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ĽUBOVNIANSKO
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Ľubovniansko

PRENÁJOM VÝKONNÉHO PROFI
TEPOVAČA KÄRCHER PUZZI 10/1
PRENÁJOM VÝKONNÉHO PROFI
TEPOVAČA KÄRCHER PUZZI 10/1

Ce
na

 za
požičania od 13€. Víkend len 30€ aj s chémiou.

Ce
na

 za
požičania od 13€. Víkend len 30€ aj s chémiou.

Vhodný na tepovanie

sedačiek, kobercov,

matracov atď.

www.sl-rent.eu
Nám sv. Mikuláša 26 (pri VÚB)

0948 823 624
0905 464 632 
0948 823 624
0905 464 632 

NAJCOMP - 0948 823 624
Nám sv. Mikuláša 26A, SL

IDETE NA DOVOLENKU,
SLUŽOBNÚ CESTU?

IDETE NA DOVOLENKU,
SLUŽOBNÚ CESTU?

PREDAJ KUFROV
PREDAJ KUFROV

RENOVOVANÉ
PC OD 99 EUR / NTB OD 199 EUR
RENOVOVANÉ

PC OD 99 EUR / NTB OD 199 EUR

WIN 10
2 roky záruka
WIN 10
2 roky záruka

KÚPA | PREDAJ | PRENÁJOM

www.sl-art.sk

Maľované obrazy
na maliarskom

plátne
a na drevenom ráme.
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Unikátny darček
na výročie alebo svadbu

0948 823 654 NAJCOMP
Nám sv. Mikuláša 26 (pri VÚB)

• 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

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú 

cenu
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Príjmeme VODIČOV AUTOBUSOV
na týždňovky po Slovensku a ČR

Náborový príspevok 500€
09
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Náborový príspevok 400€.
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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
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NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
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GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
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V živote nie sme všetci obdarení rov-
nako, nerodíme sa do totožného pro-
stredia a nemáme identické rodinné 
zázemie, ale ani zhodné schopnosti. 
Ako sa s tým popasujeme, to však v 
konečnom dôsledku závisí len od nás.

Sociálne prostredie, rodinu, výcho-
vu, hodnoty, ktoré nám boli, prípadne 
neboli vštepované, ale ani školu, učiteľov 
či spolužiakov si v detstve jednoducho 
nemáme možnosť vybrať. Nemôžeme teda 
povedať, že všetci stojíme na rovnakej 
štartovacej čiare.

Treba však myslieť aj na to, že hoci 
niekto mal vynikajúce zázemie, rodinu, 
ktorá mu bola vzorom či oporou, všemož-
ne ho podporovala aj finančne zabez-
pečila, môže zlyhať, ak nebude na sebe 
usilovne pracovať. A naopak aj človek, 
ktorý nepochádza z rovnako podnetné-
ho či podporujúceho prostredia, nik sa o 
jeho rozvoj príliš nezaujímal, nesnažil sa 
zistiť, v čom spočívajú jeho prednosti, ne-
venoval sa mu, ak to nevzdá, ale príjme to 
ako výzvu a zabojuje s nepriazňou osudu, 

môže sa stať výborným ekonómom, nada-
ným lekárom, či šikovným remeselníkom, 
ktorého budú ľudia vyhľadávať a vážiť si 
ho, ale tiež môže byť dobrým partnerom 
či rodičom, hoci on sám nič podobné ne-
zažil.

Pravdou je, že každý človek musí hrať 
s kartami, ktoré mu život rozdal. Som však 
presvedčená o tom, že to, ako to napokon 
s naším životom dopadne, záleží v ko-
nečnom dôsledku od toho, ako my sami 
svoj život uchopíme a akú hru zahráme s 
kartami, ktoré sme do vienka dostali. Ak 
boli skvelé, vážme si to a nepremárnime 
šancu stavať na pevných základoch, ak 
boli zlé, nevzdajme to a zabo-
jujme o seba, satisfakciou 
a odmenou nám môže byť 
aj vedomie, že „umenie 
žiť nie je umením hrať s 
dobrými kartami, ale 
umením zahrať so 
zlými kartami dobrú 
hru.“ (Robert Louis 
Stevenson)

Vziať život do vlastných rúk

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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MALIARSTVO

0940 167 755 85
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PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA

0907 263 750  info@stroj-omietky.sk

VÁPENNOCEMENTOVÉ
SÁDROVÉ STROJOVÉ

OMIETKY
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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

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

v našich novinách

0907 877 862

INZERCIOU

reality/iné

» Kupim za dobru cenu 
dom, chalupu. Ponuknite. 
0908 537 258

záhrada a zverinec

» PREDÁM ŠTEŇATÁ 
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES 
0951446485
» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

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    
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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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FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS

STAČÍ ZAVOLAŤ  PRÍDEME KEDYKOĽVEK

PENIAZE V HOTOVOSTI    IHNEĎ

sídlo Sabinov   0917 722 447
kalejatransport@gmail.comPonuka práce pre:

ŽIVNOSTNÍCI – ZVÁRAČI TIG, MIG
ZAMOČNÍCI VODIČI VZV

OPERÁTORI DO VÝROBY
– MUŽI , ŽENY, PÁRY

MONTÁŽ SOLÁRNYCH PANELOV

 
ČESKÁ REPUBLIKA/NEMECKO

0915 971 823 - 0918 723 654
Ubytovanie a cesta hradené 
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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

INZERCIA
0907 877 862

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk

20. júla 2007  
v Hurbanove padol absolútny teplotný 
rekord na Slovensku +40,3°C (14:58); v Du-
dinciach namerali +40°C (14:13), a tak pô-
vodný rekord z 18. júla 2007 nevydržal ani 
2 dni

Výročia a udalosti
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Hrad nad Vinným je miesto hodné 
výletu pre celé rodiny. Očarí nový 
vstupný most, vstupná uvítacia sála, 
takzvaný Dom kapitána, galéria, 
oddychová zóna aj romantická vy-
hliadka. Na hrade ožilo tradičné te-
sárstvo aj ďalšie stredoveké remeslá.

Na Vinianskom hradnom vrchu 
tento rok pribudli chýbajúce služby a 
priestory, aby sa hradní dobrovoľníci 
a aj jeho návštevníci cítili čo najlepšie. 
Hneď po príchode na hrad cez drevenú 
lávku si môžu záujemcovia objednať 
služby sprievodcu a zistiť, čo všetko 
sa na hrade práve deje. Nedávno bol 
pri archeologickom výskume objavený 
palác a jeho stena teraz slúži ako akási 
galéria na zorientovanie sa v histórii 
hradu aj celej oblasti.

Zaujme aj nová vyhliadka
Hrad Vinné pozýva na návštevu 

všetky vekové kategórie, nech už sú v 
tejto časti Košického kraja z akýchkoľ-
vek dôvodov. Je to skvelé miesto, kde 
môžete stráviť romantické chvíľky na-
príklad na novej vyhliadke s výhľadom 
na Východoslovenskú nížinu. Hrad 
bol totiž postavený na sopečnej kryhe 
na južných výbežkoch Vihorlatských 
vrchov, v nadmorskej výške 325,3 m n. 
m. Je ideálnym miestom aj na piknik s 
deťmi, ktoré sa nebudú vedieť vynadí-
vať na dobovo oblečených majstrov te-
sárov či kuchárov, ktorí na hrade denne 

pracujú.

Michalovský prvý rytier
Hrad nad Vinným, ktorý sa týči nad 

brehmi Vinianskeho jazera postavili v 
13. storočí, a za jeho hradbami býval 
aj druhý najmocnejší muž Rakúsko-
-Uhorska po kráľovi, vtedajší dalmát-
sko-chorvátsky bán, Albert Užský. 
Tohto protihustiského bojovníka si na 
Zemplíne dodnes pripomínajú ako mi-
chalovského prvého rytiera.

Vinianske jazero
Po návšteve hradu sa môžete osviežiť 

vo vodách Vinianskeho jazera. To sa 
rozprestiera na ploche 8 hektárov a má 
hĺbku 3 metre. Vzniklo v sedle na upätí 
dvoch vrchov vytvorením umelej hrá-
dze a privedením vody z Vinianskeho 
potoka. Je obklopené okolitými lesmi a 
vytvára jedinečné podmienky na relax, 
člnkovanie, rybolov a turistiku v okolí.

Informácie a foto poskytla 
KOCR Košice Región Turizmus

Hrad nad Vinným je plný noviniek

» ren

Počas horúcich letných dní by sme 
mali našu pozornosť zamerať nie len 
na dodržiavanie pitného režimu, ale 
aj na vhodný výber potravín.

Strava má byť podľa odborníkov v let-
ných mesiacoch ľahšia, teda ľahko strá-
viteľná, s nižšou energetickou hodnotou, 
pretože organizmus v lete nepotrebuje vy-
tvárať teplo v takej miere ako v zimných 
mesiacoch. Súčasne však musí strava 
poskytovať dostatok výživných látok. Zlo-
žením má byť vyvážená a pestrá, čo pred-
stavuje dostatok celozrnných výrobkov, 
nízkotučných mliečnych výrobkov, rýb, 
hydiny, zemiakov a strukovín a samozrej-
me ovocia a zeleniny - najmä sezónnych, 
ktoré okrem tekutín obsahujú množstvo 
cenných výživových zložiek, ako sú vi-
tamíny a minerály, enzýmy či vláknina. 
Konzumovať by sme mali menej jedál a 
potravín bohatých na tuky, najmä nasý-
tené a na jednoduché sacharidy.

Doplniť treba aj antioxidanty
V letných mesiacoch treba pamätať 

aj na to, že slnečné žiarenie spotrebúva 
najmä pri opaľovaní antioxidanty v or-
ganizme. Ide najmä o antioxidanty, ktoré 
možno doplniť stravou a to: vitamíny A 
respektíve Betakarotén - provitamín A, a 
vitamíny C a E.

- Vitamín A sa nachádza napríklad v 
mrkve, paradajkách, malinách, marhu-

liach, masle, rybách.
- Vitamín C nájdete v ovocí, akým sú 

napríklad čierne ríbezle, jahody, citrusové 
ovocie, kivi, maliny, černice a nájdete ho 
aj v zelenine, akou je paprika, karfiol, kel, 
kaleráb, paradajky, ale aj v zemiakoch.

- Vitamín E sa nachádza v rastlinných 
tukoch a olejoch, zelenine, orechoch, 
obilných klíčkoch.

- Veľmi účinným antioxidantom je 
však aj lykopén, ktorý obsahujú paradaj-
ky či červený melón.

Pozor na rizikové potraviny
Zvýšenú opatrnosť by sme mali ve-

novať aj takzvaným epidemiologicky 
rizikovým potravinám, najmä pokiaľ nie 
je zaručená dostatočná hygiena pri ich 
výrobe, skladovaní a manipulácii s nimi. 
Patrí sem zmrzlina, lahôdky, cukrárske 
výrobky, pokrmy pre dojčatá a deti. Vý-
robky z mäsa, vajec a mlieka konzumujte 
len dostatočne tepelne spracované.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

Zdravé stravovanie 
počas letných mesiacov

» ren
zdroj foto silviarita pixabay

Alena Berithová
0907 877 862

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

bubnovú kosačku,
mulčovač
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0944 113 140

AKCIA
DO 31. JÚLA

2022
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