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-Dolné Koèkovce-Dolné Koèkovce
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Plat 9-12 €/hod.

Tel: 0904 671 916

Firma CHEPOSTAV

na stavebné práce

prijme
živnostníkov
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sa stavať ?
Chystáte
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Každý týždeň: 
Dolný Moštenec, Horný Mošte-
nec, Milochov, Orlové, Podmanín, 
Považská Bystrica, Považská 
Teplá, Považské Podhradie, Praz-
nov, Šebešťanová, Dolný Lieskov, 
Domaniža, Plevník - Drienové, 
Prečín, Pružina, Sverepec, Udi-
ča, Horné Kočkovce, Hrabovka, 
Nosice, Púchov, Beluša, Dolné 
Kočkovce, Horovce, Lednické Rov-
ne, Nimnica, Streženice, Visolaje, 
Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, 
Horný Lieskov, Jasenica, Paprad-
no, Stupné, Dohňany, Dolná Brez-
nica, Lúky, Lysá pod Makytou, 
Mestečko, Záriečie 

povazsko@regionpress.sk

Redakcia: Partizánska 1128 
POVAŽSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

POVAŽSKO
BYSTRICKO-PÚCHOVSKO

Lenka Migilová  0905 915 035
Emília Rosinová  0907 673 930

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (33.590 domácností)
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ARKAM, s.r.o.
STAVEBNÉ A REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE
- Výstavba rodinných domov - základové dosky,
   hrubé stavby - ploty - murárske práce
 

                 

- Rekonštrukcie - domov - bytov- bytových jadier,
   nebytových priestorov  - obklady - dlažby
- Maľby - nátery - stierky - omietky - sadrokartóny
- Zateplenie rodinných domov - prenájom lešenia
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Považská Bystrica
Púchov
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Máte chuť spoznávať krásy našej vlasti 
a rozhodli ste sa preto stráviť tohtoroč-
nú dovolenku doma? Isto neoľutuje-
te. Objavili sme pre vás veľa pekných 
miest, ktoré stojí za to navštíviť.

Orava je región jedinečný nádhernou 
prírodou a návštevníkom ponúka pre-
krásne prírodné zákutia ako stvorené pre 
horskú turistiku. Vyraziť môžete naprí-
klad na Babiu horu, ktorá je najsevernejší 
vyhliadkový bod Slovenska a tiež najvyš-
ší vrch Oravských Beskýd.

Ak mierite na východ Slovenska, 
nechajte sa zlákať návštevou najväčšie-
ho travertínového územia na Slovensku, 
ktoré právom patrí medzi unikátne kleno-
ty slovenskej prírody. Obdivovať môžete 
skalné útvary, puklinové jaskyne, rokliny 
či priepasti a to všetko na jednom mieste, 
v skalnom meste Dreveník.

Gemer rovnako ponúka veľa pútavých 
zážitkov. Podniknite napríklad výpravu 
vedúcu z Muránskej Huty na tretí najvyš-
šie položený hrad na Slovensku. Zrúcani-
na kedysi mohutného hradu Muráň sa týči 
na skalnom brale Cigánka a poskytuje 
prekrásne výhľady na Muránsku planinu, 
ale aj na majestátnu Kráľovu hoľu.

V Národnom parku Nízke Tatry v 
Ľupčianskej doline, vás isto nesklame 
výlet na Magurský zlatý chodník. Do-
zviete sa nielen množstvo zaujímavostí o 
baníctve v tejto lokalite, ale aj o krásach 
prírody a jej ochrane.

Aj lesy Malých Karpát skrývajú mno-

ho obdivuhodných miest. Takým je aj 
Kostol a Kláštor svätej Kataríny Alexan-
drijskej nachádzajúci sa približne 20 km 
severne od Trnavy neďaleko obcí Dechti-
ce a Naháč. Navštívte tento tajomný kláš-
tor a objavte jeho magickú atmosféru.

Urobte si výlet do rozária v Dolnej 
Krupej, kde vás čaká nevšedný zážitok. 
Príjemná vychádzka po chodníčkoch le-
movaných tisíckou ruží.

Vydajte sa na potulky do prekrás-
neho prostredia stredného Pohronia 
a preskúmajte pozostatky hradov Reviš-
te a Šášov. Oba sú súčasťou Pohronskej 
hradnej cesty, na ktorej môžete obdivovať 
množstvo ďalších hradov, hrádkov, stráž-
nych veží, opevnených miest či kláštorov.

V pohorí Považský Inovec severne 
od obce Nitrianska Blatnica sa týči vrch 
Marhát. Na jeho vrchole sa nachádza 17 
metrov vysoká rozhľadňa ponúkajúca 
prekrásne výhľady na široké okolie. Ces-
tou vás pod úbočím Kozieho chrbta očarí 
útulný kostolík s vežou a pustovňou.

Ak vás vaše cesty zavedú do Rajec-
kej kotliny, odporúča-
me urobiť si zastávku v 
dedinke Stránske. Nad 
obcou priamo v areáli 
miestneho cintorína 
vás upúta zrúcanina 
gotického Kostola 
sv. Heleny pochá-
dzajúca zo 14. sto-
ročia.

Všade dobre, doma najlepšie

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

INZERCIA
0907 673 930
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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 Siete proti hmyzu do 7 dníAKCIA
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V letných mesiacoch sú zmrzliny 
či nanuky jednou z najobľúbenej-
ších pochúťok detí aj dospelých. 
Pripravte si ich doma – postačí vám 
zopár surovín.

Čučoriedkové nanuky
Suroviny: 250 g čučoriedok, 150 g 

kryštálového cukru, 150 ml vody, šťavu 
z polovice citróna

Postup: Z vody a kryštálového cukru 
uvaríme na miernom ohni hustý cukro-
vý sirup a necháme vychladnúť. Potom 
sirupom zalejeme čučoriedky, pridáme 
tiež citrónovú šťavu a rozmixujeme po-
norným mixérom. Zmes nalejeme do 
formičiek, teda nádobiek určených na 
výrobu nanukov a uložíme aspoň na tri 
hodiny do mrazničky.

Náš tip: Ak nanuky pred podávaním 
krátko podržíte pod horúcou tečúcou 
vodou, budú sa vám ľahšie vyberať z 
formičiek.

Tvarohové nanuky
Suroviny: 250 g jemného tvarohu, 2 

PL práškového cukru, 1 balíček vanil-
kového cukru, 180 ml smotany na šľa-
hanie, 4 PL kyslej smotany

Postup: V miske vyšľaháme tvaroh, 
práškový a vanilkový cukor. Prilejeme 
vychladenú sladkú smotanu a šľahá-
me až kým nám nevznikne nadýcha-
ný krém. Na záver doň ešte vmiešame 

kyslú smotanu. Tvarohový krém napl-
níme do formičiek na nanuky a uloží-
me aspoň na štyri hodiny do mraznič-
ky.

Banánová zmrzlina
Suroviny: 5 banánov, 3 lyžice grécke-

ho jogurtu, 2 lyžice arašidového masla
Postup: Deň vopred zbavíme ba-

nány šupy, nakrájame ich na kolieska 
a dáme do mrazničky. Na druhý deň 
vložíme ešte zmrazené banány spolu s 
arašidovým maslom a gréckym jogur-
tom do mixéru a všetko dohladka vy-
mixujeme. Môžeme ihneď podávať, prí-
padne odložiť do mrazničky na neskôr.

Pripravte si 
domáce nanuky a zmrzliny

» ren
Ilustračné foto. zdroj silviarita pixabay

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kupim byt v hotovosti PB a 
okolie. Aj povodny stav, t.c. 
0948068938

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
Tel. kontakt: 0907 290 
032

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PB 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 ne-
funguje u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

na plný úväzok
do skladov

v Dolnom Moštenci.
Plat (brutto) od 5,90 €

Kontakt: 0903 195 369
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do skladov v Dolnom Moštenci.
Plat (brutto) od 7,50 €
Kontakt: 0903 195369

Prijmeme skladového referenta
na plný úväzok
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x
x
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PONUKA PRÁCE:

Mzda od 650€ - 800€/ mesačne
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Chystáte sa obuť si turistické topán-
ky a vydať sa do hôr za novými dob-
rodružstvami? Na čo nezabudnúť, 
aby sa dovolenka vydarila? Priná-
šame zopár tipov.

Nezabudnite na horské poistenie 
- Ak sa chystáte vyraziť na horskú turis-
tiku, tak by ste nemali zabudnúť uza-
tvoriť si horské poistenie. Bez ohľadu 
na to, či chcete podniknúť len krátky 
výlet alebo túru, môže vám poistenie v 
prípade nepredvídaných okolností po-
môcť vyhnúť sa zbytočným starostiam 
navyše. Zo zákona je totiž každá osoba 
nachádzajúca sa v horskej oblasti po-
vinná uhradiť horskej službe náklady 
spojené s výkonom záchrannej činnos-
ti alebo s pátraním. Táto povinnosť sa 
nevzťahuje len na deti a fyzické osoby 
nespôsobilé na právne úkony.

Na túru sa poriadne pripravte - Ak 
sa vydáte na túru, horská služba radí, 
vziať si so sebou aj mobilný telefón. 
Priebeh túry si prezrite na mape alebo 
v turistickom sprievodcovi a v prípade 
potreby využite služby horského vodcu 
alebo horského sprievodcu. Na túru 
odchádzajte skoro ráno a dokončite 
ju do zotmenia. Pri zostupe je podľa 
odporúčaní horskej služby nutné rátať 
s časom rovnajúcim sa asi 70 % času 
výstupu. Pri pohybe v horskom teréne 
vám chôdzu uľahčí používanie turis-
tických palíc. Na každú túru sa vystroj-
te primerane ročnému obdobiu, namá-
havosti túry a jej dĺžke. Nevyhnutná je 
obuv s vibramovou podrážkou a plášť 
do dažďa alebo vetrovka. V chladnej-

šom počasí alebo pri výstupe na sedlo 
alebo vrchol sú potrebné aj sveter, čiap-
ka a rukavice. Nezabúdajte na jedlo a 
dostatok tekutín. Na orientáciu použite 
turistickú mapu, v ktorej sú zakreslené 
všetky dôležité údaje. Používajte vždy 
posledné opravené vydanie, vyhnete 
sa omylom v teréne. Viac informácií sa 
dozviete na stránkach horskej záchran-
nej služby, kde sú tiež pravidelne aktu-
alizované najdôležitejšie informácie 
týkajúce sa aktuálneho stavu v horách 
na jednotlivé dni.

Pribaľte si cestovateľskú lekárnič-
ku - tá by mala byť umiestnená v suchu, 
chlade a tme, tak aby nedošlo k poško-
deniu jej obsahu. Vo všeobecnosti sa 
odporúča zabaliť si: lieky, ktoré bežne 
užívate, lieky proti horúčke a boles-
tiam hlavy, lieky proti hnačke aj proti 
zápche, antihistaminiká, ktoré pomôžu 
pri alergických reakciách, antialergic-
ký krém, ktorý pomôže pri uštipnutí 
hmyzom, sprej alebo krém proti hmy-
zu, teda repelent, dezinfekčný prostrie-
dok, pohotovostné obväzy, obväzovú 
vatu, pinzetu, nožničky, náplaste.

Nezabudnite sa chrániť pred 
kliešťom – je dobré zvoliť vhodné ob-
lečenie pokrývajúce čo najväčšie časti 
tela, najmä dlhé nohavice a ponožky. 
Zabúdať by ste nemali ani na používa-
nie repelentov.

Nezabudnite na pokrývku hlavy – 
pretože aj horské slnko môže byť zrad-
né a mohli by ste si ľahko privodiť úpal.

Informácie poskytol Úrad verejného 
zdravotníctva SR a Horská služba

Vyrážate na hory 
– na čo nezabudnúť?

» red

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0908 979 468

www.cromwell.sk

H�ADÁME 
SPO�AHLIVÝCH 
DORUČOVATEĽOV 
V TEJTO LOKALITE.
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za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ

96-0 TT25

Volajte:Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28

87-0004

52-0003

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.

Značka číslo
 

n
a celom svete

naččís

celomsv 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 zaCena 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

75-58

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač


