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Týždenne do 59 430 domácností

Prázdniny by bolo treba premenovať

KÚPIM BYT,
DOM, CHATU
aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej
bývať v prenájme

0948 107 044

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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75-01

ninové tábory a prázdno už vôbec nie.
Moje plniny, tak isto ako toto letné obdobie mnohých mojich rovesníkov, ma
naplnili zážitkami a spomienkami na
celý život.
Boli ste niekedy kúpať koníka?
Už teraz, na ich začiatku, som sa
vždy tešil k starej mame na Považie, Spúšťali ste niekedy hracie hodiny?
alebo k prababičke na Chodsko. U jed- Bielili ste na slnku posteľnú bielizeň?
nej aj u druhej ma pravidelne čakalo Viete, že koberce sa vlastne ani neprali,
množstvo dobrodružstiev, zaujíma- ale špina sa z nich vybúchavala drevevých činností, zážitkov. Na Chodsku nými lopatkami na plochom kameni či
som sa k prababičke pridal každé ráno, privezenej lavičke pri vode? Vy možno
chodili sme na celý deň do Múzea Jana daktorí ešte áno, ale vaše deti už asi
Sladkého Kozinu, v ktorom bola kus- nie. Ale je len vo vašich rukách, vás,
tódkou a ja som tam turistom púšťal dospelých, aké detstvo pripravíte dehracie hodiny. „Kdyby ty muziky neby- ťom a aké spomienky naň si budú niesť
ly“ mali návštevníci najradšej. A potom celým životom. Veď aj dnes žijú starí a
ešte „Domažlice sů pěkný městečko“. prastarí rodičia. Aj dnes žijú rodičia,
Tú mám dodnes v lete v ušiach. A cho- ktorí pre pracovné povinnosti nemajú
dili sme na čučoriedky, prababička čas. A aj dnes žijú deti, túžiace po zápiekla chodské koláče a bolo úžasne. Aj žitkoch.
so šantením na kúpalisku Babylon. Na
Možno iba život je iný, taký akýsi
hranici s Nemeckom.
šedivejší. Vraj jednoduchší. Na výzvu
U starej mamy na Považí sme cho- na poštu sa už dávno nemusí, mobil
dili právať koberce na Váh, kosiť lúky, má každý a kto by dnes pral koberce či
na sená, so susedovie koníkom na obracal seno? Veď to sa...
rôzne dobrodružné výpravy. Alebo len
Všetko sa... Iba zážitky
tak, „na repík“. Na jej parené buchty, sa nevymyslia, tie musínaložené na celom kuchynskom stole me zažiť.
nikdy nezabudnem. Raz za dva týždne
Pekné „plniny“, milí
telefonát s rodičmi „na výzvu“. To už čitatelia!
ani mnohí nevedia, čo je. Na určitý čas
som bežal na poštu a v určenú hodinu
nastalo spojenie.
Cez moje plniny neexistovali táboroví „animátori“, neexistovali prázd» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

47-070

Prázdniny ako slovo s veľkou pravdepodobnosťou vznikli zo základu
„prázdno“. Ja by som toto letné obdobie skôr nazýval „plniny“.

Hlavu Hore / Služby
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Opravujeme krajinu
Inovácia nie je čarovné slovíčko, ktoré
otvára pokladnicu s eurofondmi. Je to
základ evolúcie a zlepšovania života.
Inovácia pridáva hodnotu výrobku alebo službe a odstraňuje škodlivé funkcie.
Inovátori sú podnikatelia, ktorí majú
odvahu prekonávať prekážky. Sledujú
nové trendy a premieňajú ich na príležitosti, realizujú zmeny a opravujú svet.
Pred rokmi sa začali podnikatelia stretávať v Podnikateľskej univerzite. Učili
sa podnikaním priamo v podnikoch a
namiesto skúšok vytvárali nové výrobky
a služby. Zdieľali spoločné podnikateľské
princípy tak, aby inovácie prospievali ľuďom a prírode, aby sa rozvíjali rešpekt,
dôvera a spolupráca. Podnikatelia, ktorí
za 30 rokov vybudovali úspešné firmy,
spojili sily – inovátori, priemyselní dizajnéri, strojári, priemyselní inžinieri,
experti na digitalizáciu, dátovú integráciu a analytiku, obchodníci a marketéri,
odborníci na medzinárodnú prepravu,
technológie, výrobu, logistiku, testovanie
a skúšanie výrobkov. Známi podnikatelia
založili inovačnú sieť Inovato – www.inovato.sk
Pridávajú sa k nám mladí ľudia vo
veku našich detí, ktorí sa vracajú zo zahraničných univerzít a rozbiehame s

nimi inovatívne firmy. Je medzi nami aj
komunita OZ Dobrý Pastier a tak na spoločných projektoch spolupracujú podnikatelia s ľuďmi, ktorí sa dostali na okraj
spoločnosti. Repasujú sa staré nábytky a
zariadenia, prerábajú sa staré budovy na
domy sociálnych služieb, triedia nepodarky z výroby, budujú spoločné farmy a
podniky.
Okrem toho pracujeme na projektoch zameraných na automatizácia práce
v priemysle a v poľnohospodárstve, čistenie vzduchu, vody a materiálov, spracovanie odpadov, elektro bicyklov a ľahkých
elektrických vozidiel, zelenej energetiky,
modulárnych stavieb, digitálnych systémov pre zlepšenie fungovania firiem a
kvality života. Nerozumné rozhadzovanie eurofondov a prázdne reči politikov
nezlepšia život v našej krajine. Musíme
si krajinu opraviť sami
– podnikatelia, samosprávy a proaktívni
ľudia v regiónoch.
Pripojte sa k našim
platformám Inovato,
Regstart alebo Podnikateľská
univerzita.

» Ján Košturiak

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.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

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
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

Výročia a udalosti
prvá diaľková železničná trať začala prevádzku medzi britskými
mestami Birmingham a Liverpool

4. júla 1837
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Výročia a udalosti
Sviatok svätých Cyrila a Metoda – štátny
sviatok SR

5. júla

bývanie, zdravie

trenčianSko
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

225/60 R 17 99H
r. v. 2020/2021

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

62,90 €

v pneuservise alebo online

S FIT EQ

75-49

w w w. miko na. sk

0800 162 162

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

52-0064-1

137,16 €

37-0080

VÝP RE DA J

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

v;j

50%

x
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bývanie
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Služby, bývanie

trenčianSko

FAREBNÉ KOVY

SKLO

PAPIER

46-0010

ŽELEZO

5

Kontakt: 0910 763 132

75-25

- Búracie a výkopové práce
- izolácie základov,
garáží a pivníc
- nátery striech a rín
- zámkové dlažby, obrubníky
a úprava terénu
- dodávka materiálu

Výročia a udalosti
druhá svetová vojna: začala sa najväčšia tanková bitka v histórii –
Bitka v Kurskom oblúku

5. júla 1943

Výročia a udalosti
v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu srdca v strednej Európe a v
poradí 24. na svete (päťdesiatštyriročná pacientka krátko po operácii zomrela)

9. júla 1968
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zameStnanie
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zameStnanie

trenčianSko
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PONÚKAM PRÁCU
v priem. parkoch v N. M. nad Váhom a Dubnici nad Váhom
UPRATOVACIE A ČISTACIE PRÁCE

Mzda: 3,60 € / hod. v čistom , za víkend: 4,00 € / hod. v čistom
STROJNÍK S VP SKUPINY T

Mzda: 3,80 € / hod. v čistom , za víkend: 4,20 € / hod. v čistom

0948 626 438

87-0050

KONTAKT:

32-0089

VYPLÁCAME KAŽDÝ TÝŽDEŇ ▪ NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

3 6 1 8 2
8 4
3

S

4
1

U
D7
6

www.
pracujvnitre
.com

U

TEL.: +421 950 301 301

príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí

príjme pracovníkov
na fyzickú ochranu
obchodnej prevádzky

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Nástup IHNEĎ
POS nutný!
800€ brutto/ mesiac

Výročia a udalosti
Iveta Radičová sa stala prvou premiérkou
Slovenska

36-0003

8. júla 2010
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36-0002

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

v Dubnici n/Váhom

0914 333 342

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

SBS GUARDING s. r. o.

SBS
LAMA SK

8
2

1
K 8 7 1

85_0321

ZABEZPEÅENÉ
UBYTOVANIE
0800 500 808
nabor@projob.sk

85_0470 61_0136

MESAÅNE SI VIEŠ
ZAROBIú Aĉ 950 €

1

O

HĽADÁME
SADROKARTONISTOV

PRACUJ S NAMI
V NITRE

MUĉI - ĉENY - PÁRY

3

S

4

5
5
7

4

5 2
3

7

5 7
2 8
U5
9
2
6
D
3 5
8 2
O8
4
5
7
9
K
7
6
U
8
4 3

bývanie
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od utorka 6. 7.
U nás si nemusíte
vybera� medzi

�erstvos�ou,
kvalitou a cenou.
Smotanový
jogurt
• rôzne druhy

200 g

0

60 kusov

29
(100 g = 0,15)

Vajcia „M“

-21%

-40%

3.19

• údená

Pepsi/
Pepsi Max/
7UP/Mirnda/
Mountain Dew

2,5 l

0

79
(1 l = 0,32)

Kuracia šunka
• krajaná
• rôzne druhy

2

2.99

49
(1 kg = 7,90)

Marhule

Nitan/Paprkáš
• krájaný

200 g

1

1

(1 kg = 6,63)

1

79

300 g

99

(1 kus = 0,08)

cena za 1 kg

3 x 105 g = 315 g

Liptov Parenica

4

99

59
(100 g = 0,80)

300 g
Viedenské
mini párky

1

99
(1 kg = 6,63)

TN21-26_strana-
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33-0024

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 6. 2021.

Ponuka tovaru platí od 6. 7. do 11. 7. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

Služby

trenčianSko

od utorka

Brav�ové karé
• bez kost, v celku

9

6. júla

cena za 1 kg

-32%
5.19

3

49

150 g

-44%
1.59*

Babino

0

89

• tavený syr v �revku

(100 g = 0,59)

950 g

Caebert

4 x 120 g
480 g

2

3

33

Med
kvetový

99

(1 kg = 3,51)

(1 kg = 6,23)

R
Rybí
šalát
v ajonéze

Tekutý prací
prostedok

• rôzne druhy
• v ponuke aj
Prací prášok
54 pracích dávok
za 7,99 €
• v ponuke aj Persil
Duo Caps 42
pracích dávok
za 7,99 €

60 praní

-42%
13.99*

7

99
(1 pranie = 0,13)

440 g

1

99
(1 kg = 4,52)

Brav�ové
äso
v skle

• rôzne druhy

1,5 l

2

29
(1 kg = 4,58)

11 kg

-36%
1.55*

Corgo�
• svetlé
vý�apné
pivo

0

99

Suché krmivo
pre psy

(1 l = 0,66)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 6. 2021.

7

99
(1 kg = 0,73)

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 6. 7. do 11. 7. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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33-0024

500 g

bývanie

Najčítanejšie regionálne noviny

63-36

10

TN21-26_strana-

10

zameStnanie, zdravie
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SBS GUARDING s. r. o.

SBS
LAMA SK

príjme strážnikov na prevádzky

v Dubnici nad Váhom

príjme pracovníkov na
fyzickú ochranu objektu

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!

LIDL Nemšová

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Nástup IHNEĎ!
POS nutný!
800 € brutto/ mesiac

0914 333 342

Prijmeme zručného mechanika
zameraného prioritne na servis
traktorov aj osobných automobilov.
Miesto výkonu Ilava.

36-0003

Hľadáme
pracovníkov na
pozíciu:

36-0002

Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE

Výrobný
pracovník
pre montáž

Bližšie informácie na 0905 449 843

09-01

trenčianSko

základná
mzda 981 €
+ príplatky
Nástupný
bonus 700€
13. a 14. plat

7

3,80 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659

7. júla 1945

801210005

75-09

www.ic-aumont.sk

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

Výročia a udalosti

v Turčianskom Svätom Martine sa začal (dvojdňový) prvý celoslovenský zjazd Demokratickej strany, na ktorom 446 delegátov okresných
a miestnych organizácií a viacero ústredných,
okresných a miestnych funkcionárov strany
zvolilo Jozefa Lettricha za predsedu strany

Výročia a udalosti
Deň Slovákov žijúcich v zahraničí – pamätný deň SR

5. júla

KVALITNÉ 0905 915 036
VIZITKY 0907 673 926
TN21-26_strana-

Výročia a udalosti
John Lennon sa po prvýkrát stretol s
Paulom McCartneym

6. júla 1957

11
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SpravodajStvo / Služby
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Očkovanie proti ochoreniu COVID-19
už aj u ambulantných lekárov
Záujemcovia o očkovanie proti
ochoreniu COVID-19 sa už budú
môcť zaočkovať aj u svojho lekára. Od 1. júla sa spustí očkovanie u
všeobecných lekárov pre dospelých
a všeobecných lekárov pre deti a
dorast. Očkovať sa bude vakcínou
Comirnaty od spoločnosti Pfizer-BioNTech.

prihlasovať do takzvanej čakárne, ale
priamo u svojho obvodného lekára.
Ten si bude mať možnosť pacientov
objednať na očkovanie sám, či už telefonicky, sms správou alebo emailom.
Keďže vakcinácia v ambulanciách nie
je povinná, je dobré si vopred zistiť či sa
váš lekár do očkovania zapojil. Každý
zaočkovaný bude môcť na stránke korona.gov.sk požiadať o medzinárodný
Rezort zdravotníctva chce, aby očkovací certifikát.
bolo očkovanie čo najdostupnejšie.
Ambulantní lekári pre dospelých
„Záujemcovia o očkovanie proti CO- a pre deti, ktorí majú záujem zapojiť sa
VID-19 už nemusia navštíviť očkovacie do očkovacieho procesu, sa môžu pricentrum či čakať na možnosť výjazdo- hlásiť cez webovú stránku Ministerstva
vého očkovania,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva, kde nájdu na jednom
zdravotníctva. „Očkovanie v ambu- mieste aj všetky potrebné linky a matelanciách bude prebiehať štandardným riály k očkovaniu.
spôsobom, pričom ambulancie majú
možnosť očkovať len svojich kapitovaných pacientov. Rozdiel oproti vakcinačnému centru bude v tom, že celý
proces od objednania na očkovanie,
cez realizáciu, až po záznam do systémov, vykoná ambulancia. Objednávanie vakcín a ich distribúcia budú zabezpečené v spolupráci s lekárňami,“
informoval rezort zdravotníctva.

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
PREDAJ...1
02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
INÉ...2/ iné
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON JAWA 90 KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ...3
04 BYTY
/ prenájom
BYTY
- PRENÁJOM...4

0905 915 036
0907 673 926

Ľudia zo Slovenska môžu posielať
finančnú pomoc pre ľudí, ktorí prišli o
všetko, prostredníctvom stránky alebo
účtu charity. Informuje o tom SKCH na
svojom webe.
„Máme možnosť vyjadriť solidaritu
ľuďom zasiahnutým katastrofou, ktorá
nás minula len o vlások,“ uviedol generálny sekretár SKCH Erich Hulman.
Zároveň vyzýva ľudí na pomoc. „Sme
v pozícii tých, ktorí boli pred touto
katastrofou, chvalabohu, uchránení
a máme prostriedky na to, pomôcť aspoň čiastočne vyrovnať sa so stratami.
Slovensko by malo ukázať prirodzenú
ľudskú solidaritu, keďže Česká republika je nám najbližším partnerom v mnohých oblastiach,“ dodal.
Dary zo zbierky budú použité na
humanitárnu pomoc najzasiahnutejším rodinám a jednotlivcom v regióne
Brěclavsko a Hodonínsko. Na konkrétne využitie daru dohliadne lokálny
partner SKCH Diecézna charita Brno,
ktorá taktiež vyhlásila zbierku na pomoc ľuďom zasiahnutým náhlou prírodnou katastrofou. Bližšie informácie
sú zverejnené na webe SKCH.
Oblasť Břeclavska a Hodonínska

06 POZEMKY
/ predaj
POZEMKY
- PREDAJ...6
07 REALITY
REALITY
INÉ...7/ iné
08 STAVBA
STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ...9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC...10
11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT...11
12 DEŤOM
DEŤOM...12
13 RÔZNE
/ predaj
RÔZNE
PREDAJ...13

» SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Zdroj: foto pixabay

Slovenská katolícka charita
organizuje pomoc pre Moravu
Na pomoc susedom na južnej Morave, ktorých nedávno zasiahlo ničivé
tornádo, vyhlásila Slovenská katolícka charita celonárodnú zbierku.

05 DOMY
/ predaj
DOMY
- PREDAJ...5

47-035

Objednáte sa priamo u svojho lekára
Zaočkovať sa bude možné nielen vo
veľkých mestách, ale aj v zdravotníckych zariadeniach v menších obciach.
Záujemcovia sa nebudú na očkovanie

Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU...15
»Murár hľadá prácu (obklady, dlažby, sadrokartón, maľovanie, podlahy...)
0940 544 940 Tr. Teplice

na južnej Morave zasiahli vo štvrtok
večer silné búrky, ku ktorým sa pridalo
aj tornádo. V dôsledku nepriaznivého
počasia zomrelo najmenej päť ľudí. Zranenia utrpeli stovky ľudí. Obce hlásia
poškodenie stoviek domov, desiatky z
nich budú musieť aj zbúrať.
Úmysel pomôcť ľuďom, ťažko
postihnutým dôsledkami prírodnej
katastrofy je v každom prípade chvályhodná. Nikto z nás ani len netuší, kedy
raz takú pomoc bude potrebovať aj on.
Avšak, spolu s výzvami na pomoc sa
vždy prifarí aj nejaká tá hyena v ľudskej
koži, ktorá jednoducho a drzo zverejní
svoj účet.
Preto je dôležité zapájať sa iba do
zbierok, organizovaných organizáciami, ktoré majú v tejto oblasti už tradíciu
a dôveryhodné meno. Medzi také patrí
určite aj Slovensklá katolícka charita,
Červený kríž, človek v tiesni a podobne.

16 ZOZNAMKA
ZOZNAMKA...16
»Jsem sama, jsem sám a
tíživou samotu šťastně
porušilo vzájemné setkáni
po dlouhé době 18.6.2021
v Kadernictví na Hodžovej.
Pracovali jsme v tehdejší
ZVS Dubnica odd 4 b. Pokud
máte zájem, volejte prosím
0902 656 781 alebo 032 743
7511
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
Chcete si podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RPmedzera TN medzera Číslo rubrikymedzera
Text inzerátu
Príklad: RP TN 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 vrátane medzier.
Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

» red
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14 RÔZNE
/ iné
RÔZNE
INÉ...14
»Kúpim staré kreslá a stoličky z 50 rokov vhodné na
chalupu 0911190055
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Rotunda sv. Juraja - najstaršia stojaca
sakrálna stavba
V pohorí Považský Inovec na malom skalnom ostrohu pod úbočím
Kozieho chrbta stojí útulný kostolík s vežou a pustovňou - Rotunda
sv. Juraja. Ide o najstaršiu stojacu
sakrálnu stavbu na území Slovenska a v rámci strednej Európy.

Vek tejto národnej kultúrnej pamiatky stanovili medzi roky 790 až 870, čiže
mohla byť postavená ešte pred príchodom Konštantína a Metoda na Veľkú
Moravu. Rotundu tvorí kruhová loď s
priemerom 7,3 metra a podkovovitá apsida. Pôvodné múry sú z lomového kameňa a na niektorých miestach siahajú
do výšky 6,5 metra. Súčasťou kostolíka
je pristavaná veža a pustovňa.

Vývojové etapy rotundy

Po zániku osídlenia v 13. storočí sa rotunda zmenila na ruinu. Po 300 rokoch
došlo k jej obnove v renesančnom slohu.
Iniciátorkou prestavby bola v roku 1530
Mária Magdaléna Thurzová. Koncom 16.
storočia bola k rotunde pristavaná pustovňa. K radikálnej prestavbe došlo v
roku 1777, kedy boli vybudované tehlové
klenby nad apsidou a loďou a vymurovaná empora - chórus nad vchodom a vykonané ďalšie úpravy. V rokoch 2009 až 2016
sa uskutočnilo komplexné reštaurovanie
rotundy a pustovne, ktoré tiež prinieslo
nové významné objavy či už ide o pôvodný okenný otvor v juhozápadnej stene alebo fragmenty nástenných malieb.

Pustovňa a stredoveká škola

O kostolík sa kedysi staral pustovník,
ktorý bol tiež hlohovským terciárom.
Farská matrika zomrelých zaznamenala, že v roku 1804 zomrel Ján Viktor
Zimány, predposledný pustovník od
Jurka, ktorý vyše 40 rokov vyučoval deti
v škole pri rotunde. Posledného pustovníka údajne vyhnal vtedajší blatnický
zemepán Viktor Zerdaheli.

Prikostolný cintorín

Rotunda sv. Juraja.

Okolo rotundy sa nachádzal tiež cintorín. V rokoch 1974 – 1980 tam Arche-

Pustovňa.
ologický ústav SAV Nitra pod vedením
A. Ruttkaya odkryl a zdokumentoval
126 hrobov. Na ploche cintorína sa našlo
vyše 20 veľkých náhrobných kameňov.
Nálezy boli bohaté, išlo o strieborné
šperky, košíčkovité náušnice, náhrdelníky zo sklenených a ametystových korálikov, prstene či mince.

K Rotunde Jurko
vás privedie náučný chodník

Na cestu k Rotunde sv. Juraja sa

môžete vydať z obce Nitrianska Blatnica, od ktorej je vzdialená približne
5 kilometrov. Zavedie vás tam Náučný
chodník Považský Inovec. Na mieste si
môžete oddýchnuť v pokojnom prostredí chránenom korunami košatých stromov a asi dvesto metrov od rotundy si
môžete doplniť z prameňa zachyteného
v betónovej šachte zásoby vody.
zdroj informácií a foto
Občianske združenie Rotunda Jurko
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Operácia sivého zákalu by sa nemala odkladať

Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že
horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý zákal. Na otázky pacientov k sivému zákalu odpovedá MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Sokolík v Trenčíne, ktoré sa na liečbu a operácie sivého
zákalu špecializuje.

Čo je to sivý zákal a podľa čoho pacient spozná,
že ho má?
Sivý zákal je stav, pri ktorom dochádza k zníženiu
priehľadnosti ľudskej šošovky, a to najčastejšie
v dôsledku starnutia. Väčšinou sa objavuje vo veku
60 až 75 rokov a príznakom je zahmlené, zhoršené
a skreslené videnie do blízka i do diaľky, a tiež citlivosť na svetlo.

Ako sa rieši liečba sivého zákalu?
Sivý zákal nie je možné odstrániť inak ako operáciou a neexistuje iný spôsob jeho liečby. Pacient
by operáciu nemal zbytočne odkladať. Dôvodom
je nielen kvalita života, ale aj to, že čím viac je sivý
zákal tzv. zrelý, tým je operácia náročnejšia.
Ako prebieha operácia sivého zákalu?
Ide o úplne bezpečný, bezbolestný a rýchly chirurgický zákrok, ktorého nie je potrebné sa obávať.
Počas operácie sa ľudská očná šošovka nahrádza
umelou šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a vykonáva sa miestnym znecitlivením kvapkami. Oko
je do druhého dňa zakryté náplasťou a po jej zložení už pacient okom vidí. V Očnom centre Sokolík
v Trenčíne je operácia sivého zákalu hradená všetkými zdravotnými poisťovňami.
Môžem si vybrať z rôzne kvalitných vnútroočných šošoviek?
V Očnom centre Sokolík ponúkame kvalitné vnútroočné šošovky amerického výrobcu Lenstec. Pacient
má buď na výber monofokálne šošovky, ktoré mu
po operácii zlepšia videnie na jednu vzdialenosť
podľa jeho voľby, alebo si môže zvoliť multifokálne
vnútroočné šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne
do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví závislosti
na okuliaroch. Vnútroočná šošovka zostáva v oku
po celý život, už sa nevymieňa, preto má pacient jedinečnú možnosť výberu, ako sa bude po operácii
pozerať na svet.

Ovplyvňuje operáciu odstránenia sivého zákalu ročné obdobie?
Vôbec nie. Operáciu sivého zákalu je možné podstúpiť v ktoromkoľvek ročnom období. Dokonca
už ustupuje i trend, kedy pacienti na operácie nechceli chodiť v lete. Už na druhý deň po operácii
pacient operovaným okom vidí. Po operácii je síce
nutné dodržiavať kľudový režim, ale to nijako nebráni bežným aktivitám.

„Šanca vybrať si, ako sa po zákroku
budete pozerať na svet, je pri operácii
sivého zákalu úžasný bonus.“
Prečo prísť na operáciu k Vám, do Očného centra Sokolík?
V Očnom centre Sokolík sme úspešne uskutočnili už viac ako 10 000 vnútroočných operácií, to
svedčí o obrovskej dôvere pacientov. Teší ma, že
sú medzi nimi i naši príbuzní a známi. Najväčšia
odmena za našu prácu je spokojný pacient, ktorý
nás odporučí ďalej svojim blízkym, priateľom, a tí
opäť ďalej a ďalej. Je to zásluha celého kolektívu.
Pacienti oceňujú nielen výborný výsledok práce,
ale i rodinné prostredie centra a profesionálny, a
zároveň ľudský prístup celého personálu ku každému pacientovi. To všetko je dôvod, prečo prísť
práve k nám.

Ochorenie sietnice treba podchytiť
včas, hrozí aj STRATA zraku!
Ochorenie sietnice je vždy veľmi
závažné a často nevratné, môže
viesť až k strate zraku.
Dôležitá je včasná diagnostika
a neodkladné začatie liečby.
Mnoho ochorení sietnice vo
svojom počiatku prebieha skryto a až v pokročilom štádiu sa
prejaví zhoršeným videním, ktoré však v tú chvíľu už nie je možné napraviť, iba spomaliť. Každý po 35. roku života by teda mal podstúpiť
špeciálne vyšetrenie sietnice (tzv. OCT angiografiu), ktorá dokáže odhaliť
mnoho očných ochorení v počiatočnom štádiu, kedy pacient ešte žiadne
príznaky nepociťuje.
„OCT angiograﬁa je revolučná zobrazovacia metóda sietnice, ktorá zobrazuje nielen stav jednotlivých vrstiev sietnice, ale zároveň i funkčnosť všetkých jej štruktúr“,
vysvetľuje MUDr. Dana Černohubá, odborná lekárka Očného centra Sokolík, ktoré
sa špecializuje na liečbu sietnice a sklovca. Špeciálne skenovanie sietnice dokáže
odhaliť závažné ochorenia sietnice ako sú nádorové ochorenia oka, vekom podmienená degenerácia makuly, cievne ochorenie sietnice (diabetická retinopatia),
ochorenie makuly, odchlípenie sietnice a ďalšie degeneratívne zmeny na sietnici.
Vyšetrenie pomocou OCT angiograﬁe je rýchle, bezpečné, naviac úplne bezbolestné a bez vnútrožilného použitia kontrastných látok.
Očné centrum Sokolík má špecializované centrum pre liečbu ochorení sietnice
(tzv. vitreoretinálne centrum), v rámci ktorého pacient získa kompletnú starostlivosť na jednom mieste – od diagnostiky až po následnú chirurgickú liečbu. „Pracovísk, ktoré sa zaoberajú komplexnou liečbou sietnice je v súčasnej dobe veľmi
málo a pacienti tak často musia čakať až pol roka na objednanie. Bohužiaľ pri
ochorení sietnice si pacienti čakanie nemôžu dovoliť. V našom centre máme pre
ochorenie sietnice pre pacientov minimálne objednávacie lehoty a najmodernejšie diagnostické a liečebné prístroje”, hovorí MUDr. Dana Černoubá.

OBJEDNAJTE SA, SME TU PRE VÁS !
ZMLUVY SO VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

- Centrum pre liečbu sivého zákalu
- Centrum pre liečbu sietnice
- Refrakčné centrum
- Biologická liečba sietnice plne hradená
zo zdravotného poistenia

POISTENCI ZP UNION MAJÚ OCT VYŠETRENIE
V HODNOTE 25 EUR ZDARMA!!

VOLAJTE: 0904 146 537
Očné centrum Sokolík, s.r.o.
Jilemnického 532/2
budova ALFA (bývalý Slovakotex)
911 01 Trenčín
recepcia@ocnesokolik.sk

Moderná biologická liečba sietnice
Očné centrum Sokolík je jedným z dvoch špecializovaných pracovísk v Trenčianskom kraji, ktoré môžu poskytovať modernú biologickú liečbu sietnice plne hradenú z verejného zdravotného poistenia. Výhodou tejto liečby je, že je cielená,
maximálne efektívna a jej včasná aplikácia môže zastaviť či významne spomaliť
postup ochorenia.

09-65

www.ocnesokolik.sk
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Prí�te si aj vy pre Pôži�ku
teraz so z�avou z úroku až do 50 %.
Viac informácií vám radi poskytneme v našej pobo�ke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
Výška z�avy z úroku a odmeny je závislá od výšky Pôži�ky.
Príklad výpo�tu ro�nej percentuálnej miery nákladov Pôži�ky po zoh�adnení 50 % z�avy z úroku (RPMN):
celková výška Pôži�ky: 30 000 EUR, výška mesa�nej splátky: 372,86 EUR, poplatok za poskytnutie: 0 EUR, po�et
splátok 96, doba splatnosti 8 rokov. Štandardná úroková sadzba: 4,45 % p. a. (xná), RPMN: 4,61 %, celková �iastka,
ktorú zaplatíte: 35 794,56 EUR. Po zoh�adnení odmeny za celé obdobie splácania: úroková sadzba: 3,9 % p. a. (xná),
RPMN: 4,04 % a celková �iastka, ktorú zaplatíte: 35 042,56 EUR. Odmena vám bude vyplatená za riadne splácanie
každý rok vo výške až 94 EUR, t. j. dohromady u nás získate odmenu až 752 EUR.
Raiffeisen pôži�ka je spotrebite�ský úver a môže by� poskytovaná bankou v rámci akcií pod ozna�ením PARÁDNA
PÔŽI�KA alebo Parádna pôži�ka alebo Pôži�ka.

32-0074

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

PARÁDNA PÔŽI�KA
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PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

87-0012

0908 914 180

85_0302
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