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POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 20 / 21. MÁJ 2021 / 25. 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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Páči sa mi
POPRADSKO.SK

na facebooku
- nové inzeráty, 

Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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0905 338 878

INZERCIA

Kúpime obchodné 
priestory 

v Poprade 
na prízemí, 
min. 100 m2

platba v hotovosti
tel.: 0905 924 303
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doprava
zadarmo

www.proficleantatry.sk
0910 281 674

koberce a sedačky

KOBERCE

tepujeme
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12,90 m²

VYZDVIHNEME - VYČISTÍME - PRIVEZIEME
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Pílové kotúče
  − SK

  − na palivové drevo

Kuchynské nože a nožnice
Hobľovacie nože

Profilové žiletky
Sekacie nože

Frézy na drevo a blankety
Stopkové

nástroje

0917 980 505
0905 213 660

0905 397 651
pilanka@pilanka.sk

www.pilanka.sk
Pilanka spol. s r.o.

Uralská 2578/14
058 01 Poprad
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lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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LM TAXI POPRAD
094 0 967 82 7

RÝCHLO
POHODLNE

LACNO
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0904 121 559 | www.tulis.sk

KLAMPIARS T VOKLAMPIARSS TT VVVOO
KL Ps.r.o.

NOVÉ STRECHY, OPRAVY, REKONŠTRUKCIE
KLAMPIAR - POKRÝVAČ 

0907 940 920
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- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOOOOOOOOOVVVV

0951 636 225 99
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10
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90951 594 367

Slovenský 
výrobok

od 586 €586 €

99
12

10
00

2



PP21-20 strana- 2

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
2

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)
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���O���OVVAVAVANIVAVV NIEE
> 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

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

priechodná šírka dverí = 80cm
HISEC TREND

20 DEKOROV

450 €
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0908 995 976 | 0905 794 067
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   - VYSPRÁVKY
   - KOVANIE ���������	���
   - ODVOZ STARÝCH
      DVERÍ
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NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350

MICHAL
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Začala sa olympiáda populizmu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dáme im toľko! Nie, my im dáme 
viac! A tamtým eštébákom vezme-
me! Dáme,... dáme..., my dáme...

Vážení čitatelia, nenaleťte na to 
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 
volajme ich politici. Nič vám oni ne-
dávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia, 
pridajú, to dostanete len to, čo vám už 
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze, 
ktorých sa už dávno zmocnili. To je náš 
štátny rozpočet, nie ich!

„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú 
sa do pŕs, no nevedia, že sociálne 
najslabších sa pandémia ekonomicky 
nijako nedotkla. Svoje dávky (uzná-
vam, malé), dostávajú na deň presne 
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší-
mi za posledných štrnásť mesiacov sa 
stali živnostníci, drobní podnikatelia, 
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári, 
zdravotnícky personál. Tým tí hlúpi 
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú 
im aj to málo, čo si nejakým zázrakom 
zadovážili – na daniach. Lebo oni mu-
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a 
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas 
toľko voličských hlasov, aby na ostat-
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...

Sociálne najslabší sú dôchodco-
via s minimálnymi dôchodkami, hoci 

dreli celý život ako kone na to, aby si 
to tu raz mocní toho nášho malebného 
slovenského sveta mohli rozkradnúť. 
A nielen tí s minimálnymi. Príklad 
učiteľky, ktorá drala školskú katedru 
50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila 
na život a ak by dnes nemala podporu 
blízkych, tak zo svojho dôchodku ide 
bez liekov pod most. Príklad poštárky, 
ktoré v lete, v zime, v daždi, v horú-
čavách roznášala poštu a často aj dô-
chodky – bez ochrany a za nejakých 
370 eur mesačne. Aký má asi predčas-
ný dôchodok, keď sa musí starať o svo-
ju matku, o ktorú sa odmietol postarať 
štát?

Nehanbia sa nám do tváre cez 
obrazovky hovoriť, ako nám dávajú. 
Hnus. Berú nám z nášho a časť toho 
nášho nám podhodia ako psovi kosť.

Zapamätajte si ich reči, veľko-
rysé „dary“ a hlavne ich 
aroganciu, drzosť, neob-
medzenú obmedzenosť 
a ignorantstvo. My ich 
nezaujímame. Iba v deň 
volieb. A tie budú. Buď 
čoskoro, alebo v 
riadnom termíne. MÁJ

21. 5.  Zina
22. 5. Júlia, 
 Juliana
23. 5. Želmíra
24. 5. Ela
25. 5. Urban, 
 Vivien
26. 5. Dušan
27. 5. Iveta
28. 5. Viliam
29. 5. Vilma
30. 5. Ferdinand
31. 5.  Petrana,   
 Petronela
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LETANOVCE  

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj denne od 8.00-16.00 h.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

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

0905 338 878

INZERCIA
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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
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68www.autoskolarz.sk
0911 909 404

Skupina A

Vozidlo 
s automatom

Kondičné jazdy

MODERNE, 

FLEXIBILNE 

s individuálnym 

prístupom 

k žiakom 

OTVÁRAME
NOVÝ KURZ PRE SKUPINU A, B

26.5.2021
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Páči sa mi
POPRADSKO.SK

na facebooku
- nové inzeráty, 

» Predám nulové euro-
bankovky EMU, sloven-
ské aj zahraničné. Mobil: 
0949316342

» Predám doma tkané ko-
berce 0911213174

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné

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.

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

ČÍSLA RUBRÍK    
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

--nnnnn---nnnnátátátátátáterereeeryyyyyy ttstssttssst iiriiriiececeece hhhhhhhhhhh

ŠUMNÁ 
STRECHA

rrrraaaavvvvvaa aa a a kkkkomomomoo ínínínnín

00888 33333777 88
MICHAL
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mobil: 

0940 973 777
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Ak na fasáde vášho domu nie sú vidi-
teľné nijaké trhliny alebo iné poško-
denia, potrebuje iba oživenie a vaša 
práca bude jednoduchá a rýchla.

Usadené nečistoty na fasáde znižu-
jú priľnavosť nového náteru, preto je 
pred nanesením novej fasádnej farby 
potrebné vyčistiť povrch fasády čis-
tiacim prostriedkom. Následne stačí 
naniesť dva nátery kvalitnou fasádnou 
farbou a váš dom opäť zažiari.

Povrchové úpravy dreva sú iná ka-
pitola. Majú dvojaký význam – plnia 
ochrannú, ale aj estetickú funkciu. Vo 
vonkajšom prostredí sú drevené kon-
štrukcie a nábytky vystavené vplyvom 
počasia, preto je posilnená ochranná 
funkcia, najmä odolnosť náteru pro-
ti vode, mrazu a UV žiareniu. Nátery 
určené na použitie v interiéri nemusia 
natoľko odolávať nepriaznivým pod-
mienkam, v istých prípadoch však tiež 
musia chrániť pred vlhkosťou (podla-
hy, kúpeľňový nábytok) či oškretím 
(pracovné dosky, podlahy).

Ak neviete, kedy už nastal čas nevy-
hnutne nátery na dreve obnoviť, ľahko 
sa to dozviete.

Na drevo kvapnite kvapku kvapku 
vody – keď kvapka rýchlo vsiakne, mu-
síme náter renovovat‘.

Ak sa voda udrží na povrchu dlhšiu 
dobu alebo ak stečie zo zvisle natretej 
plochy, náter je ešte postačujúci a ob-
nova náteru ešte nie je potrebná. Test s 

kvapkou vody však nie je jediný smero-
dajný test.

Ak sú na povrchu mechanické po-
škodenia (napr. po krupobití) alebo 
praskliny, musíme náter obnovit‘. Dre-
vo je potrebné aj dôkladne skontrolo-
vat‘ a zistit‘, či nie je napadnuté škod-
cami. V takom prípade je ešte potrebná 
renovácia a pred tým aj sanácia dreva.

V rámci obnovy náterov je dobré 
zhodnotiť, čo od dreva očakávame. Ak 
chceme zachovať jeho drevenú kres-
bu, vyberáme lazúru, ktorá môže mať 
priamo aj konkrétny odtieň. Ten drevo 
nefarbí, len mu dodáva nádych kon-
krétneho odtieňa, ak je aplikovaný na 
svetlejšie drevo. Drevená kresba zostá-
va naďalej.

Tenkovrstvá lazúra sa používa na 
nefarbené drevo. Najmä to, kde chce-
te využiť a oceniť prirodzený drevený 
vzhľad. Jej využitie je všade tam, kde 
je nelakované a farbené drevo vysta-
vené poveternostným podmienkam 
a vzdušnej vlhkosti. Lazúru doprajte 
svojmu plotu, zábradliu a iným dreve-
ným plochám a konštrukciám raz za 
dva roky prípadne viac rokov, podľa 
potreby.  Na terasy, kde je vyššie pôso-
benie vody a dažďa je vhodné používať 
olejové nátery určené na terasy. Obno-
vujúca lazúra na drevo, ktorá obsahuje 
UV ochranu, umožní dlhšie zachovať 
farbu na slnku vystavovanom dreve. 

Renovačné a udržiavacie nátery

» red

22. mája 1908
bratia Wrightovci patentovali svoje lieta-
dlo 

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Redakcia Popradsko

0905 338 878
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama 0948 081 256

KONTAKT:

   
R

O

�N
É           SK

U
SENOSTI16

vonkajšie/vnútorné
ŽALÚZIE

ROLETKY

ŠIROKÁ
PONUKA
PRODUKTOV

ŠPIČKOVÉ
KOMPONENTY

KVALITNÉ
PREVEDENIE

VÝHODNÉ
CENY

MARKÍZY

SIEŤKY

ZAMERANIE

A PONUKA

ZADARMO
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1051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ

OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 
- GARÁŽOVÉ BRÁNY
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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€

Múzeum je umiestnené v Iserovom dome 
z r. 1717, ktorý je súčasťou pamiatkovej re-
zervácie ľudovej architektúry. 

Expozícia je rozdelená do dvoch častí. 
V prvej časti sa môžete oboznámiť s histó-
riou Veľkých Levár a s príchodom habánov 
do obce. V druhej časti sú ukážky habán-
skych remesiel.

Zaujímavý je spôsob života habánov, 
ktorým sa odlišovali od domáceho oby-
vateľstva a určite Vás upúta i architektúra 
v Habánskom dvore.

Pozývame vás aj na peknú prechádzku 
po náučnom chodníku popri potoku Rudava.

Habáni žili v novoveku na južnej Mo-
rave a na Slovensku, kde sa uchýlili pred 
prenasledovaním v západnej Európe (na 
Slovensku neskôr aj pred prenasledovaním 
na Morave). Napokon utiekli zo Slovenska 
do Sedmohradska, odtiaľ do južného Ruska 
a do severnej Ameriky, kde žijú dodnes.

Na Slovensko prišli z Nemecka cez 
Moravu najmä na Spiš (1529). Medzi rokmi 
1550 a 1622 mali na Slovensku nepretržite 
existujúce dvory v 23 obciach, plus ďalšie, 
ktoré po relatívne krátkom čase zanikli. Na-
príklad obce Veľké Leváre, Brodské, Dubni-
ca nad Váhom a Častkovce, kde sa doteraz 
zachovala prezývka občanov Častkoviec 
a to habáni.Koncom 17. storočia sa im roz-
padol systém spoločného hospodárenia. 
Časti bolo dovolené zostať na Slovensku s 
určitými právami, no museli prestúpiť na 

katolicizmus.
Žili v oddelených sebestačných osadách 

(komúnach, tzv. haushabenoch – odtiaľ ná-
zov habáni) s vlastnou cirkevnou, politic-
kou a hospodárskou samosprávou. Známi 
boli ako usilovní všestranní remeselníci. 
Preslávili sa habánskou keramikou, ktorej 
technológia pretrvala v ľudovej výrobe.

Na Slovensku sa od konca 17. storočia 
postupne jazykovo asimilovali (poslovenči-
li). Po nemecky na Slovensku prestali hovo-
riť posledné skupiny okolo roku 1900.

Habánske múzeum je otvorené od 15. 
mája do 2. októbra 2021 každú sobotu od 
10.00 do 18.00 hod. 

Cez týždeň je otvorené len na základe 
telef. objednávky. Väčšie skupiny je po-
trebné vopred ohlásiť, 034-7794493, 034-
7794316, 034-7794107, 034-94317 alebo kul-
turnydom@levare.sk.

GPS 48.501770, 16.994219

Veľké Leváre pozývajú na návštevu 
Habánskeho múzea 

» 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
w

N
p
S

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!

  
99

-0
03

4-
2

Hlavná 15, tel./fax : 052 / 775 65 20SIKERS SVIT
s. r. o.

Dôležité
telefónne čísla

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 26. mája 2021
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u nás si nemusíte 
vyberať medzi

��������	�
��
������
�������


OD PONDELKA 24 . 5.

349
-35%

cena za 1 kg

5.39

odchované na

Parenica  
• údená/

neúdená

499
2 x 30 ks

(1 kus = 0,08)

60 kusov

Vajcia “M”

349
Supercena

1 000 g balenie

Mleté 
mäso mix

Kuracie 
prsné rezne

119
150 g

(100 g = 0,79) 089

120 g

(100 g = 0,74)

�������	�
����
• krájaný

899
1 l

����������������
• extra jemná

38 % 
�������199

250 g

(1 kg = 7,96)
��������������
����

199
350 g

(1 kg = 5,69)

����������!��

�������	�
������	�����������������������������������
�����������������������
�	�!��
�������"��������#�����������$����%��&��'*+'����
�������-�����
���.����
�������$����
��/��	�$�����#���"���	�
�����2�����.�3�:����
���
���.�.��3�	
��
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333
500 g

(1 kg = 6,66)

balenie

���������	

���

�����	
��

������
• rôzne druhy

799
12 x 0,5 l

�����������	

6 l

�����	
������	���

699
500 g

���
��������	

��������
�

199
500 g

���
�������	

!���
�

399
300 g

���
���������	

152/132/120/110 ks

1999���
����������
�������������	

Pampers 
"�����	��#�	
$�%�	���

• veľ.: 3/4/4+/5

499
�������	
���

���
�����
�������	

&�������	
papier  
• 4-vrstvový

089

250 g

���
��������	

'(�������	
������
�
• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na��������
����
�������������!��"�#$%��%�"����%��%�#�#����&'��"���*��&"�����+-��'%�./*'*����������*/��"&�0%�.&�*����'&+�"&
��-2�&%�3��4��5785�����*/��"+�9&���-���+:�&����'��&���2/������;����2/�����
��0/��������%�<"'&��:�>�?��&�����'�*
��:�:��>���&%

OD PONDELKA
24. MÁJA
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Sledujte od 21. mája
na RTVS

viac na www.citronada.show

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,
cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show

Generálni partneri:

na číslo  7000

pošli heslo
CITRONADA

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e-bajk navždy, zapoj sa a 
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Redakcia Popradsko

0905 338 878

0905 338 878

INZERCIA

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

34
-0

00
5-

1

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
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

2424
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro

Páči sa mi
POPRADSKO.SK

na facebooku
- nové inzeráty, 

28. mája 1999  
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské 
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera  

Výročia a udalosti

59
-1
67

UBYTOVANIE
V AREÁLI

KÚPALISKA
MARGITA-ILONA
PRI LEVICIACH

bližšie informácie:
0907 715 793

036 631 50 44
www.chatynakupalisku.sk

0905 895 698
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Pri ekologickom probléme je potrebné 
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj 
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj 
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to 
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi. 

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú 
najčastejšou zložkou odpadu v  našich riekach 
a  vodných nádržiach. Používame ich len 
chvíľu, no v  prírode, kde častokrát končia, sa 
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov. 
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové 
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj 
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli 
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás 
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých 
sa taktiež nachádza množstvo plastového 
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť 
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.

 
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom 

rade o tom, že každý z nás má na výber a môže 
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude 
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc 
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad 
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je 

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký 
dosah má ich bežné, každodenné správanie, 
iba to je totiž cesta k  skutočnej udržateľnosti,“ 
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl 
Slovenská republika.

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa 
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie 

mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne 
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú 
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom 
nenechá svojich zákazníkov samých, a  preto sa 
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu 
za vrecká zdvojnásobí, a  tá poputuje na pomoc 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri 
odstraňovaní odpadu a  najmä plastov z  našich 
riek a  vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil 
dizajn a  výrobu mikroténových vrecúšok - sú 
z  tenšieho igelitu a  nemajú ušká, čím sa zníži 
množstvo plastu až o 20%.

„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto 
neľahkým časom môžeme spustiť projekt, 
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému 
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí 
trávi čas v prírode  si uvedomia význam potreby 
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho 
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny 
riaditeľ SVP.

Minulý rok Lidl a  SVP predstavili iniciatívu 
Slovensku v  obci Margecany. Zamestnanci 
diskontu a vodohospodári spoločne čistili 
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej 
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie 
a  upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj 
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to 
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú 
pieseň.

Zber odpadu z brehov v  spolupráci s  SVP, 
dobrovoľníkmi, mestami a  školami začal 
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“ 
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz 
sa podarilo vyzbierať z  našich riek a brehov 
vyše 1000 ton odpadu a  plastov. Najnovším 
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava 
a  Liptovská Mara, z  ktorých ubudlo niekoľko 
stoviek ton odpadu. O  jednotlivých etapách 
a  ďalších úspešne vyčistených riek a  vodných 
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať 
prostredníctvom sociálnych sietí a  vlastného 
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto 
budete môcť priamo sledovať postup čistenia 
slovenských riek.

Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich 
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný 
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej 
prírody a  vôd. Použite recyklovateľnú sieťku 
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre 
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv 
na nás všetkých.

Viac ako 1 000 ton odpadu 
sme nenechali plávať

Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek 
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z  obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás 
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.  
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému. 
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už  o  1 000 ton odpadu. 
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0915 966 912         info@obklad.sk

Komplet-Poprad, s.r.o.
Ul. Teplická 3862  ¦  Poprad
(Areál Stavomontáži oproti Hagard Hal, Schüle Slovakia)

Po-Pia  800 / 1700   ¦   So  800 / 1200

www.obklad.sk

DESIGN,
KTORÝ OSLOVÍ

Komplet-Poprad

aj malá zmena
urobí VEĽKÝ

dojem

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK         SANITA         OBKLADY         DLAŽBY

široký sortiment rôznych značiek viac ako 10 rokov skúseností
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- 12 hodinové zmeny
- Priemerný mesačný zárobok 880 eur v čistom
- Ubytovanie a dopravu zabezpečíme
- Základná hodinová mzda 3,58 eur/hodina + príplatky

0915 /953 631
Adresa : Šaľa, P.Pázmáňa 49/3 , budova Merus (bývalý hydrostav)

e-mail: request@request.sk, mobil : 0915/953 631

Prijmeme zamestnancov na
VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV

do Sládkovičova

Prijmeme

��"����6,50 € /m3  

������"����8,0 € /m3
DO PREBIEROK

0L/M�N00�0LO
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www.regionpress.sk

Páči sa mi
POPRADSKO.SK

na facebooku
- nové inzeráty, 

24. mája 1993
Eritrea získala nezávislosť od Etiópie 

Výročia a udalosti
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F&H Tools s.r.o. pôsobí ako poskytovate� per�������	
�����������������	�r������������������
v N���	��������	�����������������r���rstvo.

N�����������������r��������������������r������!�����	���������s�������������������� Augsburgu pr��
Mníchove v Nemecku. S�������������������������r v r!���	
�����s���	
��������������������rokom 
����������.

Pr�����
������������
�����������������!r����������rmínu nástupu:

�������	
����������������������������������	
���
��������������
������� � !�
 Úspešne���������������������"�������������������������"�	������������������������������������ 
 Z��������������
���������������������r#���	�	
$�%r�����	�	
���r���������r���������#��r����e 
 Výr�������������re pr�	�������������������������r��������u 
 R��������	�������	
��	�#��r������ 
 Pr��r���������r�	������������y 
 N���	�����������
���u

"#$�%�&�' ��$�#� ! 
 Progra�������$������
�������������������������	�"�	
�����"��	
�'(')"������	
��"#���	�	
$� 

 sústr���	��	
���%r�����	�	
���r���v 
 Výroba vysoko pr�	����	
���robkov pomocou výrobných nákresov 
 Samostatná kontr����������������	�����������	
���r����l

(�� ���� ����)���
*��������
������� � !�
 Ú��������������������������������re 
 Pr�%�������#�������������������*���������
���u 
 V���������������r��������u 
 V���������r��������������r��������������������������k 
 N���	�����������
���u

"#$�%�&�' ��$�#� !�
 U���������������	
��r������v 
 Vyber���������r����������u 
 B�������������������������ru vrátane prepr����	
��������������tr��	���������ru 
 N�����������������������r!���	
��repravných prostr�����������	o��������������
�������a

(�� ���� ���������*������� �����������
������� � !�
 Ú����������������������������r��������	��������re 
 R��������	����r������ 
 Pr�%�������#���������
���u 
 F��+�������$������
������$��!��������$�������a 
 N���	�����������
���u

"#$�%�&�' ��$�#� !�
 S���������������������������	
�#�r��r���	
$���r�����	
�����ravárenských pr�	�������	h  

 výrobných halách 
 Ú�r�������	
��r�����rov pr������y 
 Upr��������������������
�������	�����	
���r�����í 
 Z�����#�r�a 

V��������������V���������,�Pr�����������������V���	
����������	
�����������(����������rátane 
stov)���������#����������
����rmínu 

nástupu na e)����0 ��%�1%�
)tools.eu
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27. mája 1942
Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš usku-
točnili atentát na Heydricha 

Výročia a udalosti
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091

PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

VVOO ŠŠVVAAJJČČIIAARRSSKKUU

TETELL.:: 09095050 3 30101 3 30101

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo 
  aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu
  hradí firma
- Zabezpečíme náradie 
  a firemné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky 
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