 389€549€ 489€

Alžbetina 30  ¦  KošiceAlžbetina 30  ¦  Košice

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

(rúško + rukavice)

a bezpečnostné
opatrenia

SUPER
AKCIA

na vchodové dvere
s bezpečnostným

kovaním

OKNÁ DO 7 DNÍ
Profesionálni, školení pracovníci

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén v cene obyčajného |

pri objednávke do konca apríla

ká nerezová rúra Elektrelektric olux

590€
Špičkové 
5 - komorové
profily

kovanie

V cene okien je zahrnuté:

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,

retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

Bližšie informácie v predajni

NA SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENIA

Pol roka sme boli zavretí medzi „štyr-
mi stenami“ a tak nám dozaista dobre 
padne v nasledujúcom období tráviť 
čo najviac času na čerstvom vzduchu.

Popri práci na záhrade, ale aj na od-
dych nám veľmi dobre padne záhradné 
„sedenie“. Ideálne s pripojiteľnosťou 
na elektrický prúd a vodovodný sys-
tém. Zdroj energie potrebujeme naprí-
klad na večerné osvetlenie, alebo na 
pripojenie elektrického grilu či iných 
spotrebičov. A hoci aj počítača, ak sme 
sa rozhodli naďalej vykonávať home 
office zo záhrady. Vodovodná prípojka 
je zas vhodná kvôli hygiene stolovania, 
ale aj na čistenie celého zariadenia „po-
sedenia“.

Pritom nemusí ísť o náročnú inšta-
láciu. V podstate všetko v podobe pre-
nosných káblov a hadíc či ich spojok, 
použiteľných v hlavnej sezóne, možno 
dostať v predajniach so sortimentom 
pre záhrady. To sa týka aj prípadného 
zaclonenia od slnka. Hoci nám dlhé 
mesiace chýbalo, predsa len rátajme s 
tým, že v lete jednoducho bez nejakej 
slnečnej clony vonku cez deň byť ne-
môžeme.

K dispozícii je množstvo podlaho-
vých systémov, od umelej a odolnej 
trávy cez chodníkovú dlažbu, kame-
nie, až po terasovú dlažbu z umelých či 
prírodných materiálov.

Vybrať si možno z bohatej ponuky 
záhradného mobiliáru, podľa vkusu i 

praktičnosti jeho údržby. V očakávaní 
horúceho eta je možno dobré nezabud-
núť ani na záhradnú sprchu. Určite ju 
ocenia napríklad deti a rád sa pod ňou 
vyšantí aj psík.

Takto vytvorený záhradný životný 
priestor vám poslúži niekoľko sezón, 
na zimu jednoducho zariadenia a ná-
bytok demontujete a uskladníte v kry-
tých priestoroch. Určite bude zo zdra-
votného hľadiska vhodnejšie, ak sa 
vaše rodinné stretnutia budú ešte istý 
čas odohrávať na čerstvom vzduchu, 
ako v interiéroch.

Ak sa rozhodnete zariadiť si takto 
doplnkový obytný priestor, radíme 
vám nezabudnúť pri jeho vybudovaní 
ani na moderné systémy na odpudzo-
vanie hmyzu. Aebo – zaobstarať si oko-
lo záhradného sedenia také rastliny, 
ktoré hmyz už zďaleka oblúkom oblie-
ta, napríklad – levanduľu.

Ďalšia obytná miestnosť – záhrada

» red
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OBNOVA                   STRIECH

0902 685 259
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bez odstránenia krytiny

eternitových a plechových

info@uni-dach.sk   www.uni-dach.sk

055/674 90  74 po 18 00 hod.

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D

VILLAS

37
-0
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AKCIA!!!

marec / apríl

-10%

• minimálna údržba
• dlhá životnosť
• poradenstvo
• 3D návrhy

GABIONOVÉ PLOTY 2D/3D
PANELY • DEKORAČNÉ PLOTY

MOBILNÉ OPLOTENIA
PLOTOVÝ SYSTÉM • PLETIVÁ

 0908 871 668    gabionovep@gmail.com

ZIMNÉ ZÁHRADY * PRÍSTREŠKY * PRESKLIEVANIE TERÁS

až 16 základných farieb! konštrukcie a steny rôznych rozmerov!
Vyrábame a montujeme materiály výhradne zo Slovenska !

presklené strechy / rámové a bezrámové systémy / uzamykanie na fab klúče / profily aj v drevodekore

www.timmont.sk info@timmont.skCORTIZO posuvné hliníkové systémy bez PTM a s PTM
0915 439 240 * 0949 234 445 *

37
-0
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www.tonystav.sk

KOŠICKÉ OLŠANY
0911 639 003

Predaj gabiónových plotov a sieti za najlepšie ceny na trhu !!!
Poskytujeme zľavy pre realizátorov a veľkoodberateľov !!!

Gabiónový plot

Regionálny skladGabióny - siete

Gabiónový plot

Regionálny skladGabióny - siete
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Podvodníci sú neskutočne vynaliezaví 
a prispôsobiví dobe a jej okolnostiam. 
Posledným marcovým dňom sa skonči-
lo elektronické sčítanie ľudu, jeho ďal-
šia podoba je v sčítaní cez komisárov.

Oficiálne má celá aktivita vyzerať asi 
takto. Vaša obec na obvyklých miestach 
a obvyklým spôsobom vyhlási, že vtedy a 
vtedy budú v obci sčítací komisári a budú 
mať také a onaké identifikačné znaky. 
Teda, obec to dá na informačnú tabuľu či 
vyhlási v obecnom rozhlase. Napríklad. V 
ozname budú dátumy, kedy budú sčítací 
komisári (spravidla to má byť dvojica) na-
vštevovať domácnosti. Musia byť označení 
špeciánymi preukazmi iniciátora akcie – 
Slovenwkého štatistického úradu. Na nich 
musia byť aj telefonické kontaktné údaje, 
aby bolo možno komisára v prípade po-
chybností overiť.

Ak si občania dajú pozor v zásade už 
len na toto upozornenie, nemalo by sa im 
stať nič nekalé. Inak, vychádzajúc z jedno-
duchostio a počtu otázok v elektronickom 
sčítaní, ani dvojicu oficiálnych sčítacích 
komisárov nemusíte vpúšťať za bránku, 
všetko bude možné zodpovedať za niekoľ-
ko minút aj vonku.

Podvodníkov od oficiálnych komisá-
rov spoznáte ľahko. Budú vás obťažovať v 
čase, keď ste sa vopred o ničom nedozve-
deli. To po prvé. Po druhé – nebudú sa mať 
čím preukázať sa vám a ak aj ano, dajte si 
pozor, preukaz v tom prípade bude falošný. 
Po tretie – budú sa vás snažiť presvedčiť, že 
ich musíte vziať dnu, lebo to, tamto a hento. 
Toto v zásade nerobte, nepustitze ich ani za 
bránku, prípadne vchodové dvere.

V prípade akýchkoľvek pochybností 
volajte políciu na čísle 158, prípadne 112 a 
upovedomte obecnú samosprávu. (Aj preto 
je dobré mať po ruke aj číslo na staristku, 
starostu obce, najmä, ak ide o menšie a 
opustenejšie usadlosti.)

Sledujte a počúvajte obecné zozna-
my, inrormujte sa u susedov, nezostaňte 
prekvapení až keď vám nejakí podvodníci 
zazvonia na dvere.

Pozor na falošných podomových 
„sčítacích asistentov“!

» red

V podstate celkom dobre ovládame, 
ako sa dostať do čakárne na očkova-
nie, no menej už vieme o zásadách, 
ktoré by sme mai dodržať po očko-
vaní.

Po zaočkovaní vždy bezodkladne 
informujte o svojom očkovaní svojho 
všeobecného lekára. Ukážte mu alebo 
zašlite kópiu záznamového lístka o oč-
kovaní, aby v prípade výskytu vedľaj-
ších účinkov, ich vedel správne posúdiť 
a poradiť vám.

Medzi veľmi časté vedľajšie účinky 
patria: Pocit zvýšenej teploty sa môže 
vyskytnúť prvých 2 až 3 dní po očko-
vaní. Ak je však teplota vysoká, môže 
to znamenať, že máte COVID-19 alebo 
inú infekciu (v takom prípade kon-
taktujte svojho všeobecného lekára). 
Menej častým vedľajším účinkom je 
začervenanie v mieste vpichu a opuch 
lymfatických uzlín. Mali by ste si pri 
výskyte nežiadúcich účinkov oddých-
nuť. V prípade bolesti a vyššej teploty, 
užite niektorý z liekov obsahujúcich 
paracetamol napr. Panadol, Paralen a 
pod. (postupujte podľa pokynov v prí-
balovom letáku), aby ste sa cítili lepšie. 
Tieto príznaky zvyčajne trvajú menej 
ako týždeň. Ak sa vaše príznaky zhor-

šia alebo máte obavy, zavolajte a poraď-
te sa so svojim lekárom.

Po podaní prvej dávky naďalej 
dodržiavajme ochranné opatrenia a 
prísne sa chráňme pred prípadnou ná-
kazou. Po prvej vakcíne sa protilátky 
začínajú tvoriť, avšak ich hodnota nie 
je dostatočná, aby bol dosiahnutý  ma-
ximálny možný účinok vakcín garan-
tovaný výrobcom. V prípade, že sa po 
zo závažných dôvodov nebudete môcť 
dostaviť na podanie 2. dávky, čo naj-
skôr sa preobjednajte na iný termín. Ak 
neabsolvujete obe plánované podania 
injekcie, nemusíte byť pred ochorením 
COVID-19 chránený tak, ako to garan-
tuje účinnosť vakcín.

48 hodín po očkovaní sa odporúča 
vyvarovať sa nadmernej fyzickej akti-
vite a požívaniu alkoholu.

Čoraz viac nás je zaočkovaných

» Zdroj: MZ SR

21. apría 1944 
ženy vo Francúzsku získali volebné právo

Výročia a udalosti19. apría 1987 
po prvý raz sa na obrazovke objavili Sim-
psonovci

Výročia a udalostiwww.regionpress.sk
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10944 047 008, 0903 634 202

Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

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

Zobuďte sa. Podobnou vetou možno 
prebúdzajú lekári svojich pacientov 
po ťažkom úraze alebo operácii. Po-
dobne by mohli prebúdzať svojich 
lekároch ich pacienti, z ktorých si uro-
bili poslíčkov.

Aj keď existuje internet, väčšina le-
károv používa počítač stále ako písací 
stoj. Napíšu vám lístok a pošlú vás naprí-
klad na röntgen. Tam lístoček prepíšu, 
vyšetria vás a povedia vám, že si môžete 
prísť na druhý deň po výsledok a zaniesť 
ho svojmu lekárovi. Môj otec, doktor, ho-
vorieval vetu, že lekár je človek, ktorý za-
báva pacienta, kým ho Pán Boh neuzdra-
ví. Otec mal pravdu – je to riadna zábava 
behať s lístočkami medzi doktormi, často 
so zlomenými nohami, a robiť im poštá-
rov. Ľudia, ktorí majú nadpriemerné 
vzdelanie a používajú drahé a  moderné 
prístroje majú organizáciu devätnásteho 
storočia. Nasleduje krátke vysvetlenie 
pre lekárov: Internet je celosvetový sys-
tém prepojených počítačových sietí. Ľu-
dia si cez tieto siete vyhľadávajú alebo vy-
mieňajú rôzne informácie a komunikujú 
– textom, hlasom, videami a obrázkami. 

Keď sa niekedy pýtam lekára prečo 
nemajú elektronický systém objednáva-
nia a komunikácie s pacientmi, používa-

jú často príklad s babičkou z odľahlej de-
diny, ktorá skoro ráno cestuje autobusom 
do okresnej nemocnice, aby mohla celý 
deň presedieť v  čakárni u  lekára. Moja 
osemdesiatdvaročná svokra z  Moravy s 
kamarátkami, si dohadujú schôdzky cez 
fejsbúk, fotografie zdieľajú na instagra-
me a komunikujú cez skype a gmaily. Jed-
noduché digitálne technológie by ušetrili 
čas lekárom aj pacientom, redukovali 
by stratený čas, chyby aj náklady. Verím 
odbornosti našich lekárov, ale v organi-
zácii práce iba nechápavo krútim hlavou 
a hovorím si – zobuďte sa páni doktori. 
Chodím v  posledných týždňoch na rôz-
ne vyšetrenia. Choďte si niekedy sadnúť 
do svojich čakární páni doktori a počú-
vajte svojich nespokojných pacientov. 
Ak vás nezobudí nespokojnosť vašich 
zákazníkov, tak ešte jeden argument – 
v USA prichádza kvôli 
nedokonalému sys-
tému objednávania 
a  riadenia toku pa-
cientov systém zdra-
votnej starostlivosti 
ročne o  150 miliárd 
dolárov. 

Zobuďte sa, páni doktori

» Ján Košturiak

VŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIAVŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIA
Holubyho 12, 043 27 Košice
e-mail: gobako@gobako.sk

Tel./fax: 055/677 03 19
055/72 74 07 - predajňa

www.gobako.sk

zváracie stroje
zváracie roboty

ochranné pomôcky
elektródy

náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty

kompresory
elektrocentrály
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Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

PLECHOVÉ GARÁŽE 12
rokov

na trhu

485€

3x5m

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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PREPICHY
        POD CESTY
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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

22.apríla 1970 
prvýkrát sa oslavoval Deň Zeme

Výročia a udalosti 23. apríla 1956 
Elvis Presley mal prvé vystúpenie v Las 
Vegas, Nevada

Výročia a udalosti
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Napriek ústavnému právu na použí-
vanie vlastníctva toto nám rozhod-
nutím vády v rámci protipadnde-
mických opatrení bolo prakticky od 
jesene znemožnené.

A tak sa mnohí z nás až teraz, prak-
ticky po po roku dostanú prvý raz na 
svoje chaty, chalupy, víkendov domy 
a iné rekreačné zariadenia. Šesť mesia-
cov boi nevetrané, neupratovalo sa v 
nich, zastavil sa v nich bežný život.

Preto je najdôležitejšie po prícho-
de do takéhoto objektu najskôr zakúriť 
– a to aj napriek jarným vonkajším tep-
lotám. V druhom rade je nevyhnutné 
dôkladné vyvetranie pri súbežnom vy-
tváraní vysušovacieho tepla v interiéri. 
Čo možno, treba vyniesť na dvor nechať 
presušiť na priamom slnku. Sú to pre-
dovšetkým súčasti postelí, matrace, 
obliečky, paplóny, podušky. Dobre to 
spraví pokrovcom a závesom. Záclony 
je najvhodnejšie vyprať a nechať na 
slnku vysušiť.

Dobre treba pretriediť komoru aj 
so zvyškami vlaňajšej múky, cukru a 
iných vo vlhkom prostredí rýchlo sa 
kaziacich potravín.

Je veľmi pravdepodobné, že za ten 
dlhý a nikým nerušený čas si vaše 
rekreačné obydlie obľúbil neželaný 
hmyz a hlodavce. Treba na to myslieť a 
spraviť si tak svojpomocne s použitím 

dostupných prostriedkov dezinsekciu 
a deratizáciu.

Kuchynský riad a všetko, čo pou-
žívame na stolovanie, treba dôkadne 
umyť. Okrem toho, že nevieme, čo po 
tom „chodilo“, vieme zas to, že mikro-
pliesne v dlho nevetraných priestoroch 
sa dokážu usadiť napríklad aj na po-
vrchu tanierov.

Osobitnú pozornosť venujme na 
chalupe či chate prezimujúcemu oble-
čeniu. To najmenšie, čo môžeme spra-
viť je vystaviť ho na záhrade slnečnému 
žiareniu. Ak nesie stopy pliesne, radšej 
sa ho zbavme. To isté sa týka aj obuvi.

Potom nás čaká už len dôkladné 
upratanie. V každom prípade je to prá-
ca na niekoľko víkendov, ale obísť sa 
nedá, najmä v záujme vlastného zdra-
via a potom aj s cieľom ochrany dlho-
dobo opusteného domu, bytu, chalupy, 
chaty.

Chalupa či chata 
po polročnom lockdowne

» red

Kto by nepoznal knižky Jaroslava 
Foglara, významného spisovate-
ľa! Napísal 29 kníh, ktoré oslovili 
niekoľko generácií čitateľov. Pod 
prezývkou „Jastrab“ viedol po celý 
život skautské oddiely.

Sobota, 24. apríla je Deň skautov. 
Patrónom skautov je sv. Juraj, ktorý je 
legendou bojujúcou za dobro a spra-
vodlivosť. Zakladateľom skautingu je 
Lord Baden-Powell, ktorý vybral pre 
skautov znak v podobe ľalie. Pôvodne 
slúžil na označovanie severu na ma-
pách námorníkov. Skauti by v tento 
deň mali obnoviť svoj skautský sľub, 
záväzok boja dobra proti zlu, pravdy 
proti lži, lásky proti nenávisti. Skauti 
sú ochrancovia chorých a slabších, sú 
vždy pripravení vykonať dobrý skutok, 
pomôcť blížnemu, chrániť prírodu a 
cenné ľudské výtvory. Preto im patrí 
spoločenská vďaka a uznanie!

Skauting je výchovné hnutie mlá-
deže zamerané na celkový rozvoj osob-
nosti mladého človeka. Má výrazné 
filantropické, humanistické a kozmo-
politné črty. 

Skauting využíva zmysel mladých 
ľudí pre romantiku a priateľstvo. Vy-
chováva ich aj v rôznych praktických 
zručnostiach, k pevnej vôli, dôvery-
hodnosti a čestnosti, tímovej práci, 
vodcovským zručnostiam, zodpoved-
nosti za seba a okolie, osobnej iniciatí-
ve a pod.

Slovenský skauting je dobrovoľná, 
nezávislá, nepolitická, nezisková, vý-
chovná organizácia mladých ľudí, prí-
stupná všetkým bez rozdielu pôvodu, 
národnosti, rasy alebo náboženstva. 
Jeho cieľom je výchova mládeže k osob-
nostiam a k formovaniu hodnôt. Táto 
organizácia bola na Slovensku trikrát 
zakázaná. No v roku 1989 bol SLSK ofi-
ciálne obnovený a odvtedy funguje už 
31 rokov, čo je v jeho doterajšej histórii 
najdlhšia etapa bez prerušenia činnos-
ti. Slovenský skauting je členom hlav-
ných svetových skautských organizácií 
WOSM a WAGGGS.

Skauting je takisto hnutím do-
spelých, ktorí chcú pomáhať mladým 
ľuďom rozvíjať ich osobnosti. Stály 
kontakt s mladými ľuďmi umožňuje 
dospelým predĺžiť svoju vlastnú mla-
dosť, myslieť dynamicky a moderne. 
Dospelí ľudia môžu v skautingu naplno 
uplatniť svoje vlohy, sebarealizovať sa 
a pomáhať dobrej veci. 

Na počesť skautov a skautingu

» red
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Záujemcovia o prihlásenie do 11. 
ročníka národnej súťaže Dedina 
roka 2021 majú najvyšší čas na vy-
plnenie prihlášky, termín na regis-
tráciu svojej obce je do konca apríla.

Podnet môže dať ktorýkoľvek ob-
čan Slovenskej republiky), samotný 
proces prihlásenia je už potom na 
starostke alebo starostovi. Na webo-
vej stránke www.dedinaroka.sk sú 
dostupné podklady k zapojeniu – pri-
hláška a formulár oblastí hodnotenia. 
Okrem finančných a vecných výhier od 
generálneho partnera, vyhlasovateľov 
a partnerov súťaže, súperia obce aj o 
možnosť reprezentovať SR na európskej 
úrovni.

Súťaž Dedina roka je pre obce 
priestorom na propagáciu, nadviazanie 
nových kontaktov, výmenu skúseností 
či inšpiráciu do ďalšieho rozvoja. Za 20 
rokov existencie súťaže túto možnosť 
prezentácie využili desiatky sloven-
ských obcí. Niektoré to skúšali dokon-
ca viac ráz. Podľa pravidiel súťaže sa 
víťazná obec môže prihlásiť opätovne 
až o desať rokov, no mnohé by to urobi-
li bez zaváhania už dnes. Spojenie ko-
munity, naštartovanie k zveľaďovacím 
aktivitám v obci a možnosť prezentovať 
úspechy pred hodnotiacou komisiou 
bola výnimočná príležitosť, ktorá sa 
často neopakuje.

Podobne účasť v súťaži hodnotí 
aj víťazná obec z roku 2017, Oravská 
Polhora, pre ktorú bolo zapojenie veľ-
kou výzvou. Zodpovedné prípravy a 
zomknutie obyvateľov obce presved-
čili hodnotiacu komisiu, že titul bude 
v správnych rukách. „Zapojenie sa do 
súťaže nastaví dedine zrkadlo – kde 
sa práve nachádza, čo je potrebné vy-
lepšiť, akým smerom je potrebné viesť 
ďalší rozvoj. Titul nám určite pomohol 
aj v ďalšom napredovaní, predovšet-
kým pri predkladaní rôznych žiadostí 
o granty, kde veľmi často používame 
slovné spojenie „Dedina roka“. A v 
neposlednom rade, ale o to viac dôle-
žitom,, umožní účasť v súťaži stretnúť 
množstvo zaujímavých ľudí a nadvia-
zať nové priateľstvá.“ hodnotí Michal 
Strnál, starosta obce. 

Už len niekoľko dní 
zostáva pre Dedinu roka

» red

24. apríla oslavujeme deň svätého Ju-
raja. Tento deň na väčšine európske-
ho územia znamenal začiatok jarného 
obdobia.

Rimania oslavovali Paliliu, kedy 
stádo prvýkrát vyhnali na pasienky, po-
zametali maštale, pomocou vavrínových 
prútov sa pokropili čerstvou vodou, po-
kropili aj zvieratá. Cez zapálenú slamu 
prehnali stádo, sami oheň trikrát pre-
skočili. Vykonávali ochranno-magické 
úkony proti bosorkám a pôsobeniu iných 
škodlivých síl. Prinášali svojim bohom 
obety, ruky si umývali v rannej rose.

Svätojánske ohne pozná väčšina Slo-
vákov. Menej už si pamätá na „pálenie 
Ďura“.

Pálenie Ďura prebiehalo v minulosti 
najmä na strednom a západnom Slo-
vensku, pričom v dnešných dňoch je 
záležitosťou miest a obcí hlavne v Tren-
čianskom kraji. Niet preto divu, že mnohí 
obyvatelia iných kútov Slovenska sa s to-
uto tradíciou doposiaľ nestretli.

V tento dátum podľa našich predkov 
prebiehali v prírode dôležité zmeny. Preto 
sa snažili prekaziť plány zlých síl, ktoré 
sa mali prebúdzať, a rôznymi rituálmi 
naopak prebudiť prírodu k životu. Proti 
zlu bojovali práve spomínaním pálením 
vatier. Zúčastňovali sa najmä mladí ľu-
dia, prítomnosť starších však nebola vý-
nimkou. Do preskakovania plameňov sa 

však zapájali len slobodní mládenci za 
sprievodu dievčenského spevu.

K 24. aprílu sa viaže množstvo pra-
nostík. Medzi tie najznámejšie patria 
napríklad: „Koľko ráz pred Ďurom zahr-
mí, toľko ráz po Ďure bude mráz,“ „čo do 
Ďura narastie, to po Ďure skape,“ či „pred 
Ďurom môžeš kliešťami trávu ťahať zo 
zeme, nevyjde, po Ďure ju môžeš mlat-
kom biť, vyjde.“

Tento deň je odpradávna oficiálnym 
štartom pastierskej sezóny a aj salaše, 
ktoré od jesenného Demetera osireli, na-
novo ožijú. Za mesiac od Máriinej sejby 
vraj totiž už jurajovská pastva uživí aj 
štyri hoviadka ako ubezpečuje i česká 
pranostika: Svatý Jiří uživí krávy čtyři 
a prognózy sú ešte lepšie, keď poznáme 
skúsenosť: Kto by pred svätým Jurajom 
trávu i kliešťami zo zeme ťahal, nevytiah-
ne ju, kto by trávu po Jurajovi do zeme za-
tĺkal, nezatlčie ju.

Na Deň svätého Juraja 
sa začína tá pravá gazdovská jar

» red
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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

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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»KÚPIM Staré motorky 
aj diely Ponúknite 0949 
505 827
»KÚPIM motorky- JAWA/
CZ BABETU TATRAN MA-
NET STADION PIONIER AJ 
DIELY 0905 450 533

»Kúpim garsonku- 2iz 
byt. Súrne. Hotovosť. 
0910 652 053

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682 

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905 350 531

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP KS 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, KS zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
štvrtej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

07 REALITY / iné       

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

- MONTÉR OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – PRÁCA VO VÝŠKACH
   - Výhodou vodičský preukaz sk. B
   - Výhodou elektrotechnické alebo strojárskej vzdelanie
   - Podmienka aspoň 1 rok praxe práce vo výškach
Nástupná mzda: 1.100,- €
 

- STROJNÍK – OBSLUHA STROJOV PRE MONTÁŽ 
   VODIČOV NA VEDENIACH VVN
   -  Nástupná mzda: 1.000,- €

SMS – SÚKROMNÁ MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ, A.S. 
PRÍJME DO TPP PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIE: Turnusová 

práca (10 dňovky) 
podľa stavieb 

najmä SR a ČR.
Samozrejmosťou je

 zabezpečené ubytovanie
a vyplácanie cestovných 

náhrad.
 Živnostníkov podľa 

dohody.

Žiadosti zasielajte na info@smsas.sk 
alebo info telefonicky 0903 717 998
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HĽADÁME

SADROKARTÓNISTOV

TEL.: +421 950 301 301

- PRÁCA V NEMECKU

- UBYTOVANIE A DOPRAVA

  HRADENÉ FIRMOU

- 11 - 14  EUR /HOD.

- ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

- PRÁCA NA TPP ALEBO ŽIVNOSŤ
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� Živnosť (PD A1)
� Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
� Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
� Ubytovanie zabezpečené a hradené
� Nástup možný ihneď

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

MURÁROV do Belgicka
Prijmeme spoľahlivých
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voľná pracovná pozícia

KOSENIE
a LETNÁ ÚDRŽBA

Platobné podmienky:

623 až 739 EUR/mesiac

0907 051 440 • Ing. Šimčišin
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PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP,  ZĽAVY do 30%

OKNÁ AJ

NA SPLÁTKY ZĽAVY
do

30%
zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy je potrebné nahlásiť vopred pri zameraní technikovi

Dôchodcovia a ZŤP

zľava sa vypočíta podľa
odberu a množstva,
uplatnenie zľavy je
potrebné nahlásiť vopred
pri zameraní technikovi

DVERE / ŽALÚZIE / SIEŤKY / PARAPETY / MONTÁŽ / SERVIS

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

www.samoplus.sk

SIETE PROTI

HMYZU

ŽALÚZIE

ceny sú bez DPH

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU

SKLADNÁ 1 / ČAŇA
1. POSCHODIE, STARÉ NÁKUPNÉ STREDISKO NAD TESCOM

www.samoplus.sk
SAMOplus
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk

Firma L. Griffon ponúka dlhodobú prácu pre

MALIAROV V HOLANDSKU
Mzda: od 14 €/hod.   I   Práca je na živnosť

0948 005 225
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hadariova@regionpress.sk
nigutova@regionpress.sk
sakslova@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

Lekáreň v Medzeve

PONÚKA VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
NA POZÍCIU FARMACEUT
ZODPOVEDNÝ FARMACEUT - 1500€/mes
FARMACEUT - 1100€/mes
( + dalšie benefity )

Viac informácií
 0903 552 978

 patrikconka.pc@gmail.com
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
  vždy informujeme, ako cestovať  cez hranice
 

rtnerom r k Červ kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňové tur y, r k k  ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

3
2
-0
0
1
7

e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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