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ŠUMNÁ
STRECHA
MICHAL

0908 337 893

79-009

PLÁNUJETE NOVÉ

AUTO?

U NÁS NAJVÝHODNEJŠÍ

LEASING
ÚVER
POISTENIE

www.poistimevas.sk

GORKÉHO 5, SNV

79-007

NA VAŠE NOVE AUTO
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61_0055

61_0052

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

79-096

PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY
STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

Týždenne do 32 750 domácností

2

záhrada
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auto - moto, stavba

3

79-053

sPIšsko

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71
9 139

Predaj - Prepravalov
iá
sypkých msoatker•O
bilie

•Štrk •Pie
emina
•Makadam •Z
evo
•Palivové dr

Preprava - Prenájom
kontajnerov

•Suťové
ové
•Veľkoobjem

Preprava strojov

•Stavebných
•Lesných
árskych
•Poľnohospod
•a iné...

KOMPLETNE ZEMNÉ,
A VÝKOPOVÉ PRÁCE

BÚRACIE

79-109

Výročia a udalosti
Edvard Beneš bol jednomyseľne zvolený
za prezidenta ČSR

19. júna 1946

Výročia a udalosti
bolo založené Slovenské hemoﬁlické združenie

21. júna 1990
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0
0911 405 40

Výročia a udalosti
v Prahe sa na Strahove začala 1. celoštátna spartakiáda

23. júna 1955

99-0013

PRAD s.r.o.

OK TRANS PO
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»Kúpim Suzuki Samurai,
Vitara, Jimmy v akomkoľvek stave, aj nepojazdné
Ponúknite 0949532310

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

DISTRIBÚCIA (32.750 domácností)
párny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Gelnica,
Novoveská Huta, Spišská Nová
Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice, Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany,
Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, Spišský
Hrušov, Teplička

»Kúpim 1 alebo 2-izbový
byt v SNV. Nie som RK. T.č.
0948130227

nepárny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Margecany,
Prakovce, Spišská Nová Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice,
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce,
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov,
Teplička

11 HOBBY A ŠPORT

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682W

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim akékoľvek zlaté
a strieborné mince aj celé
zbierky, šperky a bankovky.
t. 0915627285

14 RôZNE / iné
»Kúpim staré zlaté zuby,
zlaté a strieborné mince a
hodinky OMEGA, bodáky,
nem.helmy 0907166358

15 HĽADÁM PRÁCU
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

SERVIS OKIEN
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Ďalej ponúkame

t;BTkFOJFCBMkónov

tBe[QFŘOPTUOÏEvere
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
tInteriérovÏEvere
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?
t1MBTtovÏPkOÈVDIPEovÏEvere
tPonúkBNFÞEräCVBTFrWJTQMBTtovýDIPkJFOWÝFULýDItZQov
tÇBMÞ[JFTJFƃLZrPMFULZDFŵBOPD
tOQravZBvâNFOVčBTUJkovania
A
tPrFNB[BOJFBJNQrFHOÈDJVtFTOFOÓ
VÝFUkP[BOBKMFQÝJFcenZOBUSIV
K
PO CIOV zavPMBKtFOÈNBmyVÈNVrPCÓNFJOEJWJEVÈMOVQPOVku
tVâNFOVtFTOFOÓ
NU Á
tOETUrÈOFOJFQrefukovBOJBPkien
KA QPEűBvBÝJDIQrFETUáv#&;K0/,63&/ė/²$&/:
tOECMPkovBOJF[BTFknutÏIPkovania
GARAN

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

A
CI

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

ky moje návrhy, presne tak ako boli podané, prijal.“ Citácia z prejavu Klementa
Gottwalda na Václavskom námestí 25.
februára 1948. Z prejavu hlupáka so silným sklonom k alkoholizmu. Z prejavu,
Nechcem hodnotiť prezidenta Bene- po ktorom sfanatizovaný dav takmer na
ša, ktorý bol opätovne zvolený do úradu pleciach vyniesol hlupáka so sklonom k
prezidenta Československa 19. júna 1946. alkoholizmu, notorického klamára a zaTeda, pred 75 rokmi. Iba pripomínam, že kladateľa „našizmu“ v našich končinách
aj vtedy sa naši predkovia tešili, že už je až na Hradčany.
„po“, že všetko zlo sa skončilo, máme
Povojnová polodemokracia v Česprezidenta, pamätáme sa, ako bolo po- koslovensku sa skončila. Komunisti ,
čas prvej republiky a teda, „bude fajn“.
ich pohrobkovia a plagiátori ich mocenFajn bolo veľmi krátko. Iba do komu- ských metód (a čohokoľvek, čo sa oplatí
nistického prevratu v roku 1948. Pražský plagiovať) dokonale využívajú chyby
Václavák bol do posledného miesta plný svojich politických rivalov a konečný
nadšených budovateľov povojnovej re- zápas presúvajú na ulicu. Nájde sa sila,
publiky. Bez výčitiek nadšených. Túžili ktorá by dokázala čeliť nastupujúcej topo zmene, túžili po spravodlivosti, po- talite? Koľko rokov sa hľadala a či sa vôkoji, práci a slušnom živote. Spomienky bec našla, na to odpoveď poznáme.
na prvú republiku boli ešte celkom živé.
Stojí za to si pripomenúť nástup a
Až prišiel jeden rečník a plamenným pre- pád Beneša. Nádej na demokjavom davu oznámil: „Práve sa vraciam raciu a pád demokracie.
z Hradu od prezidenta republiky. Dnes Pretože všetko je tak veľmi
ráno som pánovi prezidentovi republiky nápadne podobné!
podal návrh na prijatie demisie minisPekný týždeň, už fakt
trov, ktorí odstúpili 20. februára tohto letný, vážení čitatelia.
roku. A súčasne som pánovi prezidentovi navrhol zoznam osôb, ktorými má byť
S pozdravom
vláda doplnená a rekonštruovaná. Môžem vám povedať, že pán prezident všet» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0950 276 839

OJ

K

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Chcete si
ripodať riadkový
inzerát?

A to najmä a hlavne vtedy, ak sa spoľahneme iba na nádej. Ak si myslíme,
že stačí, že už to „asi máme“. Už sme
sa toho „asi dožili“. Nie, iba to nestačí.

SPO

Západné Slovensko

16 ZOZNAMKA
»Hľadám ženu do 38r na
pekný vzťah, lásku, život.
0911562156

Nádej zvykne trvať iba krátko

N OST

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
99-0032

SPIŠSKO
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Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
»Hľadám ženu do 39r na
pekný vzťah, lásku, život.
Príklad:
0911562156
RP
SN 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 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 novinách, SN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

SN21-24 strana-
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Prepadnutí a ako neprepadnúť

Prišiel cirkus leto

Očakáva sa, že stúpne počet prepadávajúcich žiakov. Nemusí to súvisieť
iba so zavretím škôl. Neprospievajúci žiaci sú aj výsledkom dlhodobej
deštrukcie školstva politikou, ktorá
degradovala vzdelávanie.

Letný slnovrat a začiatok astronomického leta je tu. 21. júna máme
najviac hodín slnečného svetla za
deň a najkratšiu noc.

pedagóg ZŠ a VŠ

KLAMPIARS T VO

Realizujeme

KL P

0904 121 559 | www.tulis.sk

s.r.o.

ZATEPĽOVANIE
PODKROVIA

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK
KAMENIVO

    
STRIEKANÁ
   
PUR PENA
  
 FÚKANÁ CELULÓZA
 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

0951 636 225

dovoz
zdrama

 +48602521334
PALIVOVÉ DREVO

61-0056

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

neho rozsypaný na role ochraňoval
úrodu.
Oheň však nebol jediným uctievaným živlom. V tento deň sa naši predkovia s obľubou kúpali v riekach a poLetný slnovrat sa oslavuje na celom tokoch. Išlo o prvé kúpanie pod holým
svete už od nepamäti a pre Slovanov nebom.
Naši predkovia najkratšej noci v
bol jednou z najvýznamnejších udalostí roka. Je oslavou Slnka ako zdroja roku pripisovali takú čarovnú moc,
života na Zemi, ktoré vplýva na plod- že počas nej chodili zbierať bylinky.
nosť, úrodu a tým aj dostatok obživy Tieto byliny boli samozrejme kúzelné.
pre ľudí. Naši predkovia si ctili Slnko Okrem nich ľudia zbierali aj rosu, ktoako zdroj života na Zemi. Od Slnka zá- rá mala údajne liečiť. Chceš si privolať
visela úroda na poliach, podľa neho a šťastie? Jednoducho si v tento deň chyť
jeho brata Mesiaca sa určoval čas. Po- svätojánsku mušku a nos ju stále so
slaním slnovratových tradícii a zvykov sebou. Účinok je porovnateľný so štvorbolo magicky zaistiť zdarný priebeh lístkom. Na svätého Jána sa tiež otváleta a proces zrenia s dostatkom vlahy rala zem a vydávala na povrch svoje
(kúpanie), tepla (motív ohňa) a plodivej poklady, ktoré mohol nájsť len človek
sily (sexuálna uvoľnenosť).
statočný s čistým srdcom.
Letný slnovrat (21.júna) a deň svätého Jána Krstiteľa (24. júna) sa spojili
až v dobe, kedy do našej oblasti prenikalo kresťanstvo.
Preto aj spomínané pálenie ohňov.
Vatry boli menšie, ako v súčasnosti.
Také, aby sa dali preskočiť. Preskakovaním ohňov si mladí dokazovali svoju
šikovnosť a obratnosť. Na pripomenutie si sily slnka, ktoré bolo v tento deň
na vrchole a odteraz už len klesalo,
púšťali ľudia z vrchov do dolín zapálené kolesá. Do ohňa sa hádzal chlieb
alebo posúch na znak obetovania, ako
bolo zvykom v pohanských kulturách.
Oheň mal tiež privolať dážď a popol z
» red

99-0083

- mäkké a tvrdé
-narezané, naštiepané
od 20cm - 60 cm

Brikety z trdého
dreva

- sypané

alebo ukladané
- drevo v 2 m, 3 m,
UULúæSIKP

0944 684 138
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Rastislav Hojnoš, Kurimany
5WæVW[ČWJRMLVIVQILWXZI^a
- cena po telefonickom dohovore
99-

Netreba však ignorovať aj fakt, že
sa na vedomostiach odrazilo i zatvorenie škôl a online vzdelávanie, ktoré
nebolo adekvátnou náhradou. Dnes
sú školy otvorené, vrátila sa rutina:
výklad - domáca úloha - písomka. Učitelia sa snažia dohnať zameškané, no
zabúda sa na fixáciu učiva a na tvorivejšie metódy. Treba dodiktovať učivo a
známkovať. Rezignovalo sa na pokojný
priebeh vyučovania. Z rôznych strán
počúvam, že sa píšu tzv. výstupné previerky, ktoré legislatíva nepožaduje.
Žiaci do seba musia nalievať učivo.
Akoby sa časť z neho nedala presunúť
do ďalšieho školského roka! Rýchly výklad učiva bez fixácie mohol ovplyvniť
výsledky žiakov. Nemyslím na lajdákov, ale na tých, ktorým to myslí pomalšie alebo majú poruchu učenia.
Otázkou je, čo s prvákmi, ktorí nezvládli čítanie, písanie. Prepadnutie by
bolo najideálnejšie. Ibaže to je strata
roka života. Isto, ponúkli sa letné školy.
Dobrovoľné! Politici sa báli výnimočne
skrátiť alebo zrušiť niektoré z prázdnin
alebo nariadiť dochádzku do letnej
školy. Preto sa zdá byť najľahšou cestou prepadnutie za niečo, za čo dieťa

nemôže.
Pätorka na 2. polrok nemusí znamenať opakovanie ročníka. Možno
požiadať o opravnú skúšku, ak žiak
neprospel z max. 2 predmetov. Potom
sa musí v lete doučiť podľa okruhov
skúšky od školy. Ak dostane známku
lepšiu ako päť, tak ročník neopakuje.
Na opravnej skúške môže byť po súhlase školy prítomný aj rodič. Je teda
možnosť, ako sa vyhnúť prepadnutiu.
Ak má žiak na konci školského roka 3
a viac pätoriek, pochybujem, že zlyhalo
iba dištančné vzdelávanie.
Ak sa na úroveň pätorky dostal
žiak, ktorý má zvyčajne prijateľné výsledky, je na škole, aby zohľadnila nedostatky dištančného vzdelávania. Neverím tomu, že učiteľ nedokáže žiaka
diagnostikovať, nepozná príčiny jeho
zlyhania a nevie nájsť riešenie, aby len
tak neprepadol. Nemôžeme namiesto
toho na žiakov tlačiť, naháňať ich a doháňať učivo na úkor kvality. Ak z týchto dôvodov žiak zlyhal, mali by rodičia
zasiahnuť. Je možnosť odvolať sa voči
známke do troch dní po vysvedčení.
Predpokladá to však zvládnutie polročného učiva na komisionálnej skúške.
Epidemické opatrenia ohrozili
psychiku našich žiakov, a preto treba
mať stále na vedomí to, že sme zažili
výnimočnú situáciu, ktorá sa rieši pokojne, s porozumením a ľudsky.

66-0018

sPIšsko

SLUŽBY, BÝVANIE
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OD PONDELKA 21. 6.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi
CÒ¨ú©
mäso mix
cena za 1 kg

-32%

Supercena

5.19
ïĊ àĊ©Ïï©
• bez kost�, v celku

1 kg balenie

49

3

79

3

125 g

-31%
-23%

-41%

• údená/neúdená

29

2

(1 kg = 7,63)

89

Liptov
Bryndza

2.19
Leerdammer
• plátky
• rôzne druhy

29

1

0

(100 g = 0,71)

ìÒúȁà¤ƝƟıơı

150/160 g

2.99*
Maxi
Parenica

1.29

300 g

(100 g =
0,86/0,81)

Kelt

• svetlé výčapné
pivo

Supercena

-40%

-30%
0.85

0

(1 l = 0,78)

ìÒúȁà¤ƝƟıơı

39

89

1

0,5 l

0.65

20 kusov

Vajcia „M”

0,5 l

59

0

(1 l = 1,18)

&ØïǿÙÿó

(1 kus = 0,09)

• svetlý ležiak
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SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

SPIŠSKO
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OD PONDELKA
21. JÚNA

ƒƗÔåÿĆ¡ÅÔåĐ

3

Supercena

49

dàÒ¨úȕēììÀ¨ï
• 3-vrstvový

ƝÏàúĀ ¨

1

99

ƌƜÏàúĀ ÀÏŽƛİƝƝƍ

ƌƜÏàúĀ ŽƜİƛƛƍ

;ÿ½ĒÙóÏ©ÿúǿ¨ïÏĒ
• 2-vrstvové

Supercena
1 kg balenie

;àÙėÿØÙ©
ė¨ØÀÏĒìïȁÒà½àĊ©
• var�ý typ B
• skoré

cena za 100 g

0

59

-44%
0.45

0

25

+ï½

200 g balenie

-52%
2.29

1

09

½¨ïȝĒìï¤ÌÏĒ
óúȝìàĊ©
• ext�a sladké

(100 g = 0,55)

200 g

-52%
-32%

0,7 l

7

39

2.49

¨½¨ïàĊÏ

1

69

(1 l = 10,56)

ïàóÏĒÙ¨

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƝƢıƟıƝƛƝƜı

7.39*

3

49
(100 g = 1,75)

Jacobs Velvet
• instant�á káva

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
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POTULKY SLOVENSKOM

Navštívte hrad Beckov a spoznajte jeho
bohatú históriu
V malebnom prostredí stredného
Považia, severovýchodne od Nového Mesta nad Váhom sa na vápencovom brale vypína hrad Beckov.
Jeho studňu stráži drak menom
Blundus a v hradnej kaplnke prebýva zázračná Beckovská madona.

K hradu Beckov vedie asfaltová cesta s bezbariérovým prístupom priamo
z obce Beckov. Začína na východnom
konci námestia so súsoším Najsvätejšej
Trojice, vedie popri kostole sv. Štefana
kráľa a dovedie vás až ku križovatke.
Odbočením vľavo sa po vydláždenej
ceste dostanete k hradu. Od obecného
námestia tam prídete pešo za približne 5
minút a cesta je vhodná pre všetky vekové kategórie a zvládnu ju aj cyklisti. Svoje bicykle môžu odložiť pri pokladni, ich
vjazd do areálu hradu nie je povolený.

Zaujme katapult, kováčska
vyhňa aj Beckovská madona

Hrad Beckov ponúka v rámci svojho
areálu jeden turistický okruh. Na dolnom nádvorí isto zaujme obliehací stroj
– katapult aj jedinečné kováčske rekordy. Objavíte tu dobovú kováčsku vyhňu,
kde uvidíte ukážky tradičných techník,
no môžete si tu vyraziť aj pamätnú mincu s beckovským motívom. V priľahlých

objektoch sa nachádza Expozícia archeológie a stavebného vývoja opráv na hrade, v ktorej nájdete zbierkové predmety
od Trenčianskeho múzea v Trenčíne,
ako aj fotodokumentáciu prebiehajúcich
stavebných prác. Tešiť sa môžete aj na
drevenú sochu draka menom Blundus,
ktorý stráži hradnú studňu, a v kaplnke
môžete obdivovať kópiu zázračnej sochy
známej ako Beckovská madona. V hornom hrade sa môžete tešiť na výstavu
stredovekej hygieny a kúpeľníctva a objavíte tu aj obrazy Ladislava Mednyánszkeho, beckovského rodáka a najznámejšieho uhorského maliara.
Pre záujemcov majú na hrade Beckov
nachystané aj špeciálne prehliadky so
sprievodcom a počas celej sezóny pripravujú pre návštevníkov množstvo pútavých podujatí.

Hrad Beckov sa môže pýšiť
bohatou históriou

Hrad Beckov je národnou kultúrnou
pamiatkou a prvé písomné zmienky o
ňom pochádzajú z čias vlády uhorského
kráľa Bela III. Na prelome 11. a 12. storočia boli vybudované najmä priestory
horného hradu a severný palác a na
sklonku 13. storočia bola v juhovýchodnej časti horného hradu postavená útočisková veža. V 14. storočí využil mocen-

zdroj foto hrad Beckov, autor foto Ľuboš Balažovič
ské vákuum uhorský veľmož Matúš Čák
Trenčiansky. „Pána Tatier a Váhu“ zaujal
aj hrad Beckov, ktorý sa dočkal rozsiahlej prestavby. V roku 1388 sa majiteľom
hradu stal veľmož poľského pôvodu Stibor zo Stiboríc a hrad si vyvolil za svoje
rodové sídlo. Svoje rozprávkové bohatstvo zároveň investoval do majestátnej
prestavby. Až do 19. storočia boli ešte
zreteľné pôvodné fresky. Figurálne motívy vyobrazovali sv. Juraja, archanjela
Michaela a Jána Krstiteľa. Medzi skvostný inventár kaplnky patrila predovšetkým socha Madony, vyrobená zo vzácneho limbového dreva. Rod Stiborovcov
však spravoval hrad iba do roku 1434,
keď zomrel Stiborov syn Stibor mladší.
Jeho smrťou vymrela mužská línia tohto

významného rodu. O tri roky neskôr daroval kráľ Žigmund celé panstvo Pavlovi, synovi Bána z Dolnej Lendavy. Tento
rod spravoval hrad viac ako 200 rokov
až kým ich nepostretol rovnaký osud
ako rod Stiborovcov, pretože tiež vymreli
po meči. V roku 1729 sa na hrad preniesol požiar z mestečka a hrad ako obytné
sídlo nadobro zanikol. Prvé amatérske
záchranné práce prebehli už v roku
1935, keď bola na kaplnke vybudovaná
strecha v snahe zachrániť zbytky murovanej výzdoby. Rozsiahla prestavba, no
najmä archeologický výskum, prebehli v
70. rokoch minulého storočia, čo umožnilo hrad sprístupniť širokej verejnosti.
Informácie poskytol hrad Beckov
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nezabúdajte na konzumáciu
hlávkového šalátu

Prvá pomoc
po spálení pokožky na slnku

Tak, ako v letnom období by z hľadiska prevencie malo byť tabu konzumovanie majonézových šalátov,
o to viac je lepšie pridávať na jedálny lístok šaláty zelené.

Dospelého syna alebo manžela nemá
doma každá žena. Ale fajn priateľov
či dobrých susedov hádam áno.

Hlávkový šalát je v lete súčasťou
takmer každého zeleninového taniera, alebo aspoň vizuálnym spestrením
našich pokrmov. Jeho hodnota je však
väčšia ako len ozdobná, pretože obsahuje množstvo zdraviu prospešných
látok.
Šalát objavili a kultivovali už starí
Egypťania, využívali aj semená tejto
zeleniny na výrobu olejov a neskôr ho
spoznali aj Gréci a Rimania. V 18. storočí už bolo rozšírené jeho pestovanie
po celej Európe. Dnes si môžeme vybrať
z rôznych kultivarov hlávkového šalátu – cukrový, červenkastý, kučeravý,
svetlozelený, alebo tzv. ľadový šalát.“Ukrýva sa v ňom množstvo vitamínov – B1, B2, B6, B9, C, E, K a hodnotný
je aj pre obsah železa, vápnika, sodíka,
zinku, selénu, horčíka a draslíka. Jeho
priaznivé účinky sa prejavia aj vďaka
obsahu vlákniny“ hovorí Mgr. Blažová
z Poradne zdravia.
Konzumácia šalátu nám môže pomôcť pri tráviacich ťažkostiach, posilní
náš imunitný systém, odstráni únavu,
podporí okysličenie buniek, zabezpečí
lepšie zužitkovanie bielkovín v našom

organizme, posilní nervy a pre nízky
obsah kalórií pomôže aj pri redukcii
hmotnosti. Čím je šalát tmavší, tým
viac obsahuje antioxidantov a tie zabraňujú vzniku zápalových procesov.
Vitamín C a betakarotén v šaláte
chráni a posilňuje naše cievy, zlepšuje
prietok krvi a tým zabraňuje vzniku infarktu. Draslík prítomný v hlávkovom
šaláte znižuje krvný tlak a výhodný
pomer omega-3 a omega-6 mastných
kyselín má priaznivý vplyv na zvyšovanie hladiny HDL cholesterolu(„dobrého cholesterolu“) a zároveň na zníženie hladiny LDL(„zlého cholesterolu“).
Je preukázané, že zelená zelenina znižuje riziko vzniku diabetu 2. typu. Dôvodom je nízky glykemický index,
ktorý nespôsobí vysoký nárast hladiny
cukru v krvi.

» red Zdroj: Fb RUVZ BA

slnku je nevyhnutná prikrývka hlavy
a dostatočný príjem nealkoholických
a nie veľmi vychladených tekutín. Na
cestu do vlaku počas horúcehop dňa je
Ak sa už počas opaľovania na slnku zas príjemné mať pri sebe v igelitovom
spálite, koža vám doslova horí, je ne- vrecúšku navlhčený uterák. Urobí vám
skoro mentorovať a pripomínať zásady dobre aj pri dlhších cestách autom, je
zdravého opaľovania. Mimochodom, bezpečnejší ako klimatizácia. Stačí pozásoby vitamínu D – tak prepotrebné- ložiť na krk.
ho v týchto pandemických časoch doA pozor na úpal a úžeh – ako ich ročerpáte aj pohybom v tieni, nemusíte zoznáte? Úpal je stav, ktorý vzniká pri
sa vystavovať priamemu slnečnému prehriatí organizmu.Za úpal viníme
žiareniu.
vysoké teploty avšak za úžeh môže
Prišlo sa na to vlastne n áhodou a slnko.Úžeh je spôsobený dlhodobým
v rámci prvej pomoci, ak nemáte pri pobytom na slnku. Prvá pomoc – chlásebe špeciálne liečivé dermálne gely, dok, dostatok tekutín, chladnejšia
neprotestujú ani dermatológovia. Na sprcha, v prípade horúčky aj lieky proti
popálenú pokožku v štádiu prudkého horúčke. Ak sa vám však stav postihzačervenania – zápalu a pálivej bolesti nutého nepozdáva, treba s ním určite
pomôže holiaca pena.
za lekárom. Laik by liečiť nemal, môže
Má to však jeden háčik – musí obsa- iba poskytnúť pomoc.
hovať mentol, teda, musí byť chladivá.
Dobré je, ak obsahuje aj zložku aloe
vera, ale tú kvalitnejšie holiace peny
obsahujú. Treba ju naniesť v dostatočnej vrstve na postihnuté miesto – ramená, krk, chrbát či stehná a pol hodine
spláchnuť vlažnou až studenou vodou
a zopakovať ďalšiu aplikáciu peny.
Vhodnejšie je, samozrejme, sa pripraviť na leto a opaľovanie, ak už musí byť
a zásobiť sa ochrannými prostriedkami
a liečivými gelmi v lekárni vopred.
» red
Mimochodom, počas pobytu na
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LIKVIDÁCIA
AZBESTU

3
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S
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www.strechym.sk
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S
STRECHY
M
STRECHY

M
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0915 971 823

PRÁCA v DE

4

K

PRE KAŽDÉHO

VHODNÉ
PRE MUŽOV, VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
ŽENY aj PÁRY UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:

3 8 9
5

D

6 4
7 9
3
2
5
6
6 7 8 5

Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk

6

Zdravotná sestra

1/
s nemeckým uznaním
vzdelania Anerkennung/ Urkunde - ubytovanie, stravovanie, doprava zdarma

Zvárač MAG, zámoční

85_0

61_0031

7
5

O

PRÁCA v ČR

-/Ǘ!ß3ßȘ/ß'ß Þ7ß-/5Þ
Ubytovanie ZDARMA

9
2

9
3

U
66-0186

0908 082 634

5 2
4
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U

facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu
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1 7

K

+420 607 176 736
+421 949 123 764

4

U3 9 6 2

zo striech
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2/
k, Drážďany/ Dortmund
- práca v hale, ubytovanie zabezpečené

BITU FLEX s.r.o.

D6 8

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

5 2
O
7

K
U

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

7

5

S 3 5 9 8
U

0950 266 604

6
2 7
9
3
9
6 7
4
6
9 4 8
5

Výročia a udalosti
vo finále futbalových Majstrovstiev Európy v Belehrade zvíťazilo
mužstvo Česko-Slovenska nad Nemeckom na pokutové kopy

88-0037

20. júna 1976

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

www.promontglass.sk
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0918 623 064

87-0011

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

10

ZAMESTNANIE
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gastro, služby, zamestnanIe
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61_0060

sPIšsko

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma
Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

LETANOVCE

AKCIA 290€

Predaj denne od 8.00-16.00 h.

kovanie ZDARMA

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

zameranie ZDARMA

75-15

DUB
MATNÝ

v ponuke aj

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

34-0005-1

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

www.hotbuilding.sk

stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

VODIČ

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

PONÚKAME PRÁCU V ČR

HĽADÁME

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

SADROKARTONISTOV

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

85_0268

85_0444

3000€ - 3500€ brutto
Garancia od 2000€ netto

www.simon-fleisch.de

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

KAMIÓNA

Základná znalosť nemeckého,
alebo anglického jazyka
Nemecká pracovná zmluva
Vybavíme všetko
potrebné pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA
A FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO
NA ŽIVNOSŤ

TEL.: +421 950 301 301

Realizujeme:

61_0125
25

52-0062

0800 162 162

Práca
v Nemecku

presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku
BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.

job@simon-fleisch.de
+421 944 995 400

85 0437

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y !
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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87-0026

farba
ANTRACIT

,
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