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0908 479 600 

Chystáte sa predať svoj byt, 
dom alebo pozemok

príďte k nám do kancelárie 
MAXXIMA Real

Realitná kancelária
Hypotekárne centrum

Real

A vybavíme Vám aj úver 
a to bez starostí

 a poplatkov

Mgr. Jana Šoltýsová

Levočská 2/A
OD Kocka

Stará Ľubovňa

-----------------------------

-----------------------------www.maxxima.sk
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- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

VIZUALIZÁCIE

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

Prijíma objednávky na

• kurčatá brojlere jednodňové

• kurčatá brojlere okolo 1 kg

• moriaky 7-týždňové

• nosnice 6-16 týždňovéň

• kačky, husi a husokačky
HYDINA KUBUS s.r.o.
VEĽKÝ SLAVKOV 290
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prevratná technologická inovácia

  Spevnenie pokožky
 Odstránenie tuku
 Lymfodrenáž
 Vyhladenie vrások
 Obnova kontúr

KRÁSA TELA A T VÁRE

Objednávky: 
0948 994 514 

Zdravotnícka 2, Poprad

PRO SHARE BEAUTY
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• ROYAL CLEAN •
• Čistenie hrobov    • Obnova písma a dosekávanie písma

• Čistenie zámkových dlažieb, betónových plôch,...
• Predaj čistiacej a impregnačnej chémie

VEĽKONOČNÁ AKCIA PLATNÁ PRI OBJEDNÁVKACH DO VEĽKEJ NOCI
JEDNOHROB  90€  75€

     DVOJHROB  140€  120€
Obnova písma   1,20€  1€/ZNAK

Impregnácia a doprava ZDARMA
10 ročná záruka na znaky

0911 996 087   0949 651 250    info@cistenie-hrobov.sk    www.cistenie-hrobov.sk
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FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS

STAČÍ ZAVOLAŤ  PRÍDEME KEDYKOĽVEK

PENIAZE V HOTOVOSTI    IHNEĎ

sídlo Sabinov   0917 722 447
kalejatransport@gmail.com
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STARÁ ĽUBOVŇA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
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GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
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Žijeme zvláštne časy. Nosíme respirá-
tory, skupujeme jódové tabletky, na-
rýchlo vybavujeme pasy, zisťujeme, 
kde sa v našej blízkosti nachádzajú 
kryty civilnej obrany a čo si do nich so 
sebou vziať. Kto by si ešte pred dvoma 
rokmi pomyslel, že sa niečoho takého 
dočkáme. Myslím, že nik.

Udalosti uplynulých dvoch rokov 
hlboko zasiahli do našich životov a 
poriadne poznačili aj našu psychiku. 
Niet sa čo čudovať. Veď vysporiadať sa 
s vírusom, o ktorom sme nič nevedeli a 
denne zabíjal tisíce ľudí po celom svete, 
je skutočne ťažké aj pre akokoľvek silné 
povahy. A keď sme sa už ako tak zača-
li nadychovať, doľahla na nás vojna u 
našich východných susedov, ktorých 
osudy nám nie sú ľahostajné.

Každý sa s tým, čo v týchto časoch 
prežívame, potrebuje vysporiadať po 
svojom. Niektorí v snahe zvládnuť to 
obrovské napätie, radšej všetko popie-
rajú, vytesňujú, iní si robia zásoby jedla 
a vody, nakupujú jódové tablety, čaka-
jú hodiny na vybavenie pasov, alebo si 
pre prípad ohrozenia balia najnutnejšie 
veci. Počúvala som rozhovor so skúse-

nou psychologičkou, ktorá povedala, 
že to všetko, čo robíme, je len akousi 
obrannou reakciou nášho organizmu 
na to, čo sa okolo nás deje. Pomáha 
nám to zvládnuť neľahkú situáciu. Do-
dáva nám to pocit, že veci, ktoré nás 
ťažia a nevieme ich priamo ovplyvniť, 
máme tak aspoň trošku pod kontrolou 
a aj vďaka tomu nadobudneme dojem 
určitej istoty a bezpečia.

Čeliť situáciám, ktoré sa nás veľmi 
bytostne a osobne dotýkajú, sú nepre-
hľadné a nevyspytateľné, nie je ľahké. 
Aj preto potrebujeme nejaký pevný 
bod, akúsi barličku, o ktorú sa môžeme 
oprieť, keď je všetko okolo nás neisté. 
Práve ona nám môže pomôcť prekonať 
ten namáhavý úsek cesty, to nejasné, 
nepredvídateľné obdo-
bie, ktoré máme pred 
sebou. Ak ňou majú 
byť jódové tablety v 
našej lekárničke či 
pasy zbalené pre 
prípad potreby 
vydať sa na cestu, 
urobme to pre 
seba.

Urobme to tak, 
ako to cítime 

» Renáta Kopáčová, redaktorka

FÚKANÉ IZOLÁCIE 4,40 €/m2

pri hrúbke 10 cm

OD

0908 658 910
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
 SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI?!
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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FRÉZOVANIE a 
VLOŽKOVANIE

KOMÍNOV
> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

0911 918 050
obhliadka ZDARMA

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

0911 918 050, Štefan Folvarčík

www.kominar-lubovna.sk
www.kominyfrezovanie.sk
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

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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NAJLEPŠIE výkupné ceny

KOŽBYT
spol. s r.o.

vykúpi
hovädzie kože

viac ako
25 rokov

0918 593 240
vykup-kozi.sk

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 877 862

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 877 862
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www.feel-healthy.eu

PRÉMIOVÉ CBGPRÉMIOVÉ CBG

 Kvalitnejší spánok
 Zmierňuje nevoľnosť
 Pozitívne účinky na pamäť
 Pomoc pri redukcii hmotnosti
 Posilňuje imunitu

CBD NANOCBD NANO

 10x rýchlejšia absorbcia
 3x rýchlejší nástup účinku
 Skvelé účinky na organizmus
 Znižuje zápas
 Posilňuje imunitu

0948 190 647Feel Healthy @feel_healthy_eu

 €110,99   €62,99

-43% -56%-33%

€89,99   €39,99€89,99  €59,99

Nakupujte CBD OLEJE za najnižšie ceny na trhu
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Výroba vstavaných skríň, 

kuchynských liniek, 

pokládka plávajúcej podlahy, 

výroba záhradného nábytku 

a iné... 0911 240 274

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Le t n á ú d r ž ba c ie st a komu n i k ác i í v BA 
0 9 4 8  6 1 2  1 2 3 ,  0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

• VODIČ "C" Priemerná mzda 1.250,- € brutto
• VODIČ „B“ a „T“ Priemerná mzda 1.100,- € brutto

• RUČNÝ PRACOVNÍK Priemerná mzda 900,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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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

Tri zlaté a tri bronzové medaily - to je 
bilancia Slovenska na tohtoročných 
Zimných paralympijských hrách 
(ZPH) v Pekingu, ktoré sa konali od 
4. do 13. marca 2022. Našu krajinu re-
prezentovalo celkovo 32 športovcov v 
zjazdárskych disciplínach, curlingu a 
parahokeji. Na paralympijských hrách 
sme dokopy získali šesť medailí.

V čínskom Pekingu sa o zlatý úvod 
postarala lyžiarka Henrieta Farkašová, 
ktorá hneď v prvej disciplíne ovládla 
zjazd zrakovo znevýhodnených žien. 
Tridsaťpäťročná Rožňavčanka s navá-
dzačom Martinom Motykom zvíťazila s 
náskokom 2,25 sekundy pred domácou 
Ču Ta-čching. „Henrieta potvrdila vý-
bornú formu tejto zimy, ktorú prezen-
tovala v pretekoch Svetového pohára,“ 
skonštatoval štátny tajomník pre šport 
Ivan Husár. Henriete Farkašovej sa po-
darilo získať aj druhú zlatú medailu – v 
kombinácii.

Tretie zlato získala debutantka 
tohtoročných ZPH, lyžiarka Alexandra 
Rexová v super-G. Alexandre sa tiež 
podarilo vybojovať bronzovú medailu 
v sobotnom slalome zrakovo znevý-
hodnených žien, spolu s navádzačkou 
Evou Trajíčkovou.

O piaty cenný kov sa postaral Mi-
roslav Haraus - v obrovskom slalome 
medzi zrakovo znevýhodnenými skon-

čil tretí. S navádzačom Marošom Hudí-
kom mu patrila bronzová priečka aj po 
prvom kole, v druhom si zisk medaily 
poistili agresívnou jazdou na hranici 
rizika. V posledný deň pekinskej pa-
ralympiády získal Miroslav Haraus aj 
druhý bronz.

Slovensku patrí s tromi zlatými 
medailami a troma bronzovými desia-
ta pozícia medzi zúčastnenými kraji-
nami na ZPH v Pekingu. Dominovali 
Číňania, ktorí si vybojovali 61 cenných 
kovov - 18 zlatých, 20 strieborných a 23 
bronzových medailí. 

Slovensko má zo zimných para-
lympiád celkovo na konte už 55 medailí 
a to 15 zlatých, 21 strieborných, 19 bron-
zových, z toho 51 je z paralympijského 
lyžovania.

Úspechy slovenských 
paralympionikov

» ren
autor foto Roman Benický, SPV
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www.pracahned.eu

Vyrábaj s nami súčiastky pre autá 
alebo pracuj v skladoch

0908 961 969  0917 839 697  0948 002 048

66
-7

3

8
5_
0
10
0

V ČESKU
VHODNÉ

PRE MUŽOV,
ŽENY aj PÁRY

VHODNÉ
PRE MUŽOV,

ŽENY aj PÁRY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

V NEMECKUPRÁCA

0915 971 823 0917 650 018
nemecko@modd.sk
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Alena Berithová
0907 877 862

ĽUBOVNIANSKO
berithova@regionpress.sk

21. marca 1980  
prezident Spojených štátov Jimmy Carter vyhlásil americký bojkot letných olympij-
ských hier roku 1980 v Moskve na protest proti sovietskej intervencii v Afganistane 

Výročia a udalosti

23. marca 2001  
ruská vesmírna stanica Mir sa vstupom do atmosféry Zeme roz-
padla a jej zvyšky dopadli do Tichého oceánu blízko Fidži 

Výročia a udalosti

24. marca 1882  
Robert Koch objavil baktériu, ktorá spôsobuje tuberkulózu (My-
cobacterium tuberculosis) 

Výročia a udalosti

25. marca 1988  
Sviečková manifestácia v Bratislave –  jedno z prvých vystúpení 
verejnosti proti komunistickej moci, ktoré bolo brutálne rozohnané

Výročia a udalosti
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Nadmerná telesná hmotnosť vystavu-
je ľudí zvýšenému riziku chronických 
či systémových chorôb, ako aj závaž-
ných ochorení dôležitých orgánov či 
neplodnosti. Ide pritom o celosvetovo 
rozšírené chronické ochorenie, ktoré 
v konečnom dôsledku spôsobuje väč-
šiu úmrtnosť ako následky fajčenia.

Obezita je v modernom svete veľmi roz-
šírená, avšak netreba zabúdať na to, že sa 
jej dá účinne predchádzať.

Prinášame sedem 
preventívnych rád proti obezite

- Jedzte zdravo: Pridajte do jedálnič-
ka ovocie a zeleninu. Svetlé pečivo na-
hraďte celozrnným. Stravujte sa aspoň 5x 
denne, nevynechávajte raňajky. Vymeň-
te bežné sladkosti za zdravšie varianty. 
Vyhnite sa rýchlemu občerstveniu. Vy-
hnite sa vyprážaniu. Znížte príjem soli a 
alkoholu.

- Dodržiavajte pitný režim: Pitný 
režim dospelého človeka by mal zahŕňať 
približne 2-2,5 litra tekutín. Nezabudnite 
na správny výber nápoja, uprednostňujte 
čistú pitnú vodu alebo nesladený čaj. Vy-
hnite sa sladeným nápojom.

- Cvičte: Ak máte problém s pohybo-
vou aktivitou ako jednotlivec, nájdite si 
blízkeho človeka či skupinku ľudí, s kto-
rou pôjde cvičenie jednoduchšie. Nájdite 
športové aktivity, ktoré vás bavia, skúšaj-
te nové pohybové aktivity.

- Obmedzte čas pri počítači alebo 

telefóne: Minimalizujte sedavý spôsob 
života. 

- Pozor si dajte na vplyv reklám: 
Nepodliehajte vplyvu marketingu a re-
klám, ktoré často propagujú aj nezdravé 
potraviny a jedlá. Neverte zázračným či 
módnym riešeniam, ktoré sľubujú rýchle 
výsledky bez námahy.

- Menej stresujte: Skúste sa každý 
deň potešiť aspoň jednou maličkosťou. 
Udržiavajte kontakt s blízkymi, ktorí vám 
pomáhajú odbúravať stres bežných dní.

- Doprajte si kvalitný spánok: Do-
prajte si dostatok času na oddych. Dajte 
svojmu telu príležitosť zregenerovať sa, 
spracovať fyzickú a psychickú záťaž a na-
čerpať nové sily.

Informácie poskytol Odbor komuni-
kácie ÚVZ SR a Odbor podpory zdravia a 
výchovy ku zdraviu

Podrobnejšie sa téme venujeme na 
našej webovej stránke čujte sk, kde pri-
nášame odpovede aj na otázky: Aké sú 
zdravotné následky a riziká obezity? či 
Ako zistiť, či je hmotnosť primeraná?

Obezita dokáže potrápiť celé telo

» ren
Ilustračné foto. autor foto b1 pixabay

Minulý týždeň sme sa obrátili na našich 
klientov s prosbou o príspevok obetiam 
ruského vojenského útoku na Ukrajinu. 
Ponúkli sme všetkým možnosť navýšiť 
svoje faktúry za inzerciu o symbolické 
1 euro, ku ktorému pridáme ďalšie euro 
my. Každý z nás sa vzdá symbolickej 
sumy 1 eura z každej nami vystavenej 
faktúry. Aj keď naša prosba prišla na 
poslednú chvíľu, sme radi, že mnohí 
zareagovali pozitívne a tak sme mohli 
tento týždeň poslať ukrajinskému Čer-
venému krížu prvých 372 eur. Zo srdca 
ďakujeme všetkým, čo nás podporili.

Tak ako sa, žiaľ, nekončia boje  
na Ukrajine, nekončí sa ani naša sna-

ha pomáhať. Presne naopak. Dúfame  
a prosíme všetkých, aby neprestali  
s pomocou, ktorá je pre obete vojny 
nevyhnutná.

Budeme veľmi radi, ak budeme naďa-
lej spájať sily a pomáhať spolu, v rámci 
našej akcie.

Tento týždeň sa k našej výzve pripojil 
aj ďalší klient: Bc. Richard Hojstrič - 
Allianz finančný konzultant.

Zo srdca všetkým ďakujeme.

Tím REGIONPRESS 

EURO k EURU pre Ukrajinu
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

29,90 €

29,90 €
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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,90

OD BRATISLAVY PO HUMENNÉ

INZERUJTE U NÁS
0907 877 862 | lubovniansko@regionpress.sk

• najčítanejšie regionálne noviny • najväčšia distribúcia
• vydávané každý týždeň • grafika v cene inzerátu

www.regionpress.sklubovniansko
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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