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www.slprofi.euwww.slprofi.eu

PREDAJ A SERVIS PC&NTB

Kristián KALETA

PREDAJ A SERVIS PC&NTB

Kristián KALETA

Ďakujeme Vám
za prejavenú dôveru,

prajeme požehnané
vianočné sviatky

a nový rok
plný milostí.

PÔŽIČKA

2500 - 3000 € /mesačne

nás kontaktujte na tel. čísle: 

- firemné akcie - ukončenie roka- firemné akcie - ukončenie roka

MEGA OHŇOSTROJEMEGA OHŇOSTROJE
CELOROČNÝ

PREDAJ
CELOROČNÝ

PREDAJ
Nám. Sv. Mikuláša 26, Stará Ľubovňa | 0948 823 624

- na svadby - rodinné oslavy
- firemné akcie - ukončenie roka a iné...
- na svadby - rodinné oslavy
- firemné akcie - ukončenie roka a iné...

MEGA OHŇOSTROJEMEGA OHŇOSTROJE
CELOROČNÝ

PREDAJ
CELOROČNÝ

PREDAJ

NÁBYTOK
RAREX

váš farebný domov

NÁBYTOK RAREX, s.r.o.

Ľubovňa

www.nabytokrarex.sk
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už  na trhu20

Ďakujeme všetkým klientom
za dôveru a želáme príjemné prežite

vianočných sviatkov 
a šťastný Nový rok 2023
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INZERCIA

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, Ka-
mienka, 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    34.980 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

DISTRIBÚCIA (12.940 domácností)
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5pred SÚDMI, ÚŽEROU, DRAŽBOU
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49 € /m3

VOĽNÉ 
FÚKANIE
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                                Vstupné                /osoba
 

                                2 x večera, prípitok, káva, tombola 

        Večerom nás bude sprevádzať super kapela 

  

Info: 0949 705 818, 0907 649 508

                          Vstupenky je možné zakúpiť si v škole

Levočská 40, Stará Ľubovňa

 

 2023 o         hod.
Kultúrny dom Nová Ľubovňa

Vás pozýva na

Vianoce patria na Slovensku k naj-
krajším, najobľúbenejším a naj-
významnejším sviatkom v roku a sú 
bohaté na rozličné ľudové zvyky a 
tradície, ktoré ešte podčiarkujú ich 
magickú atmosféru.

Na Štedrý deň sa tešíme všetci bez 
rozdielu veku. Tento čarovný čas, kedy 
sa stretne celá rodina a večer jej čle-
novia spoločne zasadnú k sviatočne 
prestretému štedrovečernému stolu, 
nám prináša pokoj v duši. V niektorých 
rodinách majú zvyk sa všetci spoločne 
pomodliť, inde zasa zhodnotia celý rok 
či spievajú vianočné piesne. Sú rodiny, 
kde sa pri štedrovečernom stole zvykne 
prestierať jedno miesto navyše pre ná-
hodného hosťa.

Zvyky a tradície sa však na Sloven-
sku neviažu len k Vianociam, ale aj k 
novému roku, ktorý nám už klope na 
dvere. V minulosti bolo rozšírené, že 
to, čo človek robí na Nový rok, bude 
robiť aj celý zvyšok roka. Preto sa ľudia 
v tento deň vystríhali hádkam, snažili 

sa byť slušní, milí a priateľskí a zacho-
vať si pohodu, pokoj i odpočinok. Aby 
počas nastávajúceho roka nik netrpel 
hladom, dbalo sa na to, aby sa každý 
člen rodiny na Nový rok dobre naje-
dol. Tradične sa varila šošovicová po-
lievka, aby sa v rodine držali peniaze 
a nesmela sa jesť hydina, aby z domu 
neuletelo šťastie. V prvý januárový deň 
sa tiež nezametalo ani sa nevyhadzo-
vali odpadky, to preto, aby sa z domu 
nevynieslo bohatstvo. Rovnako sa ne-
odporúčalo ani prať či vešať bielizeň, 
symbolizovalo to nešťastie.

Milí naši čitatelia, či už pestujete vo 
vašej rodine také, či onaké 
zvyky a tradície, za re-
dakciu REGIONPRESSu 
vám všetkým želám 
vianočné sviatky plné 
pohody, pokoja, spo-
kojnosti a nech vás 
počas celého roka 
sprevádza zdravie, 
šťastie a láska.

Pokojné a radostné sviatky!

» Renáta Kopáčová, redaktorka

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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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0907 877 862
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AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.
Plavnica 461, 065 45 Plavnica 

www.autovendy.sk

Kvalita. Inteligencia. Potešenie

PRICHÁDZA
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0907 877 862

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.

Občianska
riadková
inzercia

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    

» Kúpim SIMSON, STELU,-
JAWU 90, 250,350 aj diely. 
0949505827
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K najkrajším sviatkom roka neodmys-
liteľne patria aj vianočné zvyky a tradí-
cie, ktoré sú veľmi rozmanité a líšia sa 
tiež podľa jednotlivých regiónov.

Reťaz značí súdržnosť - Skôr ako si 
rodina sadne k štedrovečernému stolu, 
zväzujú sa jeho nohy reťazou, aby bola 
rodina počas roka súdržná a tiež sa naň 
položia naraz všetky jedlá, ktoré sa budú 
podávať, pretože od stola sa nesmie počas 
večere vstávať.

Šupiny z kapra zabezpečia bohatstvo 
- V niektorých rodinách sa pred večerou 
všetci členovia rodiny umyjú vo vode, do 
ktorej hodili mince. Má to zabezpečiť, aby 
boli všetci zdraví a bohatí. Vo zvyku je 
tiež dávať chlieb a peniaze pod obrus, na 
zabezpečenie dostatku peňazí a jedla na 
ďalší rok. Inde sa zasa pre zabezpečenie 
bohatstva vkladajú pod obrus šupiny z 
kapra a vložiť si ich treba aj do peňaženky.

Jabĺčko, med a oriešok - V niektorých 
rodinách hlava rodiny urobí každému čle-
novi rodiny krížik medom na čelo, aby boli 
pokorní a dobrí ako med. Počas štedrej ve-
čere je zaužívaným zvykom zjesť oblátku 
s medom a tiež rozkrojenie jablka. Ak sa 
na jeho jadrinci ukáže hviezdička, rodina 
bude v najbližšom roku zdravá. Inde majú 
taký zvyk, že každý člen rodiny rozdelí 
jedno jablko na toľko častí, koľko je ľudí pri 
stole a následne dá každému jeden kúsok. 
Keď tak urobia všetci, má každý opäť celé 
jablko. Zvyknú sa tiež hádzať orechy do 
kútov miestnosti, aby sa zachovala hojnosť 

v dome. Niekde je zasa zaužívané rozbíja-
nie štyroch orechov, pričom každý z nich 
symbolizuje jedno ročné obdobie – ktorý 
orech je dobrý, teda zdravý, v tom období 
sa očakáva zdravie v rodine. V niektorých 
rodinách si každý vyberie z misky jeden 
orech a otvorí si ho, ak je orech zdravý, 
bude zdravý aj jeho majiteľ.

Vianočné menu - Hoci má každý re-
gión svoje špecifiká a dokonca i každá 
rodina má svoje obľúbené vianočné menu, 
pravdepodobne na žiadnom štedrovečer-
nom stole nechýbajú oblátky, med, orechy, 
cesnak či jabĺčko. Zvyknú sa jesť ako prvé. 
Nasleduje polievka, ktorej druh rovnako 
závisí od tradícií toho ktorého regiónu či 
už je to rybacia, šošovicová, hubová alebo 
kapustnica. Potom prichádza na rad hlav-
né jedlo, teda zvyčajne zemiakový šalát a 
ryba. Ako zákusok sa podávajú opekance, 
alebo koláč „štedrák“ plnený tvarohom, 
lekvárom, makom a orechmi. V niekto-
rých častiach Slovenska si ľudia zvyknú 
pochutnávať na závinoch s kapustou či 
makom.

Vianočné zvyky a tradície

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay
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19. decembra 1959   
V Moskve bola medzi vládami ZSSR, Ma-
ďarska, Nemeckej demokratickej republi-
ky, Poľska a Česko-Slovenska podpísaná 
dohoda o stavbe ropovodu Družba

Výročia a udalosti
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 877 862

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

Spoločenská sála 

Belanské
kúpele 

svadby, 
narodeninové oslavy, 

plesy, firemné večierky 

Kapacita 130 osôb 

Kontakt:
0904 381 257
 0944 703 900
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051/7718 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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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť

Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu
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