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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 877 862

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 877 862

www.pozicajsima.euwww.pozicajsima.eu
požičovňa minibagrov

mininakladačov a minidumprov
stroje do 850 kg v St. Ľubovni

Netráp sa a požičaj si stroj
urobíš si to sám

a ešte sa pri tom zabavíš
0948 544 401

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
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FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS

STAČÍ ZAVOLAŤ  PRÍDEME KEDYKOĽVEK

PENIAZE V HOTOVOSTI    IHNEĎ

sídlo Sabinov   0917 722 447
kalejatransport@gmail.com

• ROYAL CLEAN •
• Čistenie hrobov    • Obnova písma

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

AKCIA PLATNÁ PRI OBJEDNÁVKACH DO KONCA JÚLA
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
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Používame materiál nemeckej kvality

www.cisteniehrobovsaris.sk

Čistenie zámkovej dlažby a betónových plôch
Ponuka detských a urnových pomníkov 

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

60€
80€
0,80€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú 

cenu

85
_0
78
9

Obhliadka zdarma
Kvalitne za prijateľné ceny

57
-0

50
 T

T2
5

Shopjk.sk

Výhodné ceny pre
Veľkoobchod

TOP CENA

OD 159€LIMITOVANÝ
POČET

www.shopjk.sk

IHNEĎ K ODBERU
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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
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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
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SC  35.420 Senecko
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GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
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DISTRIBÚCIA (12.940 domácností)

V uplynulých dňoch sme si pripo-
menuli Svetový deň darcov krvi. 
V nemocniciach sa táto vzácna 
tekutina, ktorá je po spracovaní 
považovaná za liek, používa ne-
pretržite a na Slovensku potrebuje 
za jednu hodinu transfúzny prí-
pravok v priemere 23 pacientov.

Vedeli ste, že jednotka transfúz-
nej krvi s objemom 450 ml môže 
zachrániť až tri ľudské životy a že 
na Slovensku sa každoročne spotre-
buje približne 180 000 transfúznych 
jednotiek červených krviniek? Obete 
úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci 
operácie, pacienti liečiaci sa na leu-
kémiu, nádorové ochorenia či ocho-
renia krvných buniek, tí všetci potre-
bujú krv.

Hoci medicína 21. storočia doká-
že úžasné veci, bez ľudskej krvi je 
jednoducho bezmocná a bez dobro-
voľných darcov krvi sa pri záchrane 
ľudských životov prosto nezaobíde a 
v časoch, keď sme my aj naši najbližší 
zdraví, si veľakrát možno ani neuve-
domujeme, ako je darcovstvo krvi pre 
nás všetkých nesmierne dôležité.

Kto však sú títo ľudia, ktorí nie 
sú ovenčení vavrínmi ani ospevo-
vaní ódami a napriek tomu sa poduj-
mú dobrovoľne darovať krv, aby vďa-
ka tomuto činu prispeli a pomohli 
zachrániť životy neznámych ľudí a 
prečo sa rozhodujú takto konať? Mys-
lím si, že sú to rozhodne ľudia veľ-
kého srdca, ľudia veľmi empatickí, 
schopní solidarity a spolupatričnosti, 
ktorí si možno ani nepripúšťajú, aké-
ho dobra sa vlastne dopúšťajú. 

Človeka udatného, človeka, kto-
rý vyniká ušľachtilou odvahou, 
ktorý vykonal veľký skutok či toho, 
ktorý je predmetom obdivu, zvykne-
me považovať za hrdinu. A hoci dob-
rovoľní darcovia krvi nepatria medzi 
tých, ktorých príbehy plnia stránky 
či dokonca titulky no-
vín a časopisov, som 
presvedčená o tom, 
že si náš obdiv sku-
točne zaslúžia a v 
mojich očiach roz-
hodne hrdinami 
sú.

Nenápadní hrdinovia

» Renáta Kopáčová, redaktorka

PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA
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FRÉZOVANIE 
a VLOŽKOVANIE

0905 279 418
Michal Hudáč

Kontaktujte nás v pracovných dňoch 
od 7.00 do 17.00 hod.

obhliadka 
ZDARMA

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

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
Erimont s.r.o. Lučivná 315

komínov

26. júna 1819
bol patentovaný bicykel

Výročia a udalosti 28. jún 1914  
Gavrilo Princip spáchal v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, ná-
sledníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I.

Výročia a udalosti

Strana HLAS – sociálna demokracia predstavuje 

okresnú predsedníčku v Starej Ľubovni

: Katarína Tomková
Chcem byť hlasom svojho regiónu. Vložím do toho 

všetky moje znalosti, skúsenosti a vôľu bojovať za 

lepšie životné podmienky pre našich obyvateľov

Objednávateľ: Mgr. Katarína Tomková Stará Ľubovňa Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417 83
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auto-moto/iné

» Kúpim SIMSON, STELU,-
PIONIER, JAWA 350, aj die-
ly. 0949505827

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 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    
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1051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

     

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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KURENÁR
POTRUBÁR

PONUKA PRÁCE NA SLOVENSKU

0903 770 810 / hanzalova@vikra.sk INZERUJTE U NÁS
0907 877 862

lubovniansko@regionpress.sk

OD BRATISLAVY
PO HUMENNÉ

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

www.regionpress.sk

lubovniansko

MALIARSTVO

0940 167 755 85
_0
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL

85
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Prijmeme na dlhodobú spoluprácu

DO NEMECKA

+

2500 - 3000€
ELEKTRIKÁR A POMOCNÝ ELEKTRIKÁR

STAVBÁR
POKRÝVAČ PLOCHÝCH STRIECH
VODÁR/KÚRENÁR/INŠTALATÉR

Hľadáme
pracovníkov na vedúce

pozície v oblasti stavebníctva.
Nemecký jazyk podmienka

Nástup ihneď

+421 944 016 775 85
_0
0
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30. júna 1905  
Albert Einstein publikoval článok „Zur Elektrodynamik bewegter 
Körper“, v ktorom predstavil špeciálnu teóriu relativity

Výročia a udalosti
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V týchto dňoch prebieha Svetové 
stretnutie rodín v Ríme, no aj vo 
všetkých biskupstvách sveta. Zú-
častniť sa tak môžu všetci bez ohľa-
du na možnosť cestovať do Večného 
mesta.

Ako hovorí pápež František, dob-
ro rodiny je rozhodujúce pre budúcnosť 
sveta. Pápež František pokračuje: „Ro-
dina je motorom sveta a dejín. Každý 
z nás, každé dieťa rozvíja svoju osob-
nosť v rodine, keď vyrastá s otcom a 
matkou, so súrodencami, keď cíti teplo 
domova.“

Pre dobro rodiny je rozhodujú-
ce to, ako sa v rodine majú deti. Ony 
môžu svoju osobnosť rozvíjať len v bez-
pečnom a láskyplnom prostredí, kde 
zažívajú prijatie a nasávajú základné 
hodnoty pre dobrý život.

Prichádzajú prázdniny, čas od-
dychu, dovoleniek a vypnutia zo škol-
ských povinností. Čas zážitkov, smie-
chu, cestovania a športovania. Ale pre 
rodiny je to aj náročný čas – musia zla-
diť potreby všetkých svojich členov. Nie 
je jednoduché vyplniť letné mesiace 
tak, aby bol stále niekto s deťmi. Rodi-
čia to istotne dôverne poznajú. Okrem 
obetavých starých rodičov teda nastá-
va obdobie letných táborov. 

Podobné prázdninové výzvy rie-
šia rodičia všade na svete. Tisíckam 
rodičov záleží na tom, aby pre svoje 
ratolesti vybrali tábor, ktorý sa bude 

svojim hodnotovým nastavením zod-
povedať nastaveniu v rodinách. Často 
sa však objavuje ďalšia prekážka – a 
tou sú financie. 

Príkladom sú letné tábory v Ar-
ménsku a Gruzínsku, ktoré orga-
nizuje arménska katolícka eparchia. 
Ročne sa na nich zúčastňuje 800 detí 
a mladých vo veku od 9 do 18 rokov. 
Pochádzajú v prevažnej väčšine z chu-
dobných rodín. Okrem množstva špor-
tových aktivít, turistiky a spoločných 
hier na táboroch môžu spoznávať aj 
bohatstvo svojho kresťanského spolo-
čenstva. 

Dobro týchto detí je rozhodujú-
ce pre dobro ich rodín. Nadácii ACN 
záleží na tom, aby títo mladí, podobne 
ako inde vo svete, mali možnosť zmys-
luplne stráviť leto, preto podporuje rea-
lizáciu týchto letných táborov. O mož-
nosti pripojiť sa k podpore sa dočítate 
na www.acnslovensko.sk.

Dobro deťom

» ACN
zdroj foto ACN

Lepšie znášať letné horúčavy nám 
pomáha klimatizácia, dôležité však 
je, aby bola správne nastavená a udr-
žiavaná v čistote.

Nevhodne nastavená klimatizácia 
spôsobuje bolesti hlavy, hrdla, pre-
chladnutie, oslabenie imunity i celko-
vo organizmu, angínové bolesti, pocit 
upchatého nosa, bolesti dutín, chrbtice, 
či svalov. Ak máte chladný prúd vzdu-
chu nasmerovaný do tváre, vysušuje 
vám kožu, oči a prispieva k opakova-
ným zápalom očí, uší, prínosových du-
tín, aj k bolestiam zubov a trojklaného 
nervu. Rovnako si treba uvedomiť, že 
pri prechode z chladného do horúceho 
prostredia môže prísť k takzvanému 
teplotnému šoku, ktorý dokáže celkovo 
oslabiť organizmus. Klimatizáciu si na-
stavte tak, aby rozdiel teplôt medzi von-
kajším a vnútorným prostredím nebol 
vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia. 
Klimatizačnú jednotku, filtre a vzdu-
chové prieduchy udržujte v čistote, inak 
sa môžu stať zdrojom plesní a baktérií. 
Celý klimatizačný systém si dajte raz 
ročne skontrolovať v servise. Súčasťou 
bežnej údržby je aj pravidelná dezinfek-
cia výparníka klimatizačnej jednotky.

Klimatizácia v aute
Pamätajte na to, že nesprávne po-

užívaná klimatizácia môže uškodiť a 

spôsobiť zdravotné problémy aj v aute. 
Najmä pri dlhších cestách môže mať 
veľmi negatívny vplyv najmä na aler-
gikov. Prúdením vzduchu z ventilácie 
sa totiž rozhýbu čiastočky prachu s rôz-
nymi druhmi baktérií. Okrem ochorení 
dýchacích ciest, bolestí hlavy, alebo 
prechladnutia chrbtice môžete pri ne-
správnom používaní klimatizácie v aute 
dostať zápal stredného ucha, spojiviek a 
iných ochorení očí a uší. Dobré je preto 
klimatizáciu v aute pustiť na 10 až 15 mi-
nút za hodinu a prúd chladného vzdu-
chu smerovať tak, aby nefúkal priamo 
na posádku - najlepšie je viesť ho na 
čelné sklo, prípadne k nohám. Rovna-
ko aj v aute platí ideálny rozdiel teploty 
vonku a vnútri 5 až 7 stupňov Celzia, do-
držte ho aj v najväčších horúčavách. Ak 
z auta často vystupujete a nastupujete, 
rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší. Pri 
používaní klimatizácie v aute sa okolo 
výparníka kondenzuje voda obsiahnutá 
vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ 
sa odvádza pod vozidlo. Okolo výpar-
níka je neustále vlhké prostredie, čo je 
výborná živná pôda pre rôzne plesne, 
ktorých spóry sa nachádzajú vo vzdu-
chu a často nepríjemne zapáchajú. Zlik-
vidujete ich antibakteriálnym sprejom.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

Ochlaďte sa s pomocou 
klimatizácie zdravo

» ren
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Patríte k tým, čo radi leňošia na 
pláži a užívajú si slnečné lúče a kú-
panie sa v mori? Toto všetko Senegal 
ponúka na nádherných piesočnatých 
plážach. Ale ak patríte k tým, čo chcú 
vidieť „kus sveta“ aj za múrmi hote-
lových rezortov, tak by ste mali určite 
zamieriť do Senegalu. Vďaka cestov-
nej kancelárii Hydrotour môžete za-
žiť tradičný senegalský život či safari 
na vlastnej koži, prežiť noc v púšti,  
okúpať sa v ružovom jazere a zároveň 
spoznať aj kus senegalskej histórie.

Najzápadnejší bod kontinentálnej 
Afriky sa nachádza v hlavnom meste  
Dakar.  Atmosféru umeleckého mesta 
dotvára množstvo farieb, tradičné ode-
vy tu hrdo nosia ženy aj niektorí muži.                    
Ak sa rozhodnete vydať na tradičný 
africký trh, budete svedkami nielen 
toho, ako hrdo nosia Senegalčania 
svoje farebné odevy, ale zažijete natu-
rálnu atmosféru nákupov.  Zeleninu, 
ovocie,  bylinky, ryby, ale aj talizmany, 
suveníry, látky či dokonca zvieratá – to 
všetko tu miestni aj turisti nakupujú.                       
A ak chcete nakupovať, nezabudnite         
na zjednávanie. 

Gorée, Ružové jazero, Rallye Da-
kar - Po panoramatickej jazde Dakarom 
nasadnite na loď a plavte sa na malebný 
ostrov Gorée, ktorý je zaradený medzi 
pamiatky svetového kultúrneho dedič-
stva UNESCO.  Ostrov je spomienkou 
na časy, keď z Afriky vyvážali milióny 
otrokov, pozrite si koloniálny dom, kde 
pripravovali otrokov na dlhú plavbu do 
Ameriky.  Ďalšou zastávkou  je Ružové 
jazero Retba, ktoré je dokonca slanšie 
ako Mŕtve more. Kedysi práve tu kon-
čila legendárna Rally Paríž Dakar.  Ru-
žové sfarbenie jazera má na svedomí 
baktéria Dunaliella salina, ktorá vďaka 
slnečným lúčom produkuje ružový pig-
ment. Apropos, takú malú Rallye Dakar 
tu môžete zažiť aj Vy, jazda po dunách  
v džípe je priam adrenalínovým osvie-
žením výletu. 

Safari a levy zblízka -  Koho by ne-
lákalo vidieť divé šelmy zblízka v ich 
prirodzenom prostredí. Toto Vám ponú-
ka návšteva levej rezervácie. V džípoch 
chránených klietkou sa budete levom 
pozerať priamo do očí.  A jazda po prí-
rodnej rezervácii Bandia Vám umožní 
vidieť zblízka ďalšie africké zvieratá 
-   žirafy, antilopy, pštrosy, nosorožce či 
veselé opice a tiež krokodíly. 

Navštíve aj Fadiouth – jedinečný 
ostrov postavený z mušlí. Že neveríte? 
Prechádzka po ostrove Vás o tom pre-
svedčí, mušle sú všade, po mušliach 
kráčate, z mušlí sú dekorácie. A opäť 
sú tu milí ľudia a ich terranga – teda 
senegalská pohostinnosť.  A nezabud-
nuteľný zážitok budete mať aj po tom, 
čo strávite jednu noc v púšti Lompoul. 
Dvojdňový výlet, počas ktorého sa aj 
povozíte na ťavách a zažijete tradičnú 
púštnu večeru pri ohni. Už sme Vás in-

špirovali? Tak neváhajte a rezervujte si 
svoj senegalský pobyt v CK Hydrotour 
ešte dnes.

Senegal ponúka nezabudnuteľné zážitky

» text a foto ZK

Alena Berithová
0907 877 862

ĽUBOVNIANSKO
berithova@regionpress.sk
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
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