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ROZUMNÁ
PÔŽIČKA0915 965 075

zamestnaným
SZČO (aj bez DP)

dôchodcom

KOMINÁRSTVO
na trhu už 30 rokov

Vykonávame práce v rámci celej SR

Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

0907 933 226 | 0915 426 164
mail: kmekom@kmekom.sk

KMEKOM, s.r.o., Nová Ľubovňa 27
www.kmekom.sk

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov
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SEMPER PARATUS
Ponuka práce:

Prax nieje nutná Na projektoch Vás partia zaučí
+421 948 800 200    info.petrosbau@gmail.com

MZDA: 2200€-3500€
Podľa odpracovaných hodín

a skúseností

VÝHODY:
•  Práca v celej EU
•  Firemné vozidlá
•  Cesta a ubytovanie
   zabezpečené (hradené)

PODMIENKY:
•  Živnostnenský list
•  Platná vyhláška (§21)

►ELEKTRIKÁR
►POMOCNÝ ELEKTIKÁR
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• ROYAL CLEAN •
• Čistenie hrobov    • Obnova písma

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

AKCIA PLATNÁ PRI OBJEDNÁVKACH DO 15.5.
JEDNOHROB  90€  65€

     DVOJHROB  140€  95€
Obnova písma   1,20€  1€/ZNAK

Impregnácia a doprava ZDARMA
Záruka na znaky

0911 996 087   0949 651 250    info@cistenie-hrobov.sk    www.cistenie-hrobov.sk

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú 

cenu
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
85
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Stará Ľubovňa
Obrancov mieru 3, 064 01

tel.: 052/431 72 97

Exkluzívne iba u nás 
so šošovkami KODAK

Optika sa nachádza
v budove Nemocnice.

Otváracie hodiny:
PO - PIA   7:30 - 15:00
SO - NED ZATVORENÉ

S
Obrancov m

tel.: 

Otv

Kompletné

dioptric
ké okuliare

od 49,50 €

na čítanie, do diaľky,
 na blízko

Obrancov m
ieru
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Za tento kupón dostaneš 
k nákupu okuliarov do 31.5.2022

handričku z mikrovlákna 
a púzdro ZADARMO
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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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ĽUBOVNIANSKO

Alena Berithová  0907 877 862

Distribúcia:

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

Každý týždeň: 
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy, 
Hniezdne, Hromoš, Chmeľnica, 
Jakubany, Kamienka, Kolačkov, 
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy, 
Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Podolínec, Šambron, 
Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký 
Lipník, Vyšné Ružbachy

lubovniansko@regionpress.sk

Redakcia: Mierová 14
STARÁ ĽUBOVŇA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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
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Poznaj sám seba. Koľkokrát už kaž-
dý z nás tieto slová niekde počul 
alebo čítal? Prečo je vlastne dôležité 
poznať sám seba a ako sa k takému-
to poznaniu dopracovať?

Od nášho narodenia je tu niekto, 
kto nám hovorí, čo máme robiť, kedy 
máme jesť a kedy ísť spať, ako máme 
konať, ako sa máme správať, ako máme 
žiť. Naši rodičia, starí rodičia a neskôr 
učitelia a vychovávatelia si zvyčajne 
myslia, že vedia lepšie ako my, čo po-
trebujeme, čo nám vyhovuje. Od ma-
lička sme nútení podriaďovať sa istým 
normám, pravidlám, predpisom.

Sme natoľko pohltení plnením 
prianí iných, že niet divu, že ani ne-
vieme, kým vlastne sme, že nepozná-
me samých seba. Častokrát, možno aj 
zo strachu z odmietnutia či kritiky, zo 
strachu z toho, čo povedia iní, sa radšej 
prispôsobíme, poprieme vlastné túžby 
a urobíme to, čo sa od nás očakáva. Ak 
však chceme byť v živote šťastní a uro-
biť šťastnými aj iných, je potrebné vziať 
život do vlastných rúk.

Žiť svoj vlastný život je veľká vý-
zva a bude vyžadovať dennoden-
nú prácu na sebe samom, pretože 
spoznávanie samého seba je nikdy sa 

nekončiacim dobrodružstvom. Bude 
nevyhnutné, aby sme si kládli otázky 
a hľadali na ne odpovede. Je treba sa 
trošku zastaviť, ponoriť sa do seba a 
pýtať sa: „Kam smerujem? Kam ma 
to ťahá? Čo ma napĺňa? Chcem to, teší 
ma to, čo teraz robím? Cítim sa pri tom 
dobre? Robí ma to šťastným? Čo mi ub-
ližuje? Čo mi škodí? Po čom skutočne 
túžim ja a nie moje okolie? Aké sú moje 
potreby?“

Je dôležité poznať vlastné potre-
by, hodnoty a očakávania a konať v 
súlade s tým, čo cítime a ako to cíti-
me, nie tak, ako to od nás požadujú iní. 
„Vo chvíli, keď začnete premýšľať nad 
tým, čo si myslia iní ľudia, prestanete 
byť sami sebou,“ povedala v jednom 
rozhovore Meryl Streepová. A tak to už 
raz a navždy prestaňme robiť a žime 
podľa seba, podľa vlast-
ných túžob, prianí, 
najlepšieho vedomia 
a svedomia. Prijmime 
sa takí, akí sme, so 
všetkými našimi 
dobrými, ale aj 
slabšími stránka-
mi.

Byť sám sebou

» Renáta Kopáčová, redaktorka

auto-moto/iné

» Hľadám lásku na celý 
život so žienkou do 39r. 
0911562156

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP SL 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 operátorov O2        
a 4ka. TIP 1: Ak chcete inzerát 
na viac týždňov, pošlite rov-
nakú sms toľkokrát, v koľkých 
týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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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! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 
aj DRAŽBAMI, aj na SÚDE !

Práca pre pre 
MUŽOV, ŽENY a PÁRY  
s ubytovaním

0918 723 654
0917 650 018 - 0915 971 823

ČESKA REPUBLIKA I NEMECKO
Prácu už hľadať nemusíš, s nami pracuješ už zajtra.
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

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

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

Predám byt
Rozloha bytu je 43 m2

0949177198 tsenref@gmail.com
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DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ

A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

SERVIS A OPRAVA OKIEN

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

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com
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Zabezpečíme vína
podľa vašej chuti 

na svadby, oslavy, do penziónov 
za najlepšiu cenu 

aj s vami navrhnutou etiketou.

Nad 15 eur robíme rozvoz  

v rámci mesta Poprad.

Nájdete nás

Fraňa Kráľa 44,  Poprad-Veľká

(pri pekárni Velička)

Tel.: 0905 603 683

E-mail: umiglanca@gmail.com

Ako jediní ponúkame sudové

Ríbezľové víno PEREG

od Pereg, s. r. o., Modra

a červené víno HRON,

ktorý patrí k Slovenským

novošľachtencom.

V ponuke máme aj kvalitné

fľaškové vína

len zo Slovenských viníc.

Ponúkame 15 druhov 
čapovaných vín

z rôznych vinárskych oblastí 
ako z Topoľčianok, Vrábel, Dvorov nad Žitavou, 

Modry, Veľkého Krtíša, Častej
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Pri výletoch do prírody sa môže stať, 
že stretnete medveďa hnedého. Ako sa 
v takejto situácii správať, čo robiť, ra-
dia odborníci zo Zásahového tímu pre 
medveďa hnedého.

Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vy-
hnúť a stretnúť sa s ním nemusí znamenať, 
že zaútočí. Výrazný vplyv na to, ako bude 
medveď reagovať, má aj naše správanie. 
„Pri nečakanom strete s medveďom, na 
bližšie ako 100 m, je treba zväčšiť vzdia-
lenosť od medveďa, nie však utekaním, 
ktoré by mohlo vyprovokovať prenasledo-
vanie. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, 
a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný. 
Vyhnime sa pohľadu priamo do očí, pre 
zviera je to znak agresie. Medvede signa-
lizujú rôzne stupne nepokoja alebo stre-
su. Niektoré signály sú nenápadné – ako 
pozastavenie sa v činnosti, zmeravenie a 
zmena orientácie tela, alebo neprirodze-
né zívanie. Iné sú očividnejšie – fučanie, 
mrmlanie a cvakanie zubami. Medzi veľ-
mi napäté agresívne prejavy patrí slinta-
nie, rýchle fučanie, vrčanie a bručanie s 
otvorenou papuľou, zaháňanie sa labou 
a hrdelné zvuky, napríklad rev. Medveď v 
sebaobrane niekedy urobí výpad, varova-
nie, aby sa človek vzdialil. Ak sa stretne 
s nevhodnou reakciou zo strany človeka, 
výpad sa môže vystupňovať do útoku, ale 
väčšinou sa končí skôr ako dôjde k fyzické-
mu kontaktu,“ popisujú odborníci.

Čo ak medveď skutočne zaútočí - ak 
medveď naozaj zaútočí a zdá sa, že dôjde 

k fyzickému kontaktu, poprední odborníci 
odporúčajú pasívnu obranu: ľahnúť si na 
brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami 
si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu 
(„hrať mŕtveho“) až pokiaľ medveď ne-
odíde. Ak vás medveď prevráti, znova sa 
dostaňte do pôvodnej polohy, aby ste mali 
brucho a ostatné životné orgány chráne-
né pri zemi. Brániaci sa medveď väčšinou 
prestane útočiť, keď zistí, že už nie ste 
hrozbou. Aktívna obrana by mohla predĺ-
žiť útok a zvýšiť pravdepodobnosť vážneho 
zranenia. „Za najlepší spôsob ako odohnať 
útočiaceho alebo hrozivo správajúceho 
sa medveďa a tým aj zabrániť zraneniu 
človeka, je považovaný paprikový sprej 
na medvede. Sprej na medvede by mal 
mať minimálne 225 g a obsahovať 1 – 2 % 
kapsaicínu. Sprej by mal poskytnúť aspoň 
6 sekúnd postreku s dosahom aspoň 7,5 
m,“ radia odborníci.

Na koho sa obrátiť: telefonický kontakt 
na Zásahový tím pre medveďa hnedého: 
0903201978, 0903201879.

Zdroj informácií 
Štátna ochrana prírody SR

Čo robiť v prípade stretu s medveďom

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Bergadder pixabay

Ak sa vydáte na potulky metropolou 
východu, tak priamo v srdci Košíc 
môžete obdivovať obnovený polo-
vičný Medzevský hámor. Hámor 
sa nazýva polovičný preto, že ide o 
vernú zmenšenú kópiu hámru na-
chádzajúceho sa v Medzeve, ktorý 
je živou technickou pamiatkou.

Nadšenci z neziskovej organizácie 
„Cech umeleckých kováčov a kováčov 
Slovenska“ na čele s cechmajstrom 
Vladimírom Eperješim, si dali za cieľ 
zrekonštruovať zmenšeninu kováčskej 
dielne, pôvodne stojacej v Medzeve a 
priblížiť tak tradičné remeslo ďalším 
generáciám. Tento ich zámer podporil 
aj Košický samosprávny kraj.

V Uličke remesiel v Košiciach 
nesmie hámor chýbať

Polovičný hámor je drevenou prí-
stavbou a nachádza sa na Hrnčiarskej 
ulici. Tá je sama o sebe atrakciou v 
Starom meste a turistov aj miestnych 
láka nielen svojou nezameniteľnou 
atmosférou, ale dáva priestor aj na ne-
všedné zážitky a vzdelanie. Bylinkár 
vedľa kamenára, hrnčiar vedľa kováča 
či rezbára. Ulička remesiel už od roku 
1998 ukazuje, že remeslo má zlaté dno. 
O jej dôležitosti dobre vedel aj rodák z 
Medzeva a bývalý prezident Sloven-
skej republiky, Rudolf Schuster, kto-
rý inicioval výstavbu napodobeniny 
veľkého medzevského hámru práve 

za kováčskou dielňou na Hrnčiarskej 
ulici. Vďaka rekonštrukcii objektu 
vznikol priestor určený na prezentá-
ciu kováčskeho remesla. „Toto je prvá 
rekonštrukcia od postavenia zmen-
šeniny hámru v Medzeve. Drevená 
prístavba bola prakticky nefunkčná, 
nádrže na vodu, hornú aj spodnú bolo 
treba odizolovať a ochrániť pred únik-
mi vody a vodné koleso bolo potrebné 
úplne zrepasovať. Odviedol sa tu kus 
dobrej práce,“ popisuje rekonštrukciu 
Rastislav Trnka, predseda Košického 
samosprávneho kraja. „Ako sa voľake-
dy kulo železo, keď nebola elektrina? 
Keď sa nedal pohodlne stlačiť vypínač? 
Presne to sa dozvedia tí, ktorí sa prídu 
pozrieť na hámor - na geniálnu kon-
štrukciu našich predkov, ktorí vedeli 
využiť silu prírody vo svoj prospech,“ 
pozýva kováč Vladimír Eperješi, ktorý 
v Uličke remesiel stojí už 7 rokov pri ho-
rúcej vyhni a kuje umelecké diela zná-
me po celej Európe.

Informácie a foto poskytla 
KOCR Košice Región Turizmus

Polovičný hámor sa znova roztočil

» ren
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Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a zakrivené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo Táto ponuka je k dispozícii do 

31.5.2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

����������������
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY OBYTNÉ MODULY

Na mobilný / modulový 
dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri
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