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22. mája 1908
bratia Wrightovci patentovali svoje lieta-
dlo 
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ŠTRKY PIESKY

AAUTOODOOPRAAVA

vozíka | žaby | žehličky | miešačky
plošina NISSAN CABSTAR 16m 4x4

požičovňa

AAUTOODO

p

A

FIRMA: MAXITRADE s.r.o.

NISSAN C

0911 94444 287
Taatranskáá 126, 0053 11 Smižany
AAREÁL POOĽNOHOSSPODÁRRSKEHO 

DRUŽSSTVA
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0904 121 559 | www.tulis.sk KLTPs.r.o.

KLAMPIARS T VO

www.zrubovyprofil.sk
TATRANSKÝ PROFIL, 

ZRUBOVÝ OBKLAD, 

DLÁŽKOVICA, TERASOV-

KA, LIŠTY A ÚCHYTKY

DREVENÉ 
OBKLADY
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0905 508 163

DOVEZIEME
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Jana Furmaniková  0905 719 139

Distribúcia:
www.regionpress.sk
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párny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Gelnica, 
Novoveská Huta, Spišská Nová 
Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
bušice, Iliašovce, Jamník, Krom-
pachy, Letanovce, Lieskovany, 
Markušovce, Odorín, Spišské To-
mášovce, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrušov, Teplička 

nepárny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Margecany, 
Prakovce, Spišská Nová Ves, Da-
nišovce, Harichovce, Hrabušice, 
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Le-
tanovce, Lieskovany, Markušov-
ce, Odorín, Spišské Tomášovce, 
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, 
Teplička 

spissko@regionpress.sk
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KM  16.450 Komárňansko
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MA  29.680 Malacko
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NZ  35.050 Novozámocko
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PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
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24. mája 1993
Eritrea získala nezávislosť od Etiópie 

Výročia a udalosti

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 7
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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

Chcete si
ripodať riadkový
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SN 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 ne-
funguje u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Kúpelnu vám navrhneme a dokonca aj zrealizujeme.
,
�

INŠPIRÁCIA    NÁPAD    3D VIZUALIZÁCIA    KOMPLETNÁ REALIZÁCIA

obklady
������
radiátory
zrkadlá
batérie
umývadlá
vane a WC
doplnky

Duklianska 38, Spišská Nová Ves
+421 53 4421 321, 
plex@plex.sk, www.plex.sk

S nami je to bez starostí!

Nadcasové a funkcné� �
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Inšpiruj svoje zmysly
Plne elektrická Kia EV6. 

 

Metis (Slovensko) spol. s r.o.

Duklianska 36, 052 01  Spišská Nová Ves 
Tel.: +421 918 424 390  
www.metis-sk.sk

Vďaka globálnej modulárnej platforme a veľkej batérii môžeš model EV 6 využiť ako mobilný zdroj energie pre svoje každodenné voľnočasové aktivity.
Túto funkciu nazývame napájanie externých spotrebičov z vozidla(V2L). Vozidlo je schopné dodávať elektrický výkon až 3,6 kW, takže môže slúžiť
ako pomocník pri kempovaní, premietaní filmov či pri nabíjaní iných elektromobilov.

Dojazd bol stanovený podľa štandardizovaného postupu merania EÚ (WLTP) na základe batérie s výkonom 77,4 kWh, pohonu zadných kolies a 19" kolies.
Individuálny štýl jazdy a ďalšie faktory, ako napríklad rýchlosť, vonkajšia teplota, topografické podmienky a použitie zariadení/jednotiek,
ktoré spotrebúvajú elektrickú energiu, ovplyvňujú skutočný dojazd a prípadne ho môžu znížiť.
Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania musí vozidlo EV6 používať 800 V nabíjačku elektrického vozidla, ktorá dodáva najmenej 250 kW elektrickej energie.
Skutočná rýchlosť nabíjania a doba nabíjania môžu byť ovplyvnené teplotou batérie a vonkajšími podmienkami prostredia.
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LETANOVCE  

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj od  8. 00 - 16. 00 h.

Predaj 15 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 

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

25.  5 .  2022
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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Prenikavú vôňu orgovánu pozná asi 
každý. No možno nie všetci vedia, že 
jeho kvety sú jedlé a majú veľa lieči-
vých účinkov.

Orgován je známy obsahom množ-
stva éterických olejov, kyseliny askor-
bovej a flavonoidov. Jeho kvety mô-
žeme použiť čerstvé, alebo sušené na 
prípravu čaju, ktorý nám môže pomôcť 
pri prechladnutí, bolesti hrdla, hlavy 
a pri podráždenom žalúdku. Pri jeho 
pravidelnom užívaní môžeme zrých-
liť svoj metabolizmus a znížiť stres a 
napätie. Vo forme obkladu je orgován 
účinný pri reumatických bolestiach a 
dokonca aj pri migrenóznych stavoch.

Olej je vhodný na masáž
Olej z orgovánu využívame na ma-

sáž boľavých kĺbov a svalov, pri liečbe 
vyrážok a menších odrenín. „Obsahuje 
prírodné UVA a UVB ochranné látky, 
čím chráni pokožku pred poškodením 
a spomaľuje predčasné starnutie pleti“, 
hovorí Mgr.Blažová z Poradne zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Bratislava.

Kvety sa hodia na limonádu
Kvety orgovánu môžeme použiť tiež 

na prípravu sviežej limonády, prípad-
ne na výrobu orgovánového cukru. 
Takto prevoňaný cukor je výborný do 
čaju alebo na pečenie. Drobné kvietky 
krásne vyniknú aj na tortách a iných 
dezertoch.

Pozor
Pre niektorých citlivejších ľudí môže 

byť intenzívna vôňa orgovánu prekáž-
kou, preto je potrebné použiť menšie 
množstvo kvetov.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava.

Natrhajte si voňavý orgován

» ren
Orgován. zdroj foto RitaE pixabay
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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
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STK JAKLOVCE
0915 444 777
Záhradná 683 bez čakania

na objednávku online
alebo na tel. čísle

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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Kavečianska 8, 
040 01 Košice

mobil: 0919 163 933

e-mail: aplus@akvaplastplus.sk  www.akvaplastplus.sk

Vysoká kvalita, záruka práce na 12 rokov

ICOPAL 3D

Staré plechové, eternitové 

strechy, šikmé aj ploché 

obnovíme, bez demontáže.

0919 163 933 

SME NAJDLHŠIE NA TRHU

Viac informácií získaš na www.kurzysbs.eu Tel.: 0905 257 651

Staň sa pracovníkom súkromnej bezpečnostnej služby

Absolvuj kurz pre získanie odbornej spôsobilosti 
v našom školiacom stredisku.  

Prihlás sa teraz a získaj kurz ZDARMA 
(platí pre uchádzačov evidovaných úradom práce) 

Čo získaš: 

» Odbornú spôsob ilosť pre prácu v SBS 
» Rozšíriš si možnosť získať pracovné uplatnenie
» Môžeš získať zamestnanie
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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INZERCIA

spissko@regionpress.sk
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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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