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14. február, teda Sviatok svätého Va-
lentína, či sviatok lásky, alebo svia-
tok všetkých zaľúbených, onedlho 
zaklope na dvere a mnohí sa už za-
mýšľajú nad tým, ako ho stráviť čo 
najpríjemnejšie či najoriginálnejšie. 
Valentínsky pozdrav, nežný kvietok, 
lahodná maškrta či romantický ve-
čer pri sviečkach, to je len zopár spô-
sobov, ktorými môžeme potešiť milo-
vanú osobu a dať jej najavo svoje city.

Sviatok svätého Valentína dorazil 
na Slovensko až krátko po nežnej revo-
lúcii z anglosaských krajín, no postupne 
sa aj u nás udomácnil. Napriek tomu, že 
ho mnohí zvykneme sláviť, nie je jedno-
duché dopracovať sa k jeho pôvodu, pre-
tože je opradený viacerými legendami.

Svätý Valentín, po ktorom dostal 
sviatok svoje označenie, bol kňazom 
v Ríme. Podľa jednej z najznámejších 
legiend vydal Cisár Claudius II. Gótsky 
v snahe vytvoriť mocnú armádu naria-
denie, ktorým zakázal zásnuby a sobá-
še mladých párov. Dôvod mal spočívať 

v tom, že podľa neho slobodní regrúti 
bojovali statočnejšie a s väčším nasa-
dením ako vojaci ženatí. Kňaz Valentín 
však porušil nariadenie cisára a naďalej 
tajne mladých ľudí sobášil. Túto jeho 
činnosť časom odhalili a kňaza najskôr 
väznili a neskôr ho údajne, keď sa od-
mietol vzdať svojej kresťanskej viery, 
popravili.

Pravdou je, že dokazovať si lásku 
by sme si mali počas celého roka, nie-
len vtedy, keď nám to predpisuje dátum 
v kalendári a už vôbec nemusí ísť o nič 
pompézne. Na druhej strane však treba 
povedať, že Sviatok svätého Valentí-
na má svoje čaro a ponúka 
nám milú príležitosť, ako 
osláviť vzájomnú lásku 
so svojimi najbližšími a 
užiť si v neutíchajúcom 
zhone každodenných 
povinností zopár 
neopakovateľných 
a vzácnych spoloč-
ných chvíľ.

Oslávme lásku

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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VYPRATÁVANIE
domov bytov

a nebezpečného
odpadu

azbest, eternit

0910 331 137
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Zateplenie domov,

fasády, nátery fasad, 

rekonštrukcie domov 

a bytov,

zámková dlažba,

oplotenia, strechy,

altánky, prístrešky,

izolácie.

0910 331 137
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístavby, rek. domov

STRECHY

KROVY

-Dolné Koèkovce-Dolné Koèkovce
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KVALITNÉ VÝROBKY za SUPER CENY!

www.artrade.sk  

Pov. Podhradie 317, Pov. Bystrica

www.artrade.sk  

y
0904 030 950, 0903 557 685, 042 432 6250 
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www.doucsa.sk    ��0908 772 984

 Predškolská príprava
 ����������
 Slovenský jazyk
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Každý týždeň: 
Dolný Moštenec, Horný Moštenec, 
Milochov, Orlové, Podmanín, Považská 
Bystrica, Považská Teplá, Považské Pod-
hradie, Praznov, Šebešťanová, Dolný 
Lieskov, Domaniža, Plevník - Drienové, 
Prečín, Pružina, Sverepec, Udiča, Horné 
Kočkovce, Hrabovka, Nosice, Púchov, Be-
luša, Dolné Kočkovce, Horovce, Lednické 
Rovne, Nimnica, Streženice, Visolaje, 
Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, Horný 
Lieskov, Jasenica, Papradno, Stupné, 
Dohňany, Dolná Breznica, 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)

Stará známa pravda „Láska ide cez 
žalúdok“, iste platí aj na Valentína. 
Jedlo dokáže potešiť ale aj očariť či 
zlepšiť náladu. Aj vďaka jedlu mô-
žete zažiť s partnerom príjemné 
chvíle. No a aby bol váš valentínsky 
večer sladký, prinášame recept na 
sladkú maškrtu.

Zlepované srdiečka s jahodami
Budeme potrebovať:
na cesto: 4 vajcia, 1 balíček vanilko-
vého cukru, 100g práškového cukru, 
100ml oleja, 100ml mlieka, 160g hlad-
kej múky, 1 KL kypriaceho prášku do 
pečiva
na dokončenie: šľahačku, jahodový 
džem, jahody

Postup:
V miske vyšľaháme vajcia s vanil-

kovým cukrom a práškovým cukrom 
elektrickým ručným šľahačom na naj-
vyššom stupni do peny. Striedavo pri-
dávame olej, mlieko a múku zmiešanú 
s kypriacim práškom a zľahka vmie-
šame do vaječnej zmesi. Hladké cesto 
vylejeme na plech vyložený papierom 
na pečenie a uhladíme. Vložíme do 

predhriatej rúry a pečieme - elektrická 
rúra: 180 °C, teplovzdušná rúra 160 °C, 
plynová rúra stupeň 3. Doba pečenia 
asi 20 minút.

Po upečení vyklopíme korpus na pa-
pier na pečenie posypaný práškovým 
cukrom. Papier, na ktorom sme korpus 
piekli stiahneme a korpus necháme vy-
chladnúť.

Z cesta formičkou povykrajujeme 
srdiečka. Polovicu srdiečok potrieme 
džemom či obľúbeným krémom, na ne 
položíme zvyšné srdiečka, spojíme a 
ozdobíme šľahačkou, ovocím a jedlými 
kvietkami prípadne farebnou cukro-
vou posýpkou.

Oslávte sviatok zaľúbených 
sladkými srdiečkami

» ren
zdroj foto Jill Wellington pixabay
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SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL 

0948 012 507 • www.profikominy.sk

35%

FRÉZOVANIE

od 15€/bm

• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV
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www.palivovedrevopetrik.sk

Výhody tohto typu izolácie:
- zateplenie ušetrí Vaše mesačné náklady na kúrenie
- zaizolovanie asfaltovými pásmi zabezpečí Vašu 
   strechu proti zatekaniu na niekoľko desaťročí
- uloženie polystryrénu na lepidlo umožňuje zatepliť Vašu strechu bez kotvenia, 
   či iného narušenia súčasnej strechy
- izolácia touto technológiou je časovo veľmi priaznivá - naše práce 
   zrealizujeme za 1 až 3 dni, podľa počasia
- ponúkame výhodnú cenu 33,90€ bez DPH/m2 pri hrúbke polystyrénu 
  130 mm a výmere väčšej ako 80m2

- garantujeme 10 ročnú záruku na prácu i materiál
- okrem izolačných prác vieme zabezpečiť aj klampiarske prvky (nové rýny, 
   zvody, oplechovanie atýk, komínov a pod.)
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 PROTIPOŽIARNE DVERE
V ponuke máme aj
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 0905 603 843

Online (streda 20:00)naOnline (streda 20:00)na ::
https: yhttps: youtube.com/@richardhavettaoutube.com/@richardhavetta

  

LiečiteľLiečiteľ
aj na diaľku

 

INFO, REGISTRÁCIA, VIAC NA:INFO, REGISTRÁCIA, VIAC NA:
WWW.RICHARDHAVETTA.SKWWW.RICHARDHAVETTA.SK
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Mnohí cviklu či červenú repu považujú 
za elixír života. Pravdou je, že táto zele-
nina obsahuje veľa zdraviu prospešných 
látok a preto by sme na jej konzumáciu 
rozhodne nemali zabúdať. Nakoľko ju 
na pultoch našich predajní nájdeme po-
čas celého roka, mali by sme ju zaradiť 
pravidelne do svojho jedálnička.

Liečivé účinky červenej repy
Cvikla očisťuje náš organizmus a má 

pozitívny vplyv na tvorbu červených kr-
viniek, na pevnosť kostí aj väzivových 
tkanív. Cvikla obsahuje sodík, draslík, 
vápnik ale aj horčík či železo, ďalej tiež 
betaín a kremík. Z vitamínov je to vi-
tamín C a vitamíny skupiny B. Veľkým 
plusom tejto zeleniny je vysoký obsah 
kyseliny listovej a vlákniny.

Použitie - Cvikla je výborná surová, vare-
ná aj pečená. Zo surovej si môžete pripraviť 
šťavu či smoothie. Odborníci však radia 
konzumovať ju skôr tepelne upravenú. Po 
tom ako cviklu umyjete pod tečúcou vo-
dou, varte ju v dostatočnom množstve vody 
asi hodinu alebo pečte rovnako dlho zaba-
lenú v alobale, ktorý ste potreli olejom. Po 
schladení ju očistite od šupky a môžete pri-
dávať strúhanú do šalátov, alebo na plátky 
nakrájanú ako prílohu ku grilovanému i 
pečenému mäsu alebo k syrom.

Náš tip: Cviklovo-jablkové smoothie 
plné vitamínov

Budeme potrebovať: 1 menšiu cviklu 

(môže byť uvarená), 1 mrkvu, 1 jablko, 
citrónovú šťavu z polovice citróna, 500 
ml vody, med podľa chuti – môžete vy-
nechať

Postup: Cviklu, mrkvu aj jablko ošúpe-
me a jablko zbavíme jadrovníkov. Všet-
ko nakrájame na malé kocky. Vložíme 
do mixéra a pridáme citrónovú šťavu a 
vodu. Všetko spolu rozmixujeme. Na zá-
ver môžeme podľa potreby pridať med a 
ešte raz rozmixujeme.

Pozor!
Cviklu by nemali konzumovať ľudia 

trpiaci obličkovými kameňmi či nízkym 
krvným tlakom. Rovnako nie je vhodná 
ani pre tých, ktorí bojujú s kolísavou hla-
dinou cukru v krvi.

Ak sa rozhodnete pre pitie cviklovej 
šťavy, zozačiatku ju pite zriedenú s vodou 
v pomere jeden diel šťavy a desať dielov 
vody. Postupne môžete podiel vody zni-
žovať.

Cvikla ako liek

» ren
zdroj foto Ajale pixabay

Vo Vysokých a Nízkych Tatrách po-
máhali v uplynulých dňoch horskí 
záchranári viacerým vyčerpaným tu-
ristom. Preto apelujú na návštevníkov 
hôr, aby prípravám na zimnú túru ve-
novali väčšiu pozornosť.

„Zimná túra nerovná sa letná túra. 
Zimná túra je v mnohých aspektoch ná-
ročnejšia,“ vysvetľuje riaditeľ HZS Marek 
Biskupič a zároveň pripomína na čo pa-
mätať, aby sme sa na zimnú túru vybrali 
naozaj pripravení:
- pohyb na snehu, najmä v prípade, že tra-
sa je neprešliapaná, je náročnejší; 
- v zime do batohu potrebujeme zbaliť 
podstatne viac vecí ako v lete; 
- treba rátať s možnou zmenou teplôt a ri-
zikom hypotermie; 
- v zime trvá denný svit kratšie. 

Ako sa čo najlepšie pripraviť na túru?
Správna výstroj je jedným z najdôleži-

tejších predpokladov bezpečnosti v ho-
rách. Pri obliekaní myslíme na vrstvenie 
pre dosiahnutie komfortu pri pohybe, ale 
aj keď stojíme, či oddychujeme. „Do bato-
ha si pribalíme spodnú vrstvu na prezle-
čenie, aj teplú vrstvu navyše v prípade, 
že by nám bola zima. Turistické topánky 
volíme vysoké, odolné voči vode,“ radí 
riaditeľ HZS Marek Biskupič. Výzbroj pre 
zimnú návštevu hôr vyberáme takú, aby 
dokonale odpovedala športovému zame-
raniu. Čím náročnejšiu túru sa chystáme 
absolvovať, tým väčší nárok by sme mali 

klásť na kvalitu výzbroje.

Horská záchranná služba 
návštevníkom hôr odporúča:

Túru si dobre naplánujte. Zvýšenú po-
zornosť venujte predpovedi počasia. Po-
kiaľ sa počasie nevyvíja dobre, túru zruš-
te, respektíve upravte na ľahšiu variantu, 
prípadne inú aktivitu. Pri časovom plá-
novaní túry berte do úvahy fakt, že časy 
na turistických smerovníkoch neberú 
do úvahy snehovú pokrývku a postupuj-
te pomalšie, najmä v prípade, že stopu 
prešliapavate. Pokiaľ je to možné, majte 
pripravenú i kratšiu variantu túry. Pri plá-
novaní túry tiež dávajte pozor na to, aby 
chodník neprechádzal lavínovou dráhou. 
Lavínové dráhy sú súčasťou mnohých 
online turistických máp. Pri zvýšenom 
lavínovom nebezpečenstve upravte cieľ 
túry. Pre aktuálne informácie o podmien-
kach v horských oblastiach odporúčajú 
záchranári navštíviť www.hzs.sk, pre 
aktuálnu lavínovú situáciu www.laviny.
sk. Do hôr sa nepúšťajte sami, zapisujte sa 
do knihy túr na horskej chate. Disponujte 
plne nabitým telefónom, chráňte ho v tep-
le, aby sa vám vplyvom chladu nevybila 
baterka. Nainštalujte si aplikáciu HZS, 
ktorá vám poskytne aktuálne informácie 
o podmienkach v pohoriach a zároveň 
v prípade potreby napomôže lokalizácii 
hľadaného. Pokiaľ hrozí zhoršenie poča-
sia, na horské túry nenastupujte, alebo 
zvoľte cieľ v nižšie položených oblastiach.

Zimná turistika – radia odborníci

» ren
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Internetová rezervácia: www.30rokov.sk
DOPRAVA ZADARMO!
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 Objednajte tu:
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 www.30rokov.sk
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len za 5,95 €
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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

88
-0
02
0

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 34 rokov!!!
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD379 €
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com


