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10. februára 1763      
skončila sa sedemročná vojna medzi Veľkou 
Britániou a Portugalskom na jednej a Fran-
cúzskom aj Španielskom na druhej strane. 
15. februára uzatvorilo mier aj Prusko, Sasko 
a Habsburská monarchia.

Výročia a udalosti
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párny týždeň: Kysucké Nové Mesto, 
Dubie, Čadca, Čierne, Dunajov, Krás-
no nad Kysucou, Oščadnica, Raková, 
Staškov, Svrčinovec, Turzovka, Zborov 
nad Bystricou, Budatínska Lehota, Du-
bie, Dolný Vadičov, Lodno, Lopušné Pa-
žite, Povina, Radoľa, Rudina, Rudinka, 
Snežnica, Korňa, Makov, Nová Bystrica, 
Olešná, Podvysoká, Skalité, Stará Bys-
trica, Nižný Kelčov, Vysoká nad Kysucou, 
Vyšný Kelčov  
nepárny týždeň: Korňa, Makov, 
Nová Bystrica, Olešná, Podvysoká, 
Skalité, Stará Bystrica, Turzovka, Nižný 
Kelčov, Vysoká nad Kysucou, Vyšný 
Kelčov, Dubie, Čadca, Čierne, Dunajov, 
Krásno nad Kysucou, Oščadnica, Rako-
vá, Staškov, Svrčinovec, Turzovka, Zbo-
rov nad Bystricou, Budatínska Lehota, 
Kysucké Nové Mesto, Dolný Vadičov, 
Lodno, Lopušné Pažite, Povina, Radoľa, 
Rudina, Rudinka, Snežnica 

kysucko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6   
ŽILINA

INZERCIA

 

KYSUCKO
ČADČIANSKO-KYSUCKONOVOMESTSKO

Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803
Barbora Gajdošová      0915 780 751

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 (29.300 domácností)

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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 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



KY23-05 strana 3

bývanie, zamestnaniekysucko
3

Občianska
riadková
inzercia

»Predám Opel Corsa 1,2 ben-
zín, rok 2007, najazdených 
101.000 km + letné kolesá.
Cena: 3550 €. Tel: 0907 357 
026

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908 205 521
»Kúpim Malotraktor tová-
renskej výroby.Ponuknite 
0949505827

»Kupim byt v hotovosti ih-
ned do 105000eur, volajte 
t.c 0950380244

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    

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

Príklad:
RP KY 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, KY zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

8. februára 2004      
bol vysvätený prvý biskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku Au-
gustín Bačinský

Výročia a udalosti 6. februára 1901                  
v Paríži boli nainštalované prvé verejné te-
lefóny na vlakových staniciach

Výročia a udalosti

7. februára 1311                  
Ján Luxemburský bol korunovaný za čes-
kého kráľa

Výročia a udalosti
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Caesarove Zápisky 

o vojne v Galii
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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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Reverz:� �����������������������������������������������������

Priemer:� �����
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Kov:� �����������

Internetová rezervácia: www.30rokov.sk
DOPRAVA ZADARMO!

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

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

 Objednajte tu:
� ������������������������������

 www.30rokov.sk
� ���������������������������

 0850 606 777
� �����������������������������������
� �������������������������������������

QR objednávka
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V roku 2023 si pripomíname �������������������������������
��������������������. 
���� ���� ��� ����� ��������� �������� ��������� �������� ��������
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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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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. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com


