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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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31. júla  1949  
narodenie Bolek Polívka, český herec, 
mím, dramatik a scenárista

Výročia a udalosti
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sa stavať ?
Chystáte
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Leto sa nám už pomaly prehuplo do 
druhej polovice, no stále nám ešte zo-
stáva dostatok času a pekných slneč-
ných dní na potulky Slovenskom. Obuj-
te si pohodlné topánky a dobrodružstvo 
sa môže začať.

Pri nedávnych potulkách lesmi Ma-
lých Karpát nám učarovalo miesto, ktoré 
dýcha históriou. Severne nad obcou Dobrá 
Voda neďaleko Trnavy sme v hustom lese 
natrafili na ruiny kedysi mocného Dobro-
vodského hradu.

Pod južnými svahmi Západných Ta-
tier stojí Múzeum liptovskej dediny Priby-
lina dokumentujúce ľudovú architektúru 
Liptova. Obdivovať tam môžete goticko-
-renesančný kaštieľ, jednotriednu školu s 
bytom učiteľa či expozíciu dobových úľov. 
V areáli pribudol aj nový náučný chodník s 
oddychovou zónou.

Na mapu zaujímavostí Košického 
samosprávneho kraja pribudla novinka 
v podobe geoturistického náučného chod-
níka. Prevedie vás po stopách baníkov a 
priblíži zachované pamiatky historického 
baníctva na Slovensku. Náučný chodník 
nájdete v banskom areáli na vrchu Roten-
berg – na Červenom vrchu pri obci Smol-
ník.

V blízkosti obcí Ochtiná a Slavošovce 
na Gemeri pribudol nový cyklochodník 
dlhý 11,2 kilometra, ktorý prepojil tieto obce 
s turisticky významnými lokalitami v oko-
lí – s Ochtinskou aragonitovou jaskyňou a 
Tunelom pod Homôlkou, známym tiež ako 

Slavošovský tunel. Trasa návštevníkov pri-
vedie aj k jednej z gotických perál Gemera, 
k Evanjelickému kostolu v Ochtinej.

Náučný chodník Zvonička začína v 
Novej Bani a na rovnakom mieste je aj jeho 
cieľ. Prísľubom skvelého zážitku je príjem-
ná prechádzka, úžasné výhľady, historická 
zvonička i pútnické miesto.

Pohorie Považský Inovec ukrýva 
mnoho pekných miest. Takým je aj 27 
metrov dlhá obojstranne priechodná jas-
kyňa Čertova pec, ktorá je zároveň naj-
starším doloženým jaskynným sídlom na 
území Slovenska. Nachádza sa pri obci 
Radošina, trochu bokom od cesty, pri hor-
skom prechode Havran.

Naplánujte si turistiku do pohoria 
Strážovských vrchov a nechajte sa očariť 
pôsobivou zrúcaninou Uhrovského hradu. 
Vypína sa nad obcou Uhrovské podhradie 
a odvážnejším ponúka i možnosť nocľahu 
za múrmi, ktoré dýchajú históriou.

Národný park Muránska planina 
nachádzajúca sa v západnej časti Slo-
venského rudohoria je jednou z najza-
chovalejších krasových ob-
lastí Slovenska. Nájdete 
tam viac ako 500 jaskýň 
a tiež sysľovisko Biele 
vody, kde môžete sle-
dovať jednu z najpo-
četnejších kolónií 
sysľa pasienkového 
na Slovensku.

Potulky Slovenskom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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správny krok pre vašu reklamu
reklama pre váš reštart

INZERÁT, 
KTORÝ PREDÁVA 

TLAČ
ZA NAJLEPŠIE CENY

DORUČOVANIE
LETÁKOV

ONLINE
GOOGLE, FACEBOOK

RETARGETING

REMARKETING

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk, tel.: 0910 851 307
e-mail: valasekova@regionpress.sk, tel.: 0910 455 919
www.regionpress.sk

3. augusta 1708  
odohrala sa bitka pri Trenčíne stretnutie armád Františka II. Rákociho 
s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera.

Výročia a udalosti

4. augusta 1863  
v Turčianskom Svätom Martine sa uskutočnilo prvé valné zhromaž-
denie Matice slovenskej.

Výročia a udalosti
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Vedeli ste, že
ako darca môžete žiadať  dar 
vrátiť  od obdarovaného?

 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M 

Tudta hogy,
mind ajándékozó visszaigényelheti  

az ajándékot az ajándékozottól?

 JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., LL.M 
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Na brehoch Bodrogu, kde divoká ve-
getácia skutočne pripomína zelený 
prales, pribudla turistická novinka 
v podobe oddychového bodu pre 
cyklistov a vodákov. Nachádza sa 
neďaleko nedávno zrekonštruované-
ho Rákócziho kaštieľa v obci Borša a 
poskytuje miesto na táborenie a od-
počinok pre tých, ktorí majú chuť ob-
javovať nové miesta na mape Košic-
kého kraja, v slovensko–maďarskom 
pohraničí.

Návštevníci tohto prekrásneho kúta 
našej vlasti sa môžu tešiť na smart od-
dychový bod pre cyklistov a vodných 

turistov na malých plavidlách. „Bude 
im poskytovať vyčlenený a udržiavaný 
priestor pre táborisko priamo pri rieke 
Bodrog s kapacitou 20 stanov, vodný 
blok s toaletami a sprchami zvlášť pre 
mužov a zvlášť pre ženy s kapacitou 
40 osôb, zriadenú požičovňu kanoe a 
kajakov a samoobslužný servisný bod 
pre cyklistov na dolno-zemplínskych 
cyklotrasách,“ priblížil Rastislav Trnka, 
predseda Košického samosprávneho 
kraja.

Navštívte krásny vynovený 
Kaštieľ Rákóczi

V obci Borša, rodisku jednej z najvý-
raznejších postáv slovenskej aj maďar-
skej histórie, Františka II. Rákócziho, 
môžete tiež navštíviť zrekonštruovaný 
kaštieľ veľkej architektonickej aj historic-
kej hodnoty, ktorý sa stal lákadlom pre 
domácich aj zahraničných návštevníkov 
a taktiež dejiskom rôznych podujatí.

Zemplín ponúka veľa 
pekných zákutí

Pre vnímavého turistu, ktorý sa ni-
kam neponáhľa, skrýva región dolného 
Zemplína množstvo krásnych zákutí a 

človekom nedotknutých miest. Na tieto 
kvality územia a na veľké možnosti trá-
venia voľného času, láka do tejto loka-
lity aj výkonná riaditeľka Košice Región 
Turizmus Lenka Vargová Jurková: „Zbe-
ratelia zážitkov si určite prídu na svoje 
aj pri žulovom obelisku označujúcom 

najnižší bod Slovenska, na vodnej zážit-
kovej ceste v obci Oborín, či pri mŕtvom 
ramene Tajba, ktoré je jedným z mála 
útočísk korytnačky močiarnej u nás.

Informácie a foto poskytla KOCR 
Košice Región Turizmus

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Navštívte krásny vynovený kaštieľ v obci Borša

Objavte Bodrog - neobjavenú 
Amazonku Košického kraja

Rieka Bodrog.

Kaštieľ v obci Borša.

2. augusta 1777  
panovníčka Mária Terézia vydala naria-
denie o reorganizácii školstva v monarchii 
pod názvom Ratio educationis; dokument 
v osvietenskom duchu po prvýkrát vyslo-
vil zásadu všeobecnej školskej povinnosti 
(dochádzky do ľudovej školy)

Výročia a udalosti

WWW.REGIONPRESS.SK

Prijem plošnej
inzercie

tel.: 0910 851 307
e-mail: baumajsterova@regionpress.sk

30. júla 1419  
prvá pražská defenestrácia

Výročia a udalosti
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za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH

AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28
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Vďaka schodiskovému 
výťahu Stannah, 
môžete naďalej
žiť vo svojom dome

Domov je miesto, kde si vytvárame spomienky, a kde radi 
zostávame. Nedovoľte, aby vám schody bránili zostať vo vašom 
domove. So schodiskovým výťahom Stannah sa môžete vyhnúť 
problémom so sťahovaním a bezpečne používať svoje schody.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

CHE1

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu.

SMARTFÓN
ALEBO TABLET?
Vyberte si svojho 
favorita!

Ahoj leto! Kúpte si schodiskový výťah a my 
vám ponúkneme tablet alebo smartfón.*

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 8. 2022 a nie je platná s inými kampanami alebo ponukami.

Zn
ačka číslo 

n
a celo m svete

nač čís

celo m sv
1º
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Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ
Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Voľné termíny:

8. 8. – 13. 8.
22. 8. – 27. 8.
29.8. - 3.9.
5.9. - 10.9. 

12.9. - 17.9. a neskôr. 

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač


