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Kúpime obchodné 
priestory 

v Poprade 
na prízemí, 
min. 100 m2

platba v hotovosti
tel.: 0905 924 303
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OK TRANS POPRAD s.r.o.
O

0911 405 400
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Predaj - Preprava
sypkých materiálov 
•Štrk •Piesok •Obilie

•Makadam •Zemina

•Palivové drevo

Preprava - Prenájom

kontajnerov 
•Suťové
•Veľkoobjemové 

Preprava strojov 
•Stavebných

•Lesných 
•Poľnohospodárskych 

•a iné... 

KOMPLETNE ZEMNÉ, BÚRACIE 

A VÝKOPOVÉ PRÁCE 

VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE

0915 700 909
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ERIMONT s.r.o.
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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mobil: 

0940 973 777
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Slovenský 
výrobok

od 586 €586 €
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Každý týždeň: 
Poprad, Kežmarok, Abrahámov-
ce, Huncovce, Ľubica, Spišská 
Belá, Veľká Lomnica, Vlková, 
Vrbov, Spišská Sobota, Stráže 
pod Tatrami, Batizovce, Gánovce, 
Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Já-
novce, Kravany, Lučivná, Mlynica, 
Spišská Teplica, Spišské Bystré, 
Spišský Štiavnik, Svit, Štrba, Švá-
bovce, Veľký Slavkov, Vikartovce, 
Ľubica 

popradsko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

INZERCIA

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878
Miroslav Imrich  0907 895 865
Distribúcia:
Katarína Fábryová  0907 673 929
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Poprad
�������	

Stará ¼ubovòa

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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 (41.130 domácností)

Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

Ponúkame kvalitnú opravu 
plastových okien a dverí. Výmena 
skla, tesnenia, nastavenie okien
a dverí, výmena komponentov
a iné.

Kancelária:
Podtatranská 135/2
bl. Lipa, 058 01  Poprad

www.oprava-servis-okien.sk
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Obhliadka TERMOKAMEROU
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LM TAXI POPRAD
094 0 967 82 7

RÝCHLO
POHODLNE

LACNO

NOVÉ STRECHY, OPRAVY, REKONŠTRUKCIE
KLAMPIAR - POKRÝVAČ 

0907 940 920
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0904 121 559 | www.tulis.sk

KLAMPIARS T VOKLAMPIARSSS TT VVVOO
KL Ps.r.o.

0903 625 039
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ZATEPĽOVANIE 
PODKROVIA

ANIE
A

� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

+48602521334�

STRIEKANÁ 
PUR PENA
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Máte PROBLÉM s ÚVEROM ?
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ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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Nádej zvykne trvať iba krátko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

Nechcem hodnotiť prezidenta Bene-
ša, ktorý bol opätovne zvolený do úradu 
prezidenta Československa 19. júna 1946. 
Teda, pred 75 rokmi. Iba pripomínam, že 
aj vtedy sa naši predkovia tešili, že už je 
„po“, že všetko zlo sa skončilo, máme 
prezidenta, pamätáme sa, ako bolo po-
čas prvej republiky a teda, „bude fajn“.

Fajn bolo veľmi krátko. Iba do komu-
nistického prevratu v roku 1948. Pražský 
Václavák bol do posledného miesta plný 
nadšených budovateľov povojnovej re-
publiky. Bez výčitiek nadšených. Túžili 
po zmene, túžili po spravodlivosti, po-
koji, práci a slušnom živote. Spomienky 
na prvú republiku boli ešte celkom živé. 
Až prišiel jeden rečník a plamenným pre-
javom davu oznámil: „Práve sa vraciam 
z Hradu od prezidenta republiky. Dnes 
ráno som pánovi prezidentovi republiky 
podal návrh na prijatie demisie minis-
trov, ktorí odstúpili 20. februára tohto 
roku. A súčasne som pánovi prezidento-
vi navrhol zoznam osôb, ktorými má byť 
vláda doplnená a rekonštruovaná. Mô-
žem vám povedať, že pán prezident všet-

ky moje návrhy, presne tak ako boli po-
dané, prijal.“ Citácia z prejavu Klementa 
Gottwalda na Václavskom námestí 25. 
februára 1948. Z prejavu hlupáka so sil-
ným sklonom k alkoholizmu. Z prejavu, 
po ktorom sfanatizovaný dav takmer na 
pleciach vyniesol hlupáka so sklonom k 
alkoholizmu, notorického klamára a za-
kladateľa „našizmu“ v našich končinách 
až na Hradčany.

Povojnová polodemokracia v Čes-
koslovensku sa skončila. Komunisti , 
ich pohrobkovia a plagiátori ich mocen-
ských metód (a čohokoľvek, čo sa oplatí 
plagiovať) dokonale využívajú chyby 
svojich politických rivalov a konečný 
zápas presúvajú na ulicu. Nájde sa sila, 
ktorá by dokázala čeliť nastupujúcej to-
talite? Koľko rokov sa hľadala a či sa vô-
bec našla, na to odpoveď poznáme.

Stojí za to si pripomenúť nástup a 
pád Beneša. Nádej na demok-
raciu a pád demokracie. 
Pretože všetko je tak veľmi 
nápadne podobné!

Pekný týždeň, už fakt 
letný, vážení čitatelia.

S pozdravom
doprava
zadarmo

www.proficleantatry.sk
0910 281 674

koberce a sedačky

KOBERCE

tepujeme
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12,90 m²

VYZDVIHNEME - VYČISTÍME - PRIVEZIEME

Páči sa mi

POPRADSKO.SK
na facebooku

����������	
����
����	�����������

- nové inzeráty
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- tipy na v��������
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ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

priechodná šírka dverí = 80cm
HISEC TREND

20 DEKOROV

450 €
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0908 995 976 | 0905 794 067
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   - VYSPRÁVKY
   - KOVANIE ���������	���
   - ODVOZ STARÝCH
      DVERÍ
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www.regionpress.sk
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Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ

OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 
- GARÁŽOVÉ BRÁNY
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LETANOVCE  

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj denne od 8.00-16.00 h.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

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

Profesionálny prístup a precízna práca

je naším krédom
prísíí tup a precízn p

m 0918 593 240

Stavebná spoločnosť ponúka

» ECO-stavby (nízkoenergetické domy)

» rekonštrukcie bytov
» stavby na kľúč
» stavby rod. domov
» zatepľovacie práce
» výkopové práce
» stavby plotov
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FRÉZOVANIE a
�����OVANIE
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���O���OVVAVAVANIVAVV NIEE
> 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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Vozidlo 
s automatom

www.autoskolarz.sk
0911 909 404

ÈOSKORO

NOVÝ KURZ
OTVÁRAME...

Skupina A

Vozidlo 
tomatom

MODERNE, 

FLEXIBILNE 

s individuálnym 

prístupom 

k žiakom 

Kondičné jazdy

Skupina A

k žia

JÚN

 
 

 

 
 

18.  Vratislav

19.  Alfréd

20.  Valéria

21.  Alojz
22.  Paulína

23.  Sidónia

24.  Ján

25.  Olívia, Tadeáš

26.  Adriána

27.  Ladislav,   

 Ladislava

28.  Beáta
29.  Peter, Pavol, 

 Petra

30.  Melánia
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������ s.r.o., ktorá zabezpečuje realizáciu
stavieb v oblasti pozemných, dopravných a inžinierskych projektov

na živnosť na stavbu Bytový dom Poprad + celé Slovensko.
Mzda na úkol - viac na osobnom pohovore.

�  personalne@kami-profit.sk      � 0918 926 074

�������
���!���"�#

Ordinačné hodiny:

Pon - Pia 9:00 - 12:30  
14:00 - 17:00
Sob 9:00 - 11:00

Vet. lekár: 
MVDr. Karin Poradova

0903 890 817

Komplexné služby pre Vášho miláčika
-  vakcinácia 
-  čipovanie a vystavenie Petpasu
-  diagnostika a liečba chorôb
-  USG vyšetrenie
-  odstránenie zubného kameňa ultrazvukom
-  ošetrenie proti vnútorným a vonkajším parazitom 
-  odber a vyšetrenie biologického materiálu
-  preventívne prehliadky
- chirurgia mäkkých tkanív (sterilizácie samíc, kastrácie samcov, cisárske 
 rezy, onkologická chirurgia
-  predaj krmív a veterinárnych diét

V prípade potreby 
poskytujeme veterinárne 

služby aj u Vás doma
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Je leto a majitelia domácich zvierat, 
s ktorými chodia von vedia, čo sú 
osiny. No málokto čo i len tuší, čo je 
vlastne osť.

Osť (slovo je ženského rodu), 
pomnožne ôstie alebo hovorovo fúzy je 
vláskovitý alebo štetinovitý výrastok, 
často dosť dlhý, drsný a tuhý, dlhý aj 
vyše 1 cm. Vyskytuje sa v jednoduchom 
súkvetí kláskov. Osťou je zakončená 
pleva alebo častejšie plevica, čo sú 
ochranné obaly semena, ktoré ho chrá-
nia pri dozrievaní proti poškodeniu. 
Osť je to, čo ľudovo nazývame osina.

Osina sa považuje za tzv. strašiaka 
jarných a letných dní. Ide o semená 
tráv, ktoré sú neuveriteľné ostré a do-
kážu spôsobiť našim domácim zvie-
ratkám zdravotné problémy. Počas 
letného obdobia pri prechádzkach so 
psom sa nám môže stať veľmi neprí-
jemná vec. Osina pichnutá v labke ale-
bo dokonca v uchu či nose. Zapichnutá 
a trčiaca osina sa dá vytiahnuť, ak je 
včas odhalená, neskôr sa stratí pod 
kožou v tkanive a môže putovať pod 
kožou psíka aj niekoľko centimetrov, 
v ojedinelých prípadoch až desiatky 
centimetrov. V prípade, že sa osina do-
stane hlboko do tela psíka, je potrebný 
chirurgický zákrok.

Pozor dajte vždy, akonáhle psík za-
čína triasť hlavou, akoby vytriasal uši. 
Ak spozorujete tieto príznaky, mali by 
ste hneď navštíviť veterinárneho leká-

ra. Osinu v uchu je možné diagnostiko-
vať vizuálne otoskopom. Odborník ju 
dokáže z ucha vytiahnuť.

Ďalšie miesto pre časté usídlenie 
osiny je oko, presnejšie najčastejšie je 
ukrytá za tretím viečkom, vo vnútor-
nom očnom kútiku. Tu si všímajte ex-
trémne slzenie oka, škrabanie labkou, 
prípadne opuch. Taktiež je ideálne čím 
skôr navštíviť veterinárneho lekára.

Osiny sa „udomácňujú“ aj v me-
dziprstových priestoroch labiek. Dajte 
pozor, ak zaznamenáte u zvieratka 
vylizovanie labiek, vyhryzávanie, prí-
padne krívanie a bolestivosť. 

Po každej prechádzke by ste mali 
poriadne prezrieť psíka a v prípade 
podozrenia, že je osina niekde zapich-
nutá kontaktujte veterinárneho lekára. 
Posnažte sa predovšetkým vyhýbať 
miestam, kde rastú takéto typy obil-
nín či tráv a kde je vyššia koncentrácia 
osín. 

Osť ako nielen jazykové okienko

» red



PP21-24 strana- 5

BÝVANIEPOPRADSKO
5

0948 081 256
KONTAKT:
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vonkajšie/vnútorné
ŽALÚZIE

ROLETKY

ŠIROKÁ
PONUKA
PRODUKTOV

ŠPIČKOVÉ
KOMPONENTY

KVALITNÉ
PREVEDENIE

VÝHODNÉ
CENY

MARKÍZY

SIEŤKY

ZAMERANIE

A PONUKA

ZADARMO
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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DOPRAVA ZDARMADOPRAVA ZDARMA

TEPLICKÁ 3983/4, 058 01 POPRAD
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hobbykrmiva@gmail.com
@HobbyKrmiva

www.hobby-krmiva.sk
+421 917 182 362
+421 905 650 838

Darček nad 
20€
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u nás si nemusíte 
vyberať medzi
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OD PONDELKA 21. 6.

089

-31%

(100 g = 0,71)

125 g

1.29

Liptov 
Bryndza

229
-23%

(1 kg = 7,63)

300 g

2.99*

Maxi 
Parenica
• údená/neúdená

189
Supercena

(1 kus = 0,09)

20 kusov

Vajcia „M”

349
-32%

cena za 1 kg

5.19

��������	
���
• bez kost�, v celku

����	
mäso mix

379
Supercena

1 kg balenie

129
-41%

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

150/160 g

2.19

Leerdammer  
• plátky
• rôzne druhy

059

-30%

(1 l = 1,18)

0,5 l

0.85

���������		
• svetlý ležiak

Kelt  
• svetlé výčapné 

pivo
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039

-40%

(1 l = 0,78)

0,5 l

0.65
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�����������������������
�	����
�������!��������"�����������#����$��%��&'*&����
�������+�����
���-����
�������#����
��.��	�#�����"���!���	�
�����2�����-�4�5����
���
���-�-��4�	
��

:;<�
�������������+��4>�+���4��+������+��+�#���?�	��+��-�-����#��
5#��#���?����	��5#����������������
������#�����@��A����������
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• var�ý typ B
• skoré

059

Supercena
1 kg balenie

109
-52%

(100 g = 0,55)

200 g balenie

2.29

��
���	��������
���������
• ext�a sladké

025

-44%
cena za 100 g

0.45

�����

349
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�			
• 3-vrstvový 199

Supercena

�������	�������

�������	

��������	�� 
��		
• 2-vrstvové

349
-52%

(100 g = 1,75)

200 g

7.39*

Jacobs Velvet
• instant�á káva

169
-32%

1 kg balenie

2.49

#�����


739
Supercena

(1 l = 10,56)

0,7 l

#
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... a mnoho ďalších výrobkov nawww.lidl.sk
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OD PONDELKA
21. JÚNA
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POPRADSKO-Kežmarsko

» Kúpim Suzuki Samurai, 
Vitara, Jimmy v akomkoľ-
vek stave, aj nepojazdné 
Ponúknite 0949532310

» V RD dlhodobo ubytujeme 
6 pracujúcich záujemcov, 
0903801333

» Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj celé 
zbierky, šperky a bankovky. 
t. 0915627285

» PREDÁM PLAZMOVÝ TE-
LEVÍZOR MÁLO POUŽÍVANÝ 
ROZMER 124 ?88CM 200EU! 
CENA NOVÉHO BOLA 1400EU 
TEL. 0904375776

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

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom

11 HOBBY A ŠPORT

13 RÔZNE / predaj

16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PP medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PP 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 operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

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

Ak sa už počas opaľovania na slnku 
spálite, koža vám doslova horí, je ne-
skoro mentorovať a pripomínať zásady 
zdravého opaľovania. Mimochodom, 
zásoby vitamínu D – tak prepotrebné-
ho v týchto pandemických časoch do-
čerpáte aj pohybom v tieni, nemusíte 
sa vystavovať priamemu slnečnému 
žiareniu.

Prišlo sa na to vlastne n áhodou a 
v rámci prvej pomoci, ak nemáte pri 
sebe špeciálne liečivé dermálne gely, 
neprotestujú ani dermatológovia. Na 
popálenú pokožku v štádiu prudkého 
začervenania – zápalu a pálivej bolesti 
pomôže holiaca pena.

Má to však jeden háčik – musí obsa-
hovať mentol, teda, musí byť chladivá. 
Dobré je, ak obsahuje aj zložku aloe 
vera, ale tú kvalitnejšie holiace peny 
obsahujú. Treba ju naniesť v dostatoč-
nej vrstve na postihnuté miesto – rame-
ná, krk, chrbát či stehná a pol hodine 
spláchnuť vlažnou až studenou vodou 
a zopakovať ďalšiu aplikáciu peny.

Vhodnejšie je, samozrejme, sa pripra-
viť na leto a opaľovanie, ak už musí byť 
a zásobiť sa ochrannými prostriedkami 
a liečivými gelmi v lekárni vopred.

Mimochodom, počas pobytu na 

slnku je nevyhnutná prikrývka hlavy 
a dostatočný príjem nealkoholických 
a nie veľmi vychladených tekutín. Na 
cestu do vlaku počas horúcehop dňa je 
zas príjemné mať pri sebe v igelitovom 
vrecúšku navlhčený uterák. Urobí vám 
dobre aj pri dlhších cestách autom, je 
bezpečnejší ako klimatizácia. Stačí po-
ložiť na krk.

A pozor na úpal a úžeh – ako ich ro-
zoznáte? Úpal je stav, ktorý vzniká pri 
prehriatí organizmu.Za úpal viníme 
vysoké teploty avšak za úžeh môže 
slnko.Úžeh je spôsobený dlhodobým 
pobytom na slnku. Prvá pomoc – chlá-
dok, dostatok tekutín, chladnejšia 
sprcha, v prípade horúčky aj lieky proti 
horúčke. Ak sa vám však stav postih-
nutého nepozdáva, treba s ním určite 
za lekárom. Laik by liečiť nemal, môže 
iba poskytnúť pomoc.

Prvá pomoc 
po spálení pokožky na slnku

» red

79
-1
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

--nnnn-n--nnnnátátátátátáterereeeryyyyyy ttstssttssst iiriiriieceechhhhhhhhhhh

ŠUMNÁ 
STRECHA

rrrraaaavvvvvaa aa a a kkkkomomomínínínnín

00888 333377 88
MICHAL
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama

NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350

MICHAL

61
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22. júna 1944  
začala sa operácia Bagration, ktorej výsledkom bolo zničenie zo-
skupenia nemeckých vojsk v Bielorusku.

Výročia a udalosti
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www.regionpress.sk
sieť 39 regionálnych novín

SVIT  Hlavná 15/33
svit1@slovaktual.sk  tel.: 052/ 775 65 20

www.slovaktual.sk/optim

Nové plastové a
plast-hliníkové okno
Slovaktual OPTIM
w

N
p
S

Automatická 
garážová brána

729 €od

Domové dvere 
bez bočného dielu 

1 530 €od

mplexné stavebnépráce
stavbyn ľúč nštru cie

e-mail: sikerssvit@sikerssvit.sk

mplexné stavebnépráce
stavbyn ľúč nštru cie

Brány a dvere od európskej jednotky nás presvedčili!

  

99
-0

03
4-

2

Hlavná 15, tel./fax : 052 / 775 65 20SIKERS SVIT
s. r. o.

61
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V malebnom prostredí stredného 
Považia, severovýchodne od Nové-
ho Mesta nad Váhom sa na vápen-
covom brale vypína hrad Beckov. 
Jeho studňu stráži drak menom 
Blundus a v hradnej kaplnke pre-
býva zázračná Beckovská madona.

K hradu Beckov vedie asfaltová ces-
ta 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 veko-
vé kategórie a zvládnu ju aj cyklisti. Svo-
je 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 dol-
nom nádvorí isto zaujme obliehací stroj 
– katapult aj jedinečné kováčske rekor-
dy. Objavíte tu dobovú kováčsku vyhňu, 
kde uvidíte ukážky tradičných techník, 
no môžete si tu vyraziť aj pamätnú min-
cu s beckovským motívom. V priľahlých 

objektoch sa nachádza Expozícia arche-
ológie a stavebného vývoja opráv na hra-
de, 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 hor-
nom hrade sa môžete tešiť na výstavu 
stredovekej hygieny a kúpeľníctva a ob-
javíte tu aj obrazy Ladislava Mednyánsz-
keho, beckovského rodáka a najznámej-
šieho uhorského maliara.

Pre záujemcov majú na hrade Beckov 
nachystané aj špeciálne prehliadky so 
sprievodcom a počas celej sezóny pri-
pravujú pre návštevníkov množstvo pú-
tavých 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. sto-
ročia boli vybudované najmä priestory 
horného hradu a severný palác a na 
sklonku 13. storočia bola v juhovýchod-
nej časti horného hradu postavená úto-
čisková veža. V 14. storočí využil mocen-

ské vákuum uhorský veľmož Matúš Čák 
Trenčiansky. „Pána Tatier a Váhu“ zaujal 
aj hrad Beckov, ktorý sa dočkal rozsiah-
lej prestavby. V roku 1388 sa majiteľom 
hradu stal veľmož poľského pôvodu Sti-
bor zo Stiboríc a hrad si vyvolil za svoje 
rodové sídlo. Svoje rozprávkové bohat-
stvo zároveň investoval do majestátnej 
prestavby. Až do 19. storočia boli ešte 
zreteľné pôvodné fresky. Figurálne mo-
tívy vyobrazovali sv. Juraja, archanjela 
Michaela a Jána Krstiteľa. Medzi skvost-
ný inventár kaplnky patrila predovšet-
kým socha Madony, vyrobená zo vzác-
neho 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 da-
roval kráľ Žigmund celé panstvo Pavlo-
vi, 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 prenie-
sol 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 muro-
vanej výzdoby. Rozsiahla prestavba, no 
najmä archeologický výskum, prebehli v 
70. rokoch minulého storočia, čo umož-
nilo hrad sprístupniť širokej verejnosti.

Informácie poskytol hrad Beckov
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Navštívte hrad Beckov a spoznajte jeho 
bohatú históriu

NSKOM / 
10

ne novy

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

zdroj foto hrad Beckov, autor foto Ľuboš Balažovič

ZIMNÉ ZÁHRADY * PRÍSTREŠKY * PRESKLIEVANIE TERÁS
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78 17
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

2424
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

��������	���
��������� 
Ubytovanie ZDARMA 

������������������� 
����	�������������� 

/0�&&&�1����2&�&&&�1��

          +420 607 176 736 
          +421 949 123 764 
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INZERUJTE U NÁS
od BRATISLAVY

po HUMENNÉ

Najèítanejšie regionálne noviny
Najväèšia distribúcia

Grafika v cene inzerátu

petrekova@regionpress.sk

0905 338 878
petrekova@regionpress.sk

0905 338 878
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
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 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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Stavebná spoločnosť 

HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

25

Montážne práce v Rakúsku 

a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 

POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 

Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasádypresklenné fassády  I  odvetrané fasády

sendvičové fasády a halysendvičové fasády a haly

montáž okien a dverí  I  priemyselná izoláciamontáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia

zámočnícke práce zámočnícke práce 

kovovýrobukovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 

2000€/ MES. + PRÉMIE
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091

 8
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VODIČ  
KAMIÓNA

3000€ - 3500€  brutto

Garancia od 2000€  netto
Základná znalosť nemeckého, 

alebo anglického jazyka
Nemecká pracovná zmluva

 Vybavíme všetko 
potrebné pre prácu 
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

www.simon-fleisch.de 
job@simon-fleisch.de

+421 944 995 400

Práca 
v Nemecku

85
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV

85
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TEL.: +421 950 301 301 

SADROKARTONISTOV

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