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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 130 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

č. 16 / 23. apríl 2021 / 25. rOčNíK

Č. 33 / 14. AUGUST 2020 / 24. ROČNÍK

ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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Cielom našej fir
poskytnúť eľné 

Ž opis a žiadosť 

na ad

ad-

0905 338 878

INZERCIA
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Motor Group Poprad, spol. s r.o.
Partiz쌴nska 3800
058 01 Poprad
Tel.: +421 52 787 92 30
www.motorgroup.sk

Osl쌴v nov쏯 
za썊iatok Kia
so Zlat쏯m bonusom v쏯hod 
v Kia POPRAD

Dopraj si s modelmi Ceed
viac luxusu za menej.

Motor Group Poprad, spol. s r.o.

Partiz쌴nska 3800
058 01 Poprad
Tel.: +421 52 787 92 30
www.motorgroup.sk

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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Slovenský 
výrobok

od 586 €
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0951 594 367

0903 625 039
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PRÁCA V BRANDYS 
NAD LABEM (ČR)

- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I 
UBYTOVANIE

+420 604 515 863
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POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 11 / 19. MAREC 2021 / 25. ROČNÍK

0905 338 878

INZERCIA

Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!

doprava
zadarmo

KOBERCE 2,90 m²

vykúpi
hov�dzie
kože

KOŽBYT

0918 593 240
vykup-kozi.sk

Po dohode,
aj prídeme

NAJVYŠŠIE
výkupné ceny

viac ako
25 rokov

0908 984 509nástup
možný ihneď

Stavebná firma
MADAS Stav s.r.o.
Veľká Lomnica  
PRIJME

STROJNÍKA
na prácu so strojom JCB CX4
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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

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)

INZERUJTE U NÁS
od BRATISLAVY

po HUMENNÉ

Najèítanejšie regionálne noviny
Najväèšia distribúcia

Gra ka v cene inzerátu

petrekova@regionpress.sk

0905 338 878
petrekova@regionpress.sk

0905 338 878

www.regionpress.sk

www.regionpress.sk

www.regionpress.sk

sieť 39
regionálnych

novín
www.regionpress.sk

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
.www regionpress.sk

sieť 39 regionálnych novín

www.regionpress.sk

www.regionpress.sk
sieť 39 regionálnych novín

www.regionpress.sksieť 39 regionálnych novín

Páči sa mi
POPRADSKO.SK

na facebooku
- nové inzeráty, 
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KLAMPIARSKE
POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

0907 940 920
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0904 121 559 | www.tulis.sk

KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana

Ponúknite na predaj rôzne 
medaily, mince, vyznamenania 
hlavne slovenských štátnikov 
a osobností, 
Hlinka, Štefánik, Pribina

0904 60 74 60

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

jednodňové

okolo 1 kg

7-týždňové

6-16 týždňovéň
 s.r.o.

 290
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0948 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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Obžerstvo je ďalším z hlavných „hrie-
chov“ v našom tohtoročnom seriáli 
cností a hriechov. Teda, civilne po-
vedané, pozitívnych a negatívnych 
vlastností ľudí.

Nejde iba o nejaký náboženský pre-
hrešok.

Človek, ak je človekom, by s mal 
bohato uspokojiť životom v dostatku a 
nemal by potrebovať prebytok. A ak s 
ocitne v prebytku, fajn, vždy je mnoho 
ľudských osudov, ktorým sa vtedy dá 
uľahčiť ich ťažký životný údel.

Mať a dať. Čo je viac? Áno, všetci po-
trebujeme do určitej miery „mať“. Mať k 
dispozícii v prípade potreby. Mať jedlo, 
mať dovolenku, mať auto na presun na 
chalupu, mať zariadenia na obrábanie 
záhrady, sadu. V hmotnom zmysle sú to 
bežné prirodzené potreby. Mať tri cha-
lupy, alebo vilu s dvanástimi izbami, či 
päť áut, to už je obžerstvo, materiálne 
vyjadrený ťažký a „hriešny“ primitiviz-
mus ducha. Vyhadzovať potraviny iba 
preto, že nebol čas ich skonzumovať, je 
tiež obžerstvo. Obžerstvo je mať zbytoč-
ne priveľa. Zhŕňať k sebe. Kopiť. Myslieť 
na uspokojenie seba samého. Nepode-
liť sa, nedarovať, nepomôcť. Nikomu.

Nevidieť, nepočuť potrebného v 
rámci svojich často aj veľmi obmedze-
ných možností.

Snažme sa pochopiť, že bohatí nie 
sme tým, čo máme, ale tým, čo je v na-
šom srdci. Ak je prázdne, sme žobráci, 
hoci s miliónmi na účtoch. Ak je v ňom 
miesto pre iných, stačí nám k bohat-
stvu pár eur. A možno nejaká „rezerva“ 
na horšie časy. Lebo tú by si mal byť 
schopný v pude sebazáchovy vytvoriť 
každý.

Máme za sebou kriticky ťažký rok. 
Museli sme si odriekať už takmer všet-
ko. Teda, väčšina z nás. Niektorých sa 
odriekanie netýkalo ani v núdzovom 
pandemickom stave. Niektorých a ich 
nových, už povolebných „našich“. 
Možno nám ostatným ten rok niečo sig-
nalizoval.

Možno nám poukázal na to, že 
aj skromnosť je okolnosť či jav, ktorý 
umožňuje plnohodnotný život.

Dokonca aj šťastný život. Neviem, 
nechám na každom z vás, vážení čita-
telia, čo si z tohto textu vyberiete.

P.S. Ozaj, čo vás viac za-
ujíma? Správy zo života 
bohatých celebrít, alebo 
správy o tom, ako tu žije 
bežný človek?

S pozdravom

Volá sa to konzumizmus, 
ale ide o obžerstvo

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNOOOOOOOOOVVVV

0951 636 225

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

priechodná šírka dverí = 80cmHISEC TREND

20 DEKOROV

450 €
     
    

����������������������������������
�������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������������������
0908 995 976 | 0905 794 067

������������
��������������������� 59 €

  ��������������������
�������������
�����������
   - VYSPRÁVKY
   - KOVANIE �������������
   - ODVOZ STARÝCH
      DVERÍ
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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 TERMOKAMEROU

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

istenie a kontrola
   komínov

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

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

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

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

OV

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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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

Stará mama vravievala – zemiaky by 
mali byť v zemi v intervale týždeň 
pred a týždeň po Jurovi.

Samozrejme, to je ovplyvnené aj kli-
matickými podmienkami a lokalitou, 
ona gazdovala na strednom Považí. 
Ale berme to tak, že tie zemiky už v 
zemi sú.

Je najvyšší čas postarať sa o tráv-
niky. Samozrejme, ešte predtým, hoci 
aj na poslednú chvíľu, aj o záhradnú 
techniku. Treba ju skontrolovať, objed-
nať v internetových servisoch náhrad-
né diely (dodacia lehota býva obvykle 
tak týždeň), v motorových zariade-
niach vymeniť olej, filtre. Bez toho by 
ste novú sezónu nemali začínať.

Pozornosť si vyžaduje aj záhradné 
ručné náradie. Vždy záleží na miere 
jeho opotrebovania či až poškodenia. 
Či sa ešte oplatí udržiavať opravovať, 
alebo či nie je výhodnejšie nahradiť ho 
novým z bohatej ponuky záhradníc-
tiev.

Nejaké tie mrazíky až do „troch 
zmrznutých“ ešte môžu byť, ale aj na-
priekt tomu je najvyšší čas zaoberať 
sa napríklad kvetinovou výzdobou. 
Všetko potrebné si treba pripraviť. Od 
hrantíkov cez substráty, náradie, po-
lievanie, v prípade napríklad muškátov 
už je najvyšší čas ich „aklimatizovať“ 
cez deň vonku.

Keď už spomíname polievanie. Tre-
ba v tomto čase dôkladne skontrolovať 

hadicový systém, po zime aj tesnosť 
spojok na ňom či v ňom. Aby sa nám po 
jeho pripnutí k domácemu vodovodné-
mu rozvodu nevytvorili na záhrade tr-
valé fontány. Mimochodom, existujú aj 
moderné podpovrchové zavlažovacie 
systémy. A tie rastlinky doslova milujú.

Málo pozornosti venujeme údržbe 
vonkajšieho mobiliáru, lavičiek, ale 
napríklad aj oplotenia a drobných, pre-
važne drevených stavieb, šôp či stodôl. 
Ak im nedáme potrebnú každoročnú 
údržbu, ich životnosť sa výrazne skra-
cuje. Tu je dobré nechať si poradiť od 
odborníka na rôzne izolačné a dekorač-
né či konzervačné nátery.

Ozaj a keď už sme sa pustili do ta-
kých prác, nezabudnime na odkvapo-
vý systém na streche. Treba ho očistiť 
od napadaného lístia, prípadne pri 
starších krytinách na strechce aj od 
machu a piesku. A keď už tam budeme, 
stojí sa to nejakú tu zlomenú škridľu 
vymeniť, prípadne, upevniť uvoľnený 
plech či asfaltovú krytinu.

Záhrada po Jurajovi

» red
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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

mplexné stavebnépráce

stavbyn ľúč nštru cie

e-mail: sikerssvit@sikerssvit.sk

mplexné stavebnépráce

stavbyn ľúč nštru cie

Brány a dvere od európskej jednotky nás presvedčili!
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Hlavná 15, tel./fax : 052 / 775 65 20SIKERS SVIT
s. r. o.
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERYdoprava

zadarmo
www.proficleantatry.sk

0910 281 674

koberce a sedačky

KOBERCE

tepujeme
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-12,90 m²

VYZDVIHNEME - VYČISTÍME - PRIVEZIEME



PP21-16 strana- 6

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6



PP21-16 strana- 7

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBYPOPRADSKO
7



PP21-16 strana- 8

SLužby Najčítanejšie regionálne noviny
8

»Kúpim hokejový plagát vý-
chod vs západ z roku 2001 z 
exhibície. 0908876988

Občianska
riadková
inzercia

14 RôZNE / iné

»Hľadám do prenájmu 
garáž v Kežmarku 0915 
207 422

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE, 
kozie. ovčie. líšky... 
0905 350 531
»Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944 132 200

»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLA-
VIA 0910 419 469

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.

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 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

11 HOBBY A ŠPORT   

07 REALITY / iné       

Chcete chovať hydinu?

Objednávky:
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

Kompletné služby
v STAVEBNÍCTVE

Prestavby bytových jadier
Rekonštrukcie objektov, domov, garáží, ...
Zatepľovanie objektov
Murárske, tesárske, kamenárske a iné práce
Servis domácností

stavbar.poprad@gmail.com

0905 512 894

14. februára 1970                    
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej 
televízie 

Výročia a udalosti
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Oznámenie výrobcov vakcíny je 
dobrou správou pre EÚ, ktorej kraji-
ny čelia kritike za spomalenú kam-
paň očkovania.

Nemecká farmaceutická spoloč-
nosť BioNTech a jej americký partner 
Pfizer v pondelok potvrdili, že tento 
rok poskytnú členským krajinám Eu-
rópskej únie o 100 miliónov dávok viac 
svojej vakcíny proti COVID-19. Píše o 
tom tlačová agentúra AP.

Obe spoločnosti, ktorá stoja za 
výrobou vakcíny Comirnaty, v pon-
delok oznámili, že Európska komisia 
(EK), ktorá má poverenie konať v mene 
27-člennej Únie, využila svoju opciu na 
zakúpenie ďalších dávok očkovacej lát-
ky, čím sa celkový počet vakcín, ktoré 
dodajú na trh EÚ v roku 2021, zvýši na 
600 miliónov.

Oznámenie výrobcov vakcíny je 
dobrou správou pre EÚ, ktorej krajiny 
čelia kritike za spomalenú kampaň 
očkovania. Túto situáciu zapríčinilo 
oneskorenie alebo zníženie zazmluv-
nených dávok vakcín od iných výrob-
cov a tiež nedôvera voči vakcínam od 
spoločností AstraZeneca a Johnson & 
Johnson po výskyte niekoľkých váž-
nych prípadov spájaných s tvorbou 
krvných zrazenín.

Obchodný riaditeľ spoločnosti 
BioNTech Sean Marett v tejto súvislos-

ti uviedol, že dodávky vakcíny typu 
mRNA v tomto roku pokryjú až dve 
tretiny populácie Európskej únie. V 
450-miliónovej Únii sa doteraz podari-
lo zaočkovať okolo 105 miliónov obyva-
teľov.

Predsedníčka EK Ursula von der 
Leyenová minulý týždeň v stredu ozná-
mila, že exekutíva EÚ predĺži dohodu o 
dodávkach proticovidových vakcín so 
spoločnosťami Pfizer/BioNTech až do 
roku 2023, pričom túto vakcínu ozna-
čila za „základný pilier európskych 
očkovacích aktivít“.

Až tri dávky vakcíny a možno aj kaž-
doročné preočkovanie bude však prav-
depodobne potrebné podľa spoločnosti 
Pfizer pri boji s koronavírusom.

Očkovanie Sputnikom sa dostalo 
do polohy veľká neznáma. Jednak nie je 
ešte vôbec doriešený nákup-nenákup 
vakcín, ktoré skladujeme v Šarišských 
Michaľanoch a potom, mnohé vyjad-
renia našich politikovsmerujú k defi-
nitívnemu rozhodnutia Ruska Sputnik 
na Slovensko vôbec nevyvážať.

Do Únie smeruje 100 miliónov 
dávok Pfizer/BioNTechu

» red

29. apríla 1945  
americká armáda oslobodila koncentrač-
ný tábor Dachau

30. apríla 1989  
zomrel Sergio Leone, taliansky filmový re-
žisér (* 1929)

Výročia a udalosti

25. apríla 1792 
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseil-
laise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

Výročia a udalosti
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VÝHRY 

AŽ DO 100€

PARÁDNA VÝHRA 

PRE KAŽDÉHO
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o cene ú�tu, ú. s. Rezervy a podmienkach akcie 
získate v pobo�ke banky alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet

Otvorte si u nás Parádny ú�et a vyhrajte až 100 EUR 
alebo �alšie parádne ceny. Navyše za ú�et s Rezervou 

od nás získate odmenu 30 EUR. 

RB-Paradny_ucet_rezerva_207x277_0421.indd   1 14/04/2021   10:00
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  Majitelia rodinných domov, ktorí 
vykurujú svoje domácnosti pomo-
cou kotlov na tuhé palivá by sa 
mali na nasledujúcu zimu pripraviť 
včas. Nákup paliva tesne pred se-
zónou, alebo kúrenie menej kvalit-
nými palivami môže vykurovanie 
zbytočne predražiť a nemusí vždy 
v dome zabezpečiť požadovanú 
tepelnú pohodu. V priebehu mesi-
acov apríl, máj a jún môžete využiť 
zvýhodnenú cenu na nákup kvalit-
ných nemeckých brikiet UNION®.

    Hnedouhoľné brikety sú cenovo 
výhodné a ľahko skladovateľné tuhé 
palivo. Šetria čas, prácu a znižujú 
náklady na vykurovanie. Okrem ne-

sporných benefitov, ktoré toto palivo 
ponúka si môžete kvalitné nemecké 
brikety UNION®  kúpiť v priebehu 
marca, apríla a mája za zvýhodnenú 
cenu.

JAR JE ČAS PRE DOPLNENIE 
ZÁSOB PALIVA
   Každý správny hospodár vie, že zá-

soby paliva je najlepšie doplniť hneď 
po skončení vykurovacej sezóny. Je to 
predovšetkým kvôli skutočnosti, že až 
90% slovenských rodinných domov 
využíva na kúrenie ako tuhé palivo 

drevo, ktoré musí do začiatku vykuro-

vacej sezóny vyschnúť. Toho si uvedo-

muje aj nemecký výrobca brikiet UNI-
ON® a napriek tomu, že briketami 
môžete kúriť hneď po ich obstaraní, 
dopĺňa sklady svojich veľkoodbera-

teľov, aby mohli ponúkať v čase od 1. 
apríla do 30. júna kvalitné hnedouhoľ-
né brikety za bezkonkurenčné ceny. 
„Rozhodli sme sa zvýhodniť ceny 
brikiet cez jarné mesiace. Z našich 
skúseností vieme, že práve toto ob-

dobie je najlepší čas na ich kúpu. Na 
produkty UNION® môžete pýtať pri-

amo u veľkoobchodníkov, každý pre-

dajca rád poskytne bližšie informácie 
a pripraví cenovú ponuku,“ približuje 
v mene poprednej nemeckej značky 
brikiet UNION® Klára Šerhaklová, 

PREČO BRIEKTY UNION®
  Hnedouhoľné brikety sú ideálnou 
voľbou pre majiteľov kotlov na tuhé 
palivo. Po kvalitatívnej a praktickej 
stránke, ako aj z hľadiska výhrevnosti 
vykazujú najlepšie parametre spo-

medzi tuhých palív. Lisované sú vý-

hradne z hnedouhoľného prachu, bez 

prímesí, či spojív. Vďaka tomu vynika-

jú nízkym obsahom síry a ostáva po 
nich menej popola. Spaľovanie brikiet 
UNION® je ohľaduplnejšie k životné-

mu prostrediu. Brikety navyše horia 
rovnomerne a dlho, vďaka čomu ve-

dia zabezpečiť optimálnu tepelnú po-

hodu pri nižšej spotrebe. Aj napriek, 
na prvý pohľad, vyššej obstarávacej 
cene, budú vaše náklady na kúrenie 
nižšie.

Brikety UNION® sú teraz dostupné 
za zvýhodnené ceny. Ponuku Vám na 
vyžiadanie radi pripravia autorizovaní 
predajcovia.

Ušetrite na kúrení - využite 
výhodné ceny brikiet UNION®

●  Spoľahlivé a efektívne
Na rozdiel palivového dreva s rôznym 
obsahom vody (vlhkosti), majú brikety 
stálu kvalitu. Preto sú obzvlášť účinné.

●  Praktické
Sú dobre lisované, zaberajú menej 
miesta, nepráši sa z nich, a ostáva po 
nich menej popola.

●  100% prírodné
Brikety UNION® sa lisujú z vysušené-

ho, upraveného hnedého uhlia a nepri-
dáva sa k ním žiadne ďalšie spojivo.

●  Nemecká kvalita
Krbové brikety UNION® sa ťažia 
a spracúvajú v hnedouhoľnom regióne 
Porýnie, čo je záruka dobrého pôvodu 
a kvality.

Viac o briketách UNION® nájdete na 
https://www.union-original.com/sk. 
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DOPRAVA ZDARMADOPRAVA ZDARMA

TEPLICKÁ 3983/4, 058 01 POPRAD
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hobbykrmiva@gmail.com
@HobbyKrmiva

www.hobby-krmiva.sk
+421 917 182 362
+421 905 650 838

Darček nad 
20€

Máj je pôvodne mladý stromček, naj-
častejšie smrekový, jedľový alebo bre-
zový, ktorý mal symbolický význam a 
bol výrazom prírodného mýtu o boji 
zimy s jarou, smrti so životom. Je to 
symbol na jar sa obnovujúcej prírody. 

Takmer u všetkých národov bolo 
zvykom nosiť máje na začiatku jari 
alebo leta v slávnostnom sprievode po 
dedine za spevu starodávnych obrad-
ných piesní ospevujúcich tvorivú silu 
prírody a pri tanci prejavujúcom ra-
dosť z víťazstva jari na zimou. Často sa 
máje rozlične ozdobovali, najmä pes-
trými stužkami, farebnými papiermi 
a podobne; miestami sa tiež obliekali 
do ženských šiat alebo sa na ne vešali 
malé bábky.

Neskôr pôvodný význam májov 
upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať 
máje existuje v mnohých krajiných 
dodnes. Na Slovensku napríklad máje 
stavajú ako okresané a ovenčené stro-
my mládenci pred 1. májom pred tie 
domy, kde je vydaja súca dievka/ich 
milenka, inokedy sa stavia len jeden 
ústredný máj pre obec a podobne. Väč-
šinou ide o celý strom, ktorý je zbavený 
vetiev a kôry; iba horná časť sa pone-
cháva s vetvami.

Vysoké máje postavili v strede de-
diny, pred kostolom, richtárovým do-
mom, prípadne aj pred krčmou. Menšie 

máje stavali mládenci pred domami 
všetkým anajmä milovaným dievkam 
v dedine.  

Inak, noc z 30. apríla na 1. mája, u 
nás známa ako Filipo-Jakubská, bola 
považovaná za noc čarodejníc. Podľa 
tradičných predstáv sa vtedy schádzali 
strigy a strigôni na krížnych cestách, 
odkiaľ sa vydali do všetkých kútov 
chotára. Dokázali škodiť mladej zeleni, 
dokonca mali pričarovať mráz, ktorý 
ničil budúcu úrodu ovocných stromov 
i hrozna vo viniciach. Aby sa ľudia pred 
ich vyčíňaním chránili, používali rôz-
norodé magické praktiky. V predvečer 
tohto dňa chodili pastieri na návršia, 
kde trúbili a práskali bičmi, aby všetky 
čarodejnice z chotára vyhnali. Gazdo-
via používali aj konáriky borievok, kto-
ré dávali nad dvere a pod strechu domu 
alebo ich zapichovali do hnojiska. Aby 
bol pred bosorkami chránený aj doby-
tok, na rohy mu ľudia vešali girlandy z 
kvetov a magických bylín.

Máj, mesiac lásky 
a predovšetkým „májov“

» red
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Turnusová 

0903 717 998
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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
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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 €

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 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

26. apríla 1986 
výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle

Výročia a udalosti
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY

�������������������������
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uke 

NOVÉ aj
É

V 

ANTIG
PROTILÁT

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 
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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!!!


