
KS21-29 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 20 730 domácností 

KOŠICKO okolie

Č. 29 / 23. JÚL 2021 / 25. ROČNÍK

www.regionpress.sk

37
-0
00
3-
10911 150 447

Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád
od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL

PENIAZE NA RUKU!
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AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPENNIAAZE NA R

arsichvozidiel@gma

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIA

m

od roku
výroby
1998

Všetky formality

vybavíme za Vás

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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0907 656 333
palivko@palivko.sk

palivko.sk

Palivové drevo 
štiepané balené 

1prm - 55 €

Palivové drevo 
štiepané voľne sypané 

1prm - 45 € 

dub, buk, hrab - 33cm

www.strechyzecolt.sk
Likvidácia azbestu
Tel. 0915 950 810
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PVCOkná
a vchodové dvere
Interiérové dvere

Objednávky príjmame
mailom a telefonicky

0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu

www.drevoplast.eu

PÔ I KY
od 18 do 80 rokov

0918 709 028

Fejova 1
- pri reštaurácii Stará Sýpka
- vchod priamo z ulice, LTÁ REKLAMA

0904 031 113

Hviezdoslavova 18
- oproti VÚB BANKE (vo dvore)

NAŠE POBO KY:
NONSTOP (VYBAVTE SI PÔ I KUAJ CEZMOBIL)

od 300€ do 20 000€

ahojR
Nové, lepšie pô i ky

Moldava n/B. KOŠICE

Po n d e l o k - P i a t o k

9 : 0 0 - 1 7 : 0 0  h o dAMI

P R AC OV N É  O D E VY
montérky, obuv, rukavice

Rooseveltova 24, Košice

0 9 0 4  2 9 6  5 9 5
aneta.dugasova@gmail.com

VÝŠ I V KY  už od 1 ks

tričká, mikiny, uteráky

krstné košieľky
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ZARIADENIE PRE SENIOROV

PRIJÍMA NOVÝCH KLIENTOV • 0903 723 044Í
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Volajte na 0907 900 717 a dozviete sa maximálnu

Vchodové dvere
do rodinných domov

e-mail: bf-trade@bf-trade.sk       www.bf-trade.sk

ZÁRUKA na okná
5 rokov

tradícia15 rokov

- špičkové profily

- s celoobvodovým
   kovaním

Materiály používané pri výrobe:
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Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

Pri mont

Akcie
sa nekombinujú

V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže, úpravy ostenia,
vonkajších a vnútorných parapiet, retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

Brugmann
SALAMANDER

500€
REHAU

700€

Brugmann
SALAMANDER

385€
REHAU

545€

Brugmann
SALAMANDER

510€
REHAU

715€
Brugmann
SALAMANDER

480€
REHAU

610€
AKCIAAKCIA

AKCIA

5-komorový profil:

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:

055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81

Najvyššia rada okien
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www.silstav .sk      0905 879 057

10 cm
polystyrén  27  €/m2

ZATEPĽOVANIE

kosenie.kosenie@gmail.com I 0949 887 569

Kosenie I
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Maľovanie, stierkovanie, sieťkovanie,
omietky, plávajúce podlahy,

drobné stavebné práce ¦ 0909 103 422
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR
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PRACOVNÉ ODEVY
a OOPP

Rastislavova 68, Košice www.abtex.sk

Tel. č. 
0911 917 502 

0911 134 702

Upratovanie domácností, kancelárií, 
spoločenskych hál, bytových vchodov. 

email: roberthimal@gmail.com

66
-1

71

87
-0
00

1

PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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žalúzie, sieťky proti hmyzu, roletky deň-noc

Poznáme všetko, iba ľudí nie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sme zvláštna krajina. Každý vie všet-
ko, rozumie sa všetkému a tak isto 
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je 
to tak“.

O všetkom vieme všetko. S takou ma-
lou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo 
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda 
o nás samých. To, že rodičia iba máloke-
dy aspoň tušia niečo o vnútornom živote 
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál do-
spievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá 
dospievania by mali zostať tajomstvami. 
To, že rodičia často neovládajú ani učivo 
základnej školy svojich detí, no zasvätene 
pred nimi hodnotia, analyzujú a prebera-
jú globálne problémy ľudstva, voči tým 
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú, 
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj 
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne, 
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.

Každý deň pracujem s informáciami. 
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na 
tie sa príliš nespolieham, aj zahranič-
ných. Z tých si vyberám tie naozaj dôvery-
hodné, overené, nestranné a nestranícke. 
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, ne-
rozdeľujúce.

Aj napriek tomu napríklad s očko-
vaním váham. Pritom nie som proti oč-
kovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“. 

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem 
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km 
od môjho obvodného lekára. Nemám čas 
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem), 
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovka-
mi záujemcov. Registrovať sa (áno, viem, 
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel, 
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo 
moje vedomosti nestačia na to, aby som si 
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú 
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich, 
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí 
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.

Keby tak mohol aj mňa zaočkovať 
doktor v zdravotnom stredisku u nás. 
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová 
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľ-
vek kampane, o ktorej dumajú hlupáci. 
Netreba kampaní, treba príležitosť. Mož-
nosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa 
všetkému, poznajú všetko.

Akurát o ľuďoch neve-
dia absolútne nič. Nechcú. 
Politici, médiá a väčšina z 
nás všetkých.

Pekný týždeň, vážení 
poslucháči, s pozdra-
vom

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

0917 56 36 12
0911 60 20 40

 Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
 Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18

   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM

OBNOVA                   STRIECH

0902 685 259
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bez odstránenia krytiny
eternitových a plechových

info@uni-dach.sk   www.uni-dach.sk
055/674 90 74 po 18 00 hod.

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D

VILLAS
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Easy 2,5 kW

DeKERT s.r.o.

Easy 2,5 kW

DeKERT s.r.o.

rokov
5

 699€

€

WiFi Displej
LED

19 dB

www.deker t . s k    +  421  (0 )  911  838  222 0 ) 911  838  222 
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0905 489 069 | 0907 954 380
www.drevsting.sk
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DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

. 78
KOŠICE
055/685 57 87

výrobca

- %-30%
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SIETE PROTI
HMYZU

SERVIS
MONTÁŽÁŽ
DODANIE
OPRAVA

Dôchodcovia a ZŤP, zľavy do 30%
zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy
je potrebné nahlásiť  vopred pri zameraní technikovi 
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MONTOVANÉ
STAVBY
SADROKARTÓN

TrendyDom.sk ¦ info@TrendyDom.sk ¦ 0911 251 559
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TrendyDom
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Reálna  záruka

12 rokov

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

LETNÁ AKCIA
LETNÁ AKCIA

27. júla 1991 
biskupská vysviacka Františka Rábeka za 
nitrianskeho pomocného biskupa

Výročia a udalosti

28. júla 1914  
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo srbskej vláde v Be-
lehrade vojnu. Začala sa prvá svetová vojna

Výročia a udalosti
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Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161
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VÝHODNÉ Z AVY!

S T R E Š N É K R Y T I N Y  - P R E D A J A M O N T Á
O D K V A P O V Ý S Y S T É M - S K L A D O M
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Milan Lasica bol obľúbenec teraz 
možno už troch generácií. A verím, 
že ním zostane navždy. Tak, ako Jaro 
Filip, prvý z trojice géniov, ktorý nás 
opustil, potom druhý Julo Satinský 
a teraz... zostalo prázdno. Moje spo-
mínanie bude možno osobné a určite 
nebude oficiálnym nekrológom.

Pán Lasica bol v mojich očiach vždy 
pán. Nie v zmysle panský, ale – nobles-
ný pán. Elegancia, šarm, vybrané sprá-
vanie, kultivovaná reč. V rámci môjho 
niekdajšieho, svojvôľou mocných aro-
gantne prerušeného povolania som mal 
tú česť spraviť s ním niekoľko rozhovo-
rov pre Slovenský aj Československý roz-
hlas. Nebolo to ľahké. Pán Lasica totiž 
neznášal „typické“ novinárske otázky a 
priam nenávidel otázky, z ktorých bolo 
cítiť hlúposť novinára. Medzi také patri-
lo to klasické klišé, či má rád humor, či je 
veselý, aké vtipy má rád a podobne.

Proste, na pána Lasicu sa bolo treba 
dobre pripraviť. Občas som ho požiadal 
o rozhovor pri príležitosti výstavy kni-
žiek Bibliotéka. Sedával tam v expozícii 
jedného vydavateľstva už na prvý po-
hľad dosť nešťastný, nesvoj, zjavne sa 
necítil dobre v tom rozruchu a najmä ako 
exponát.

Hlavou mi v tejto chvíli behajú ob-
razy z legendárneho „Véčka“, klubu vy-
sokoškolákov v Bratislave, kde bolo na 
dvojicu L+S vždy doslova narvané. Hm, 
dvojice. Už dávno sú preč páni z dvojice 

V+W, ale aj z dvojice Š+G, z dvojice S+Š 
žije našťastie ešte pán Suchý. A aby som 
nezabudol na našich – H+K, páni Hla-
váček a Krajíček, tiež skvelá herecká 
komická dvojica. Klobúk dolu pred všet-
kými týmito velikánmi.

Boli to časy inteligentného, veselé-
ho humoru, poukazujúceho, nasmeru-
júceho, napĺňajúceho a povznášajúce-
ho. Nedá sa porovnať s dnešnou plochou 
prvoplánovou a často až primitívnou a 
diváka urážajúcou komerčnou ponukou 
„zábavy“, ktorá má k humoru tak ďale-
ko, ako kapela za rakvou nebožtíka k 
promenádnemu koncertu.

Milan Lasica bol skvelý herec, naj-
mä divadelný, hoci mnohé jeho filmy sa 
dnes stále pozerajú ako skvelé komédie. 
Jedno z prvých predstavení, ktoré som 
ako mladý chalan videl, boli Plné vrecká 
peňazí. Dodnes mám v hlave niektoré 
dialógy. Nuž – text napísal pán Milan 
Lasica. A zahral skvelo aj postavu Alfré-
da Cicáka, holiča.

Česť Vašej pamiatke, majstre!

Za majstrom Lasicom

» red - Ivan Brožík

www.regionpress.sksieť 39 regionálnych novín
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ZIMNÉ ZÁHRADY * PRÍSTREŠKY * PRESKLIEVANIE TERÁS

www.CORTIZO
0915 439 240 * 0949 234 445 *
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www.tonystav.sk

0911 639 003

Predaj ových plotov a sieti za najlepšie ceny na trhu !!!
Poskytujeme z avy pre realiz torov a oodberate ov !!!

Gabi nový plot

Region lny skladGabi ny - siete

Gabi nový plot

Region lny skladGabi ny - siete
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 26. 7.

469

-41%
cena za 1 kg

Mozzarella  
• rôzne druhy

049

-44%

(1 l = 0,98)

0,5 l

Vinea 
• rôzne  druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

149
5 x 50 g

(1 kg = 5,96)

250 g

• rôzne druhy

049

-28%

(100 g = 0,39)

125 g

049

-42%
1 l

• t�vanlivé
• polotučné 1,5 %

019

Supercena

(100 g = 0,15)

125 g

• rôzne druhy

199
-33%

cena za 1 kg

Biele hrozno 
stolové
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033

-44%
cena za 1 kg

Maslo 099

Supercena

(100 g = 0,50)

200 g

199
-28%

1 kg

• 40 % bryndze 
v náplni

369
700 g

499

-36%

(1 kg = 5,54)

900 g

• rôzne druhy
• v ponuke aj Ritter Sport

or�ešková 100 g za 0,89 €

• rôzne druhy

369
-38%

8/16 kapsúl

169
-26%

1 kg balenie

079

-38%
100 g

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...

INZERCIA

KOŠICKO okolie

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Mgr.Monika Nigutová  0907 779 011

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

každý týždeň: 
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce, 
Blažice, Bohdanovce, Budimír, 
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drie-
novec, Malá Vieska, Tepličany, 
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov, 
Kechnec, Kokšov - Bakša, Ko-
šické Oľšany, Kysak, Malá Ida, 
Mokrance, Budulov, Moldava 
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná 
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováča-
ny, Obišovce, Poproč, Rákoš, Roz-
hanovce, Rudník, Ruskov, Byster, 
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec, 
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad 
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná 
Kamenica

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Němcovej 30 
KOŠICE

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: 
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
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» Hľadám partnerku do 
38r na pekný vzťah a 
lásku. 0911562156
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riadková
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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    

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

Príklad:
RP KE 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.

AUGUST

JÚL

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
   

 

23. Oľga

24. Vladimír

25. Jakub,  
 Timur
26. Anna, Hana, 

 Anita

27. Božena

28. Krištof

29. Marta

30. Libuša

31. Ignác

1.  Božidara
2.  Gustáv

3.  Jerguš

4.  Dominika,   

 Dominik

5.  Hortenzia

6.  Jozefína

7.  Štefánia

8.  Oskar
9.  Ľubomíra

10.  Vavrinec

11.  Zuzana

12.  Darina

13.  Ľubomír

14. Mojmír

15.   Marcela
16.  Leonard

17.  Milica

18.  Elena, Helena

19.  Lýdia

20.  Anabela, 

 Liliana

21.  Jana

Odborne sa to napíše veľmi sucho - 
Spomínanie je akt, ktorým sa prvok 
minulosti vracia (za prispenia vôle 
alebo bez nej) do vedomia subjektu.

„Keby nebolo spomienok, člo-
vek by nevedel, že raz bol i šťastný.“ 
—  Johann Wolfgang von Goethe. A 
tak sa dopúšťame spomínania, naj-
mä v časoch, na ktoré sa viaže najviac 
krásnych spomienok. Cez prázdniny. 
Spomienky v hlavách, v pamätníkoch, 
alebo, ako nám poslala do redakcie 
Stanislava Borisová – aj v zápisníku.

Z čiteľského 
prázdninového zápisníka

Vyťahané tričko zo študentských 
čias, kraťasy, ktoré zapadajú do šesť-
desiatych rokov 20. storočia. Iba nový 
bicykel naznačuje, že sa ocitám v  sú-
časnosti. Prázdninová recesia je pred-
sa dovolená. Po prvom prázdninovom 
týždni strávenom ešte pracovne v ško-
le, brázdim poľné cesty Trnavského 
regiónu.

Od študentských čias milujem čas 
nepokoseného obilia, ktoré bičuje moje 
stehná popri poľnej ceste. Bučiansky 
chotár mám zmapovaný ešte počas ko-
rony. Ďatelinové pole je už posiate lán-
mi  zlatistého obilia. Oblúkom zahnem 
doľava a míňam ďalší chotár. Víta ma 
„Jednotné roľnícke družstvo“ v Bresto-
vanoch.  Vlastne je to iba nejaká men-
šia pobočka väčšieho v Zavare. Doteraz 

majú i  živočíšnu výrobu. To je naozaj 
chvályhodné. Väčšina družstiev pod 
nesprávnym vedením v deväťdesiatych 
rokoch zanikla. Vždy ma fascinuje, že 
niekde to predsa ide.  

Páľava ma privádza do dediny. 
Studená kofola by sa hodila. V  Bres-
tovanoch majú v  centre dediny po-
hostinstvo aj s  vonkajším posedením 
v  uzatvorenom dvorčeku.  Skupina 
miestnych „štamgastrov“,  podgurá-
žených dvomi, tromi vodečkami a piv-
kami rozoberá miestne pomery. Do-
zvedám sa aj to, čo vedieť nemusím. 
A možno aj musím, keď sa už hrám na 
novinárku. 

Nech žije druhý prázdninový týž-
deň! 

Z redakcie dodávame, nech žije 
leto, voľný čas, nech žijú dobrodruž-
stvá a zážitky, ktoré v nás nezmazateľ-
ne zostanú – navždy.

Spomienky v nás

» red

V Turčianskom Svätom Martine sa 4. 
augusta 1863 konalo zakladajúce val-
né zhromaždenie Matice slovenskej.

Pripomeňme nevzdelancom a mani-
pulátorom účel tejto ustanovizne v čase 
jej vzniku. V tento deň totiž vznikla naj-
významnejšia kultúrno-spoločenská in-
štitúcia v dejinách slovenského národa. 
Bola druhá po spolku Tatrín, ktorý bol 
založený 26. augusta 1844.

V Martine sa zišlo okolo 5000 ľudí, 
ktorí v príjemnej atmosfére, plnej ná-
rodného sebauvedomovania sa stali 
spoluzakladateľmi Matice slovenskej. 
Stretnutie národovcov malo najskôr 
duchovný podtext, keď sa v rímskokato-
líckom kostole a neskôr v evanjelickom 
chráme konali služby Božie okrem iného 
aj na počesť tisíceho výročia príchodu 
Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

Po duchovnej časti zhromaždenia 
došlo k zasadnutiu prvých matičiarov. 
Rokovanie dočasného matičného výboru 
otvoril Ján Francisci, ktorý bol jeho pred-
sedom. Novozaložená inštitúcia dokonca 
dostala dar 1000 zlatých od rakúskeho 
cisára ako príspevok k jej začínajúcemu 
pôsobeniu. Ján Francisci predložil zhro-
maždeniu aj zozbieraných 94.000 zla-
tých na vznik Matice slovenskej.

Valné zhromaždenie prijalo záro-
veň uznesenie, že MS založili „na tisíc-
ročnú pamiatku pokresťančenia a zalo-
ženia písomníctva slovanského“. 

Valné zhromaždenie zvolilo aj pred-

sedu Matice slovenskej. Stal sa ním rím-
skokatolícky banskobystrický biskup 
Štefan Moyzes. Prvým podpredsedom 
novozaloženej inštitúcie sa stal Karol 
Kuzmány, evanjelik a. v., superinten-
dent patentálnych cirkevných zborov. 
Išlo o dohovor vtedy rozhodujúcich kon-
fesií na Slovensku, ktoré v žičlivej atmo-
sfére navrhli svojich kandidátov na dané 
posty. Obaja boli hlavnými predstaviteľ-
mi národnej ustanovizne, ktorá sa stala 
nosnou obhajkyňou a predstaviteľkou 
národa slovenského.

Po prehratej bitke Rakúska s Prus-
kom pri Hradci Králové maďarskí pred-
stavitelia využili oslabené pozície cisár-
skej moci a došlo k rakúsko-uhorskému 
vyrovnaniu. Následne nastala maďari-
zácia a uhorské úrady sa pozerali s nevô-
ľou na účinkovanie Matice slovenskej. V 
roku 1875 ju uhorská vládna moc zatvo-
rila, obnovili ju až 1. januára 1919.

Pamätný deň Matice slovenskej

» red
Foto – súsošie Štefan Moyses a Karol Kuzmány, 

autor Miroslav Tomaška
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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
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

460€ 429€599€ 539€

Alžbetina 30  ¦  KošiceAlžbetina 30  ¦  Košice

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

montáži

SUPER
AKCIA

na vchodové dvere
s bezpečnostným

kovaním

OKNÁ DO 7 DNÍ
Profesionálni, školení pracovníci

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén v cene obyčajného |
pri objednávke do konca mája

elektrická nerezová rúra Elektrolux

aanníímmm
590€

Špičkové 
5 - komorové
profily

kovanie

V cene okien je zahrnuté:

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,

retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA
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24. júla 1847  
po 17 mesiacoch cesty dorazila skupina 148 mormónov do údolia 
Veľkého soľného jazera a založili tam Salt Lake City

Výročia a udalosti 26. júla 1922  
sa narodil Albert Marenčin, slovenský prozaik, básnik, esejista, 
scenárista, výtvarník, prekladateľ a kritik († 2019)

Výročia a udalosti

83
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10944 047 008, 0903 634 202

Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

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



KS21-29 strana- 10

EKOOKIENKO, ACN / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
10

Vláda dprerokovala a schválila šesť 
nariadení, vďaka ktorým vzniknú 
tri chránené areály, dve prírodné 
rezervácie a jedna národná prírod-
ná rezervácia. Účinnosť nadobudnú 
1. augusta 2021.

Všetky tri chránené areály sa na-
chádzajú v Chránenom vtáčom území 
Laborecká vrchovina. Chránený areál 
Horný tok Chotčianky sa rozprestiera 
na 2,5571 hektároch v okrese Stropkov, 
na celom území platí druhý stupeň 
ochrany. Areál má zabezpečiť ochranu 
biotopu horských vodných tokov a ich 
drevinovej vegetácie s myrikovkou ne-
meckou a mihuľou potiskou.

Chránený areál Horný tok Výravy 
v okrese Michalovce má rozlohu 19,47 
ha s druhým stupňom ochrany. Na-
chádzajú sa tu vzácne jaseňovo-jelšové 
podhorské lužné lesy a vzácne živočí-
chy ako kunka žltobruchá, bobor vod-
ný či vydra riečna.

Chránený areál Laborec s výmerou 
24,96 ha sa nachádza v okrese Me-
dzilaborce a platí v ňom tretí stupeň 
ochrany. Má zabezpečiť ochranu jase-
ňovo-jelšovým podhorským lužným 
lesom a biotopom desiatich druhov 
živočíchov európskeho významu ako 
netopier obyčajný, podkovár krpatý, 
mlok hrebenatý, pĺž vrchovský či ko-
bylka Štysova.

Prírodná rezervácia Pokoradzské 
jazierka s rozlohou 64,43 ha je v okrese 
Rimavská Sobota v štvrtom a piatom 
stupni ochrany. Okrem dubovo-hra-
bových karpatských lesov predmetom 
ochrany sú tu nížinné a podhorské 
kosné lúky, vysoké ostrice, na ktoré sa 
viaže biotop rastliny národného význa-
mu hrachor sedmohradský a biotopy 
dvoch druhov živočíchov európskeho 
významu fuzáč obrovský a roháč oby-
čajný.

Národná prírodná rezervácia Plav-
no bude vyhlásená v okrese Banská 
Bystrica na 52,59 ha. Jej územie je v 
štvrtom a piatom stupni ochrany, ktorý 
je tak ako dosiaľ potrebný pre ochranu 
biotopu európskeho významu bukové 
a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. Jej sú-
časťou bude chránené územie vyhláse-
né prvýkrát v roku 1951.

Na Slovensku máme celkovo 642 
území európskeho významu.

Na Slovensku 
pribudnú chránené územia

» red

Aké je byť ženou a zároveň veriacou 
kresťankou v  prevažne moslim-
skom Pakistane?

Život kresťanov v  tejto krajine 
celkovo nie je ľahký. Ako členovia ná-
boženskej menšiny sa často stávajú 
obeťami diskriminácie a sociálneho 
vylúčenia. Väčšina z nich patrí medzi 
najchudobnejšie vrstvy spoločnosti: sú 
robotníkmi v továrňach, nádenníkmi, 
pomocníkmi v  domácnostiach, perso-
nálom, ktorý čistí kanalizáciu a toale-
ty... Mnohí nemajú prístup k  právnej 
podpore a  úrady ich ignorujú, ak sa 
usilujú obhajovať svoje ľudské práva.

Kresťanské ženy sú ešte zrani-
teľnejšie a vystavené ešte väčšiemu 
nebezpečenstvu. Počet zverejnených 
správ o  ich sexuálnom zneužívaní a 
nútených sobášoch neustále narastá 
(pričom skutočný počet prípadov je 
pravdepodobne ešte vyšší).

Pápežská nadácia ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi v súčasnosti financuje 
podporný program, ktorého zámerom 
je posilniť mladé kresťanské ženy žijú-
ce v týchto mimoriadne ťažkých pod-
mienkach. 

Jednou z účastníčok tohto programu 
je aj Šazia (z dôvodu ochrany bezpeč-
nosti bolo jej skutočné meno zmenené, 
pozn. red.). Tak ako mnohé mladé kres-
ťanské ženy mala i táto 19-ročná dievči-
na veľké sny. Jej otec, vodič rikše, bol je-
diným živiteľom rodiny. Vďaka veľkému 

úsiliu rodiny sa jej podarilo dostať sa na 
univerzitu. Začala študovať softvérové 
inžinierstvo. Pre finančnú krízu však 
musela v  2. ročníku štúdium ukončiť. 
„Začala som pracovať v továrni, aby som 
pomohla otcovi finančne zabezpečiť ro-
dinu. Zarábala som mesačne 8 000 – 10 
000 pakistanských rupií (približne 42 
– 52 eur, pozn. red.). Myslela som si, že 
je to môj osud a takto má vyzerať moja 
budúcnosť.“ Zmierila sa s tým. No potom 
sa dozvedela o podpornom programe 
ACN. „Vzklíčila vo mne nová nádej, že 
môžem v živote robiť aj niečo iné, a s ňou 
prišlo presvedčenie, že pozitívne zmeny 
môžu priniesť i takí zúfalí mladí ľudia, 
ako som ja. Motivačná prednáška ma 
skutočne inšpirovala. Uvedomila som 
si, že vzdelávanie je jediným kľúčom 
k úspechu. Všetko je možné, ak sa bude-
me angažovať celým srdcom a odvážne 
sa postavíme ťažkostiam života.“ 

Program pre dievčatá v  Pakistane a 
mnohé iné dôležité projekty môžete pod-
poriť priamo prostredníctvom webovej 
stránky www.acnslovensko.sk. Ďakujeme.

Byť kresťankou v Pakistane

» Zdroj: ACN
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vybav a má uzatvorené zmluvy

   so všetkými zdravotnými pois i

 a a pomocou najnovších technológií

ového tomografu a dentálneho mikroskopu

“All-on-four” (všetko na štyroch) je populárna
metóda implantácie zubov, v ktorej sú

implanto ustí a sánky.
Pri tejto technológii pacient dostáva pevné zuby

do 24 hodín.

Miniimplantáty
Miniimplantáty sú menšou a lacnejšou verziou

ak Zubné náhrady na
miniimplantátoch na rozdiel od klasických

zubn vyšujú
spok komfort pacientov.

Výhody:
 mo v Vašu

tézu

 bezbolestná aplikácia

bez chirurgických rezov

 minimum kontraindikácií

rýchle vhojenie

miniimplantátov

 mo tého

enia

Implantáty All-on-4®

Pracujeme so všetkými typmi implantátov.
Ponúkame viacero mo zubov.HAPPYDENT, s.r.o.

NAJNOVŠIE

TECHNOLÓGIE

LASTI

IMPLANTOLÓGIE

  | f @ .

www. aa .sk

Nájdete nás

/Medicínske centrum/ KOŠICE
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- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...
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PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP,  ZĽAVY do 30% ZĽAVY
do 30%

zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy je potrebné nahlásiť vopred pri zameraní technikovi

Dôchodcovia a ZŤP
zľava sa vypočíta podľa
odberu a množstva,
uplatnenie zľavy je
potrebné nahlásiť vopred
pri zameraní technikovi

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

www.samoplus.sk

SIETE PROTI
HMYZU

ŽALÚZIE

SKLADNÁ 1 / ČAŇA
1. POSCHODIE, STARÉ NÁKUPNÉ STREDISKO NAD TESCOM

www.samoplus.sk
plus

ceny sú bez DPH

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

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

0800 500 0910800 500 091
MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

PRÁCA v ČR 

PRÁCA v DE 

PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

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

2/ Zvárač MAG, zámočník, Drážďany/ Dortmund
- práca v hale, ubytovanie zabezpečené
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UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:   0915 971 823

VHODNÉ 
PRE MUŽOV,  

ŽENY aj PÁRY

Kontakt: 0917650018

nemecko@modd.sk
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PREPICHY
        POD CESTY
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7e-mail: daniela@playinstallation.com, mobil: 0915 252 876

H¾adáme práve teba!
Rád cestuješ a nudí śa stereotyp?

- práca na živnosť od 9 do 15 €/hod.
- možnosť rastu na pozíciu vedúceho teamu od 15 do 18€/hod.
- ubytovanie a cesta zabezpečené a hradené
- služobné auto a náradie k dispozícii počas celého projektu

MONTÉR ZÁBAVNÝCH CENTIER Práca po
celom svete.
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Vyrábame autokľúče, otvárame autá,
kódujeme diaľkové, servisujeme kľúče, ...
A samozrejme aj klasické a bezpečnostné 
kľúce na doma, systém generálneho kľúča, ...
Zavolajte a dohodneme postup. Ďakujeme. 

www.obuvkluce.sk                 www.autoklucekosice.sk

  volajte:                                    Košice a okolie

0918 549 903
AUTOKĽÚČE

| |

ÚAA

2x v KOŠICIACH

DENNE 9:00-20:00

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
hadariova@regionpress.sk
nigutova@regionpress.sk
sakslova@regionpress.sk

www.regionpress.sk
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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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Slovenská agentúra prijme pracovníkov 
do Nemecka na pozíciu 

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“ 
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH 

PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 

ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne 

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

- Práca vhodná len pre chlapov 
- ������������������������

�������������	������������!��
"#�
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 

- $�	!����%�����%��#� - �&'&&�(�����	�)�*	�+
���������������������������������������������

��!���"���	#��$%����&�����'%�
��&������(���������)��������

de@personalnyservis.sk
0902123555  I  0911614263
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
Brigáda(Nemecko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


	KS21-29 strana_01
	KS21-29 strana_02
	KS21-29 strana_03
	KS21-29 strana_04
	KS21-29 strana_05
	KS21-29 strana_06
	KS21-29 strana_07
	KS21-29 strana_08
	KS21-29 strana_09
	KS21-29 strana_10
	KS21-29 strana_11
	KS21-29 strana_12

