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VÝROBA V BARDEJOVE
ZAMERANÁ NA VYSOKÚ KVALITU, 

PRESNOSŤ A MODERNÝ DIZAJN VÁM PONÚKA:

to všetko s najnovšími technológiami.

TERAZ VIANOČNÉ ZĽAVY – VYNIKAJÚCE 
CENY – PRÍĎTE SA SAMI PRESVEDČIŤ !

 HLINIKOVÉ OKNÁ A DVERE

 PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

 HLINIKOVÉ FASÁDY

 ZIMNÉ ZÁHRADY

 CELOSKLÁ A ZÁBRADLIA

 OFFICE SYSTÉMY
Stačí nám zavolať 

na číslo: 0915 788 487
plasttime@plasttime.sk

www.plasttime.sk

SME TU PRE 
VÁS AJ 

V ROKU 2020
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TEŠÍME SA 
NA VAŠU NÁVŠTEVU

ŠTOCKLOVÁ 19, BJ
MENU NA NAŠOM FB
DONÁŠKA V EKO OBALOCH
OBJEDNÁVKY: 054 472 77 77
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Volajte na tel.0919 142 033

KÚPIME VAŠE AUTO

mail: info@vykupautbj.sk web: www.VYKUPAUTBJ.sk  

Ponúkame vám odkúpenie Vášho vozidla za férove ceny.
Prídeme aj priamo k vám a vyplatíme vám 

peniaze ihneď na mieste.
- preberáme zodpovednosť  za technický stav vozidla 

- vybavíme za vás všetky formality - prepis 
a zrušenie poistky

****predajte svoje auto rýchlo, pohodlne bez starostí a bez rizika***
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PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 8
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 PREDAJ 
MLÁDOK
od marca 2020

PREDAJ
PALIVOVÉHO 
DREVA
- ŠTIEPANÁ 
   METROVICA
- ZVYŠKY PO ŤAŽBE
- UKLÁDANÉ 
  NA PALETE (1x1)

0944 704 101

AKCIOVÉ CENY
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Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko
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SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO

InzercIa

 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Jaroslav Geci  0905 719 137
Mgr. Daniela Lazurová 0907 727 206
Distribúcia:
Jaroslav Geci               0905 719 137
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Mestá-obce (každý týždeň): 
Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Bar-
dejovská Zábava, Dlhá Lúka, Miháľov, 
Andrejová, Bartošovce, Becherov, Belo-
veža, Brezov, Buclovany, Cigeľka, Du-
binné, Fričkovce, Gaboltov, Gerlachov, 
Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Her-
vartov, Hrabovec, Hrabské, Chmeľová, 
Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, 
Komárov, Koprivnica, Kružlov, Kurima, 
Kurov, Lenartov, Lopúchov, Lukavica, 
Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh, 
Nižný Tvarožec, Osikov, Nižné Raslavi-
ce, Vyšné Raslavice, Richvald, Rokytov, 
Smilno, Snakov, Stebník, Stuľany, Sver-
žov, Šarišské Čierne, Šiba, Tarnov, Tro-
čany, Vaniškovce, Vyšná Voľa, Zborov, 
Zlaté, Bokša, Sitník, Stropkov, Breznica, 
Duplín, Chotča, Nižná Olšava, Tisinec, 
Svidník, Cernina, Dubová, Giraltovce, 
Hrabovčík, Kapišová, Kračúnovce, 
Kuková, Kurimka, Ladomirová, Lúčka, 
Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Stročín, Ša-
rišský Štiavnik, Vyšný Mirošov, Vyšný 
Orlík, Železník, Želmanovce, 

bardejovsko@regionpress.sk

redakcia: Stöcklova 20 
BarDeJOV

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    38.810 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    42.845 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: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (33.870 domácností)
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Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 

bbbbeeeeezz

08
wwwwwwww

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Spôsobujú vám schody problém?

Viac ako
600 000
Stannah
zákazníkov

na svete

Stannah Vám ponúka stoličkové 
výťahy na všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, ako 
získať na zakúpenie štátny 
peňažný príspevok.

2019StannahSK_137x154,5_orange.indd   1 22.10.19   14:46

REMEDIUM, s.r.o., 
Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele

OZNAM O OTVORENÍ 
2 NOVÝCH AMBULANCII:

 REHABILITAČNÁ AMBULANCIA
 MUDr. Marcela Molnárová
 tel. č.: 054/ 477 7408

 ORL AMBULANCIA
 MUDr. Katarína Ľuníková
 tel. č.: 054/ 477 7511
S PRACOVNOU DOBOU 
OD PONDELKA - PIATKA OD 07:30 HOD. DO 15:00 HOD.
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PONUKA 
NOVÝCH 
HORSKÝCH 
BICYKLOV 
A FAT BIKE
0918 031 117
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Klasické a relaxačné 
masáže

NOVINKA! 

 
masáže tváre 

3D ultrazvukom
v BNV

0948 025 835
hancova.terka@gmail.com
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BardComp s.r.o.
Hurbanova 22
Bardejov

výpočtová technika
registračné pokladne

software
E - shop

tel: +421 54 4723961
web: www.bardcomp.sk 61
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MONTÁŽ
STREŠNÝCH
SNEHOÝCH
ZÁBRAN
0905 480 575
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OPRAVA
 ELEKTRONIKY
  (LED TV, LCD TV,
  Plazma TV, PC,   
  Notebooky)
Tel.: 0902 140 131
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko
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kúrenie  plyn  voda

Inštalatércentrum
-

nové inštalatércentrum v Bardejove. Ponúka 

Bardejov    
tel.:  

Otváracia doba:

ARMYSHOP 

MASKÁČE - RUKSAKY - DOPLNKY
OUTDOOROVÉ OBLEČENIE A OBUV
(PENTAGON - HELIKON-TEX-VOJ. ORIGINÁLY)

V PONUKE AJ DARČEKOVÉ POUKAŽKY!

KVALITNÉ VECI 
POD STROMČEK

SLOVENSKÁ 5 /S Š J. HENISCHA, BARDEJOV

Vianočné darčeky Vám VYMENÍME do 15. januára

PO - PIA: 9:00 - 12:00/13:00 - 16:15
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www.armyvypredaj.sk

- BARDEJOV
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VIANOČNÉ 
STROMČEKY

Už 
v predaji

VIANOČNÉ 
OSVETLENIE 
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€

Zlavyˇ

NA KUCHYNSKÉ  P OT R E B Y

AKCIA  PLATNÁ DO 6 .  12 .  20 19  ALEBO DO VYPREDAN IA  ZÁSOB

AB  CE NT R UM,  B AR DE J OV
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GASTRO, DOMÁCNOSŤ, STAVBA, ZAMESTNANIEBARDEJOVSKO 5

85
_0

79
7

ŠTEFÁNIKOVA 2986, BARDEJOV
( BUDOVA BAMOS PRI AUTOSALÓNE KIA)
Telefón 0918 847 001, 054 472 32 67

GAZDOVSKÁ KLOBÁSA ÚDENÁ SLANINA

ÚDENÉ KARÉ VÝBEROVÁ ŠUNKA

ĎALEJ V PONUKE:
GAZDOVSKÁ SALÁMA
ÚDENÁ KRKOVIČKA
PIKANTNÁ KLOBÁSA
TRADIČNÁ ŠOVDRA

A INÉ

PONÚKAME VÁM MÄSOVÉ VÝROBKY VYSOKEJ 
KVALITY Z VLASTNEJ VÝROBY POD ZNAČKOU

NAŠE
DOMÁCE

AUTODOPRAVA do 3,5 T
preprava nábytku 
stavebného materiálu a iné 0 9 4 4  1 3 3  7 7 4 85
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Stanislav Kvokačka - Nábytok
Komenského 2756
085 01 Bardejov 
web: www.sknabytok.sk    tel.: 0903 653 703   facebook: SKNABYTOK

5. 12. 2019
od 10.00 - 17.00 hod.

MERANIE 
ORTOPEDICKEJ 

VHODNOSTI 
MATRACOV

Ku každej 
objednávke 
mikulášsky
darček
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U NÁS NÁJDETE 
AJ ŠIROKÝ VÝBER 

VIANOČNÝCH 
DEKORÁCII

Partizánska 44 
(BOCIAN KOMPLEX)
085 01  Bardejov

tel.: 054 472 22 38
tel.: 0905 442 045
obchod@gates.sk

CHRÁŇTE SI SVOJ MAJETOK!
Zabezpečenie objektov, 
kamerové systémy
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  Teraz   
 výhodne

Sety VELUX
100 % kontrola nad teplom a svetlom

Strešné okná 

LEGNO TRADE
Dukelská 837/134
08701 Giraltovce

Stavebná spoločnosť v Bardejove
prijme INTERNÚ ÚČTOVNÍČKU 

pre vedenie komplexného účtovníctva,
 s min.praxou 3 roky.

Čistý mesačný plat 700-800€.
Tel. kontakt 0944 199 770
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Medzi všetkými ochoreniami nie je 
žiadne také, kde chorý môže veľmi ak-
tívne zasahovať do liečby a navyše s ta-
kým úspechom ako v prípade diabetes 
mellitus. 

Na stave, vývoji a prognóze choroby sa 
samotný diabetik podieľa neuveriteľnými 
75-85 percentami! Je to oveľa viac ako pri 
iných ochoreniach a dokonca aj oveľa viac, 
ako dokážu aj najmodernejšie lieky. Diabe-
tik tak má obrovskú výhodu oproti pacien-
tom s inými diagnózami. Môže, a dokonca 
sa musí zapájať do liečby. Aktívna účasť na 
liečbe znamená dodržiavanie režimových 
opatrení. Znamená to upraviť stravovacie 
zvyklosti a  ovplyvniť – zväčša zvýšiť fy-
zickú aktivitu. Jedno aj druhé je hlboko za-
korenené v každom z nás. Vyžaduje to veľa 
pevnej vôle, niekedy aj sebazapierania, ale 
výsledkom je zdravie a to je uznávané za 
najväčšiu hodnotu, nielen podľa známeho 
latinského príslovie. 

Diabetes mellitus je špecifický tým, že:
• môže byť riadený samotným diabetikom 
na 75 – 85 percent,
• diabetik je včas upozornený na dôleži-
tosť racionálneho stravovania, 
• diabetik, ktorý si zoberie za svoje odpo-
rúčané režimové opatrenia, môže ovplyv-
niť aj zvyklosti celej rodiny, usmerniť stra-
vu a  aj fyzickú aktivitu a  tým aj zdravie 
ostatných členov rodiny,
• ochorenie zväčša nebolí, je lepšie, ak pa-
cient nepociťuje fyzickú bolesť. Na druhej 
strane ale je to aj nevýhoda, lebo často 

chýbajú varovné príznaky, ktoré sú moti-
váciou k liečbe. 

Diabetes mellitus je zväčša celoži-
votné ochorenie.  
Napriek tomu, že aj správna liečba ne-
znamená úplné vyliečenie, pri jej uplat-
ňovaní jednoznačne dochádza k odďa-
ľovaniu a predchádzaniu dlhodobých 
následkov. Ideálna liečba je založená 
na aktívnej spolupráci pacienta – dia-
betika a lekára – diabetológa. Liečbu 
predstavuje komplex opatrení, kde 
jednotlivé zložky sú rovnako dôležité 
a  navzájom nezameniteľné: dodržia-
vanie diétnych opatrení, fyzická aktivita 
a užívanie liekov alebo podávaní inzulí-
nu v prípade nutnosti. Výnimkou je cuk-
rovka 1. typu, kedy je inzulín potrebný 
už od rozpoznania diagnózy U všetkých 
ostatných typov diabetu u  väčšiny dia-
betikov je pri dodržiavaní diéty so zní-
ženým obsahom cukrov a tukov a zmene 
prevažujúceho sedavého spôsobu života 
za zvýšenú fyzickú aktivitu možné pre-
dísť nielen užívaniu tabliet a  inzulínu, 
ale aj všetkých sprievodných kompli-
kácií. Jednotlivé kroky sú 
navzájom nezameniteľ-
né – tablety a inzulín 
nedokážu nahradiť ne-
dodržiavanie stravova-
cích odporučení alebo 
fyzickú pasivitu.

Cukrovka - jej výhody a potrebná liečba

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

149,90 €
199,90 €

44,90 €
59,90 €

DUKLIANSKA 15, BARDEJOV, 054 472 64 80, 0911 343 230
EMAIL: unikovbq@mail.t-com.sk

Aku-skrutkovač GSR 
18V-21
napätie akumulátora: 18 V, typ 
akumulátora: Li-ion,
max. krútiaci moment: 21/55 
Nm, voľnobežné otáčky
(1.stupeň/2.stupeň) max.: 
0–480/0–1.800 min-1,
počet napätie akumulátorov: 2x 
GBA 2,0 Ah akupack
vrátane nabíjačky AL1820 CV 
v taške

Sada kľúčov, 94 dielna
z chróm vanádiovej ocele, orechy 1/4’’  4-13mm, 
1/2’’ 10-32mm,
vrátane predĺžení, univerzálnych kĺbov,bit 
nástavcov a imbusových
kľúčov 3 diel., rýchle odblokovanie náradia 
jedným tlačidlom.
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AUTORIZOVANÝ PREDAJCA:

DUKLIANSKA 1377, 085 01 BARDEJOV

VODA
PLYN
KÚRENIE

TEL: 0918 786 933, www.vodoterm.sk

VODA
PLYN
KÚRENIE
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PREPRAVA NÁBYTKU
SŤAHOVANIE 
DODÁVKOU DO 3,5 T

0908 986 252
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• pomníky na mieru
• obklady schodíšť, 
krbov, fasád• dlažby

• žulové stoly • žulové 
kvetináče • kuchynské

pracovné dosky 
• parape�.

AKCIA 
 Pri predložení 

konkurenčnej ponuky 
u nás dostanete  

nižšiu cenu 
VYSOKÁ KVALITA, 

KRÁTKA DOBA DODANIA, 
BEZKONKURENČNÁ CENA!

VYROBENÉ 
V BARDEJOVE
DOŽIVOTNÁ 
ZÁRUKA

Štefánikova 2763,Bardejov, smer Poprad, stakas@stakas.sk, www.stakas.sk, Kontak�: 0903 848 414 - 0918 560 393
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7Gra�cký návrh zdarma, gravírovaná fotogra�a za polovicu, prírodné materiály z celého sveta

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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Nie odbáčať, zabáčať, ale 
odbočovať, zabočovať. Nie prísť tu, ale prísť sem.

Slovenčina naša

MONTÁŽE 
OBLOŽKOVÝCH 

ZÁRUBNÍ 
NÁBYTKU 

PLÁVAJÚCICH 
PODLÁH 

Tel.: 0905 336 073
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STAVBA, OKNÁ - DVEREBARDEJOVSKO 7

predajni (PRÍĎTE SA POZRIEŤ)

448€

537 €

629 €
769 €

670 €

1
MONTÁŽ

D
eň

FORMA FINANCOVANIA:

Dvere cena: 448€

záloha 226€

1. splátka: 111€

2. splátka: 111€

BEZ NAVÝŠENIA!

 

UNIVERZAL

BD2 MASTER 56 KR
AKUSTICKÉ DVERE

Podľa normy EN 1627:2012
BD2 OPTIMUM

Všetky typy dverí sú vystavené na našej

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

TERAZ BETONÁŽ ZÁRUBNE
BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 a 3

V HODNOTE 60 €
ZDARMA

AKCIA platí do 15.  12. 2019

- 2x 3bodový zámok

- 10

Podľa normy EN 1627:2012

0

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

OCHRÁŇTE SVOJ DOMOV!

Bardejov - Slovenská 1/bývalý Agrostav, 
Tel.: , oknahnathbj@gmail.com 0948 481 777

 AKCIA
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F. P.
STAVEBNINY

VŠETKO POD 
JEDNOU 

STRECHOU 
    

DUKLIANSKA 12, BARDEJOV

MOBIL: 0903 902 251
MAJITEĽ: 0902 239 195
Mail: stavebninyfp@gmail.com

V PONUKE AJ MURIVO 

Termalica - 30 cm - 3,30 EUR/ks s dph
Tehla Britterm brusena - 30 cm  - 1,55 EUR/ks s dph
Ceny platné do konca roka 2019

WWW.TOPSTAVEBNINY.SK

WWW.TOPSTAVEBNINY.SK
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NOVÁ BETONÁREŇ 
v Bardejove ( RAMBET s.r.o. )

VÝROBA A PREDAJ 
VŠETKÝCH DRUHOV 
BETÓNOVEJ ZMESI.
Rozvoz domiešavačmi a betón  pumpou do 25m

PRIEMYSELNÁ 3811/34 BJ, 
Email: rambetsro@gmail.com

Tel.: 0905 560 879
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Redakcia novín

Bardejovsko
0905 719 137 

Technická špeci�kácia:
300 g vizitkový papier
rozmer 9 x 5 cm
tlač - hárkový o�set
jednostranná plnofarebná tlač
Všetky ceny sú uvádzané
bez 20% DPH

200 ks za 14 €
0,070 € / ks

1000 ks za 33 €

0,033 € / ks

400 ks za 24 €

0,060 € / ks

Kvalitné
VIZITKY

Pre zachovanie bezpečnosti na a po-
pri cestách v jesennom období poli-
cajti pripomínajú chodcom používať 
reflexné prvky. Upozorňujú, že cho-
dec idúci po kraji cesty by mal mať tie-
to prvky na tej strane tela, ktorú vidno 
z vozovky.

Reflexné predmety je najlepšie 
umiestniť blízko ku kolenám, do úrovne 
pásu a na rameno, deťom tiež na čiapku 
a cyklistom na prilbu a na bicykle. Mladší 
členovia rodiny by mali presvedčiť tých 
starších, ktorí napríklad večer chodia do 
kostola po zle osvetlenej alebo vôbec ne-
osvetlenej ceste, alebo ju prechádzajú z 
jednej strany na druhú, aby sa nehanbili 
a tiež sa vybavili reflexnými prvkami. Po-
kojne im ich zadovážte, upevnite na ka-
belky, na rukávy kabátov, hoci aj na chr-
bát či golier. Nikto si z nich „srandu“ robiť 
nebude, naopak, určite budú za vzor.

Reflexné prvky sú povinné pre chod-
cov na krajnici či okraji vozovky počas 
zníženej viditeľnosti nielen mimo obce, 
ale aj v nej. Skvelým riešením sú reflex-
né pásiky, ktoré sú cenovo dostupné 
pre každého a zároveň ich môžete nosiť 
neustále so sebou. V prípade, že chodec 
nemá v noci, počas hmly či snežnej búr-
ky reflexný prvok, hrozí mu pokuta do 50 

eur.
Najväčším rizikom je však ohroze-

nie bezpečnosti a zdravia chodcov – po-
čas zníženej viditeľnosť vidí vodič z 20 
metrov len spodnú časť nôh chodca bez 
reflexných prvkov. Ak má však refexnú 
bundu či overal, dokáže ho vodič spozo-
rovať aj z viac ako 150 metrov. Reflexné 
prvky majú schopnosť niekoľkonásobne 
znásobiť intenzitu odrazeného svetla, a 
tak doslova zažiaria vodičovi pred očami 
aj na veľkú vzdialenosť.

Inak, lepšie ako iba odrážať svetlo, 
je vysielať ho. Bežný reflexný náramok 
so štyrmi LED diódami stojí z hľadiska 
ochrany zdravia naozaj bagateľ. Ak by ste 
niečo podobné hľadali pre svoje deti či 
starkých, určite ho nájdete v každej špe-
cializovanej predajni potrieb pre cyklis-
tov. Reflexné pásky dostať prakticky vša-
de, majú ich už aj v mnohých stánkoch s 
dennou tlačou.

Daruj viditeľnosť, daruješ život

» red
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vždy v UTOROK v týchto termínoch:
10.12. 2019

21.1. , 11.2. , 3.3. , 24.3. 2020
Raslavice-KD. . . . . . . 9,00 hod.
Stuľany. . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Koprivnica . . . . . . . . 9,40 hod.
Marhaň. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Brezov . . . . . . . . . . 10,15 hod.
Porúbka-kostol . . . . 10,40 hod.
Kurima-kostol . . . . . 11,00 hod.
Dubinné . . . . . . . . . 11,15 hod.
Hažlin . . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Beloveža-p. zbroj. . . 12,00 hod.
Komárov-kostol . . . 12,15 hod.
Bardejovská N/Ves 
den. centrum. . . . . . . 12,30 hod.

Andrejová . . . . . . . 12,50 hod.
D. Lúka-den. centr.. . 13,15 hod.
Zborov . . . . . . . . . . 13,35 hod.
Smilno-p. Alnus . . . . 13,55 hod.
Rokytov . . . . . . . . . 14,40 hod.
Tarnov-potraviny . . . 15,00 hod.
Kružlov . . . . . . . . . . 15,20 hod.
Hrabské-kostol . . . . 15,40 hod.
Snakov . . . . . . . . . . 16,00 hod.
Lukov . . . . . . . . . . . 16,15 hod.
Malcov . . . . . . . . . . 16,40 hod.

 PREDAJ 
MLÁDOK
od marca 2020

31

>> Auto bude stáť na stanovišti 
alebo Obecným úradom 10 minút <<

VOLAJTE  0907 893 351 • 0907 684 441
0915 252 372 • 0905 345 352

0,40

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

Pri predaji viac
ako 30 ks koží

5kg KRMIVA
ZDARMA!

ŠTUDUJ U BREISKYCH

Jazykové kurzy od začiatočníkov 
po pokročilých, pre deti aj dospelých
Priama metóda: angličtina, nemčina, 
španielčina, francúzština
Tradičná metóda: angličtina

Inštitút cudzích jazykov, GLS, Jiráskova 12, BJ
Najlepšia jazyková škola Slovenska  2013 - 2019

Viac o metódach a ďalšie informácie: www.icj-bardejov.com
Marta Breisky: 0907 976 822, 054 474 82 86, breisky@mail.pvt.sk

Jana Vasilišinová: 0948 633 844
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ZÁPIS NA JANUÁR 2020
2. A 3. DECEMBER 2019
16.00 – 18.00 HOD

Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

ODSTÚPIM KAVIAREŇ 
+ FORTUNA + TIPOS

0911 234 905
Ulica Ťačevská, Bardejov
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137 Kompletná ponuka na www.speedypizza.sk

Sme aj na FB:
Speedy Pizza-Bardejov

 Tel.: 0944 940 777
U nás možná platba  KARTOU  PRIAMO U DONAŠKÁRA

Najlepšia pizza v bardejove. klasická aj bezlepková, proste dokonalá.

speedy pizza-bardejov
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KE KE SUPERMARKET

Veľký výber - SUPER CENY

textil - obuv - hračky - bižutéria
galantéria  - kozmetika a iné

PO - NE: 9.00 - 19.00
OC HYPERNOVA
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JMH SK s.r.o.
ponúka činnosť: 

STAVEBNÝ DOZOR
0903 638 935
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Adresa predajne:
Duklianska 3516, Bardejov
smer Bard. Kúpele
linky MHD č. 1,3,12

Otváracie hodiny: Kontakt:
PO - PI: 9.00 - 17.00
SO: 9.00 - 12.00

Tel.: 054/486 18 60
trudon@trudon.sk
www.trudon.sk

�

Na vybraný tovar zľavy až do výšky 50%Na vybraný tovar zľavy až do výšky 50%

NAJVÄČŠIA PREDAJNÁ PLOCHA NÁBYTKU
V BARDEJOVE - 1200 m

NAJVÄČŠIA PREDAJNÁ PLOCHA NÁBYTKU
V BARDEJOVE - 1200 m 22

LEKÁRNI ÁTRIUM
Partizánska 4/A, BJ, PO - NE: 7:00 - 20:00

OTVORENÉ  365 DNÍ V ROKU 

Francúzska kozmetika
INSTITUT ESTHEDERM

EXKLUZÍVNE V
85
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ČAPOVANÁ EKO DROGÉRIA
PRÍRODNÁ A ORGANICKÁ KOZMETIKA
DOMÁCE POTREBY Z PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV

RÝDZO SLOVENSKÝ 
A ČESKÝ SORTIMENT

EKO BUTIK@eko_butik_bardejov1

KLAŠTORSKÁ 26, BARDEJOV
ekobutikbj@gmail.com

0908 339 028
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VAŠA KRVNÁ PLAZMA
VÁS VYLIEČI

Chirurgická ambulancia MUDr. Milan Jacko, MBA

Ambulantná ACP biologická liečba 
úrazov kĺbov, opotrebovaných kĺbov, 
šliach a väzivového aparátu 
v BARDEJOVE, je neoperačná 
a bezpečná metóda využívajúca 
krvnú plazmu.

kontakt: 054/478 84 40

vhodná pri:
- úrazoch kĺbov a šliach
- artróze
- bolestiach kĺbov
- tenisovom a golfovom lakti
- pri ostrohe päty, poškodenie meniskov a členkov
- zápaloch šliach a väzov ...

61
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Relax u Mariky, StöckLova 3, 
085 01 Bardejov, 0915 052 025

KLASICKÁ MASÁŽ
REFLEXNÁ MASÁŽ

LYMFODRENÁŽNA MASÁŽ 
ODBORNÉ PORADENSTVO
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- suchá mokrá pedikúra
- pedikúra pre diabetikov
- vykonávaná zdravotnou sestrou
- AJ U VÁS DOMA
- Partizánska 6 (pri Bocianom hniezde) 

61
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Tel: 
0917 496 963
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DANE a
ÚČTOVNÍCTVO

email: ekonomic3@gmail.comTel.: 0905 675 750

RS ekonomik s.r.o.

jednoduché účtovníctvo      mzdy a personalistika
podvojné účtovníctvo         daňové priznania

Radovan Gal
Stanislava Galová 

ul. Partizánska , budova SLSP
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CITÁTY
týždňa

» St„Odvaha mieri k 
hviezdam, strach k smrti.“ 
Seneca, rímsky stoický filo-
zof, štátnik a dramatik -4 - 
65 pred n. l.. 

„Všetko šťastie v živote zá-
visí od odvahy a práce.“ 
Seneca, rímsky stoický filo-
zof, štátnik a dramatik -4 - 
65 pred n. l.. 

„Rany v srdci sa vyznačujú 
tým, že ich môžeme pre-
skúmať až do dna, ibaže 
musíme mať odvahu vnik-
núť do nich.“
Jacques Bénigne, Bossuet 
francúzsky biskup a teológ 
1627 – 1704. 

„Jedine v dobe, ktorá pri-
náša odvahu k pravde, 
môže pravda pôsobiť ako 
duchovná sila, základom 
duchovného života nemô-
že byť nič iné, ako pravda.“ 
Albert Schweitzer, nositeľ 
Nobelovej ceny za mier 
1875 – 1965. 

„Odvaha je prejav ušľachti-
losti v podmienkach ohro-
zenia.“ 
Ernest Hemingway, ame-
rický autor a novinár 1899 
– 1961.

„Láska je odvaha, ktorá sa 
nebojí ničoho na svete.“ 
Buddha, duchovný učiteľ, 
na ktorého učení bol za-
ložený Budhizmus -566 - 
-483 pred n. l.. 

„Odvaha nespočíva v slo-
vách, spočíva vo voľbe.“ 
Antoine de Saint-Exupéry, 
francúzsky spisovateľ a 
pilot 1900 – 1944. 

„Známkou odvahy v 
dnešnom konformnom 
svete je schopnosť stáť si 
za svojím presvedčením 
- nie tvrdohlavo či vzdoro-
vito (toto je znakom obran-
ného postavenia, nie odva-
hy), ani v geste odplaty, ale 
jednoducho preto, že práve 
toto je vaša viera.“ 
Rollo May, americký psy-
chiater 1909 – 1994. 

                      
                      » redakcia

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO

AUTO - MOTO Najčítanejšie regionálne noviny
10
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NOVY AUTOSALÓN 
RENAULT a DACIA v Bardejove  

Stefánikova ul. 3803
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Mount 
EASY PEASY

2500 M

Akcia platí od 1. 9. do 30. 11. 2019. Uvedené ceny platia na C3 Aircross Live PureTech 110 a C5 Aircross Live PureTech 130 po odpočítaní komfort bonusu a pri využití Citroën Privilege. 
4 ročná záruka je záruka EssentialDrive s limitom 60 000 km.

PONUKA
SUV CITROËN

NOVÝ CITROËN C5 AIRCROSS SUV

UŽ ZA 18 990  €
CITROËN C3 AIRCROSS SUV

UŽ ZA 13 690  €

4 ROČNÁ
ZÁRUKA 8 ROČNÁ

ASISTENCIA
ZIMNÉ
PNEUMATIKY

19697_Kampan_SUV_A5sirka_Dealer_210x148mm_step3.indd   1 30.10.2019   14:08:16

TORNO, s.r.o. Jiráskova 15 - Bardejov, citroen@torno.sk, www.citroen.sk
Tel: +421 (54) 472 56 42 -  Mob: +421 907 963 081
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ČISTENIE A DEZINFEKCIA PAROU

PRÍDEME AJ K VÁM DOMOV

KACVINSKÉHO 3340, BARDEJOV

TEPOVANIE

0948 76 75 74

AUTO - DODÁVKY
GAUČ - KOBEREC

TOMIWASH
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Ubehol rok od úmrtia pani KATARÍNY 
CHOVANCOVEJ a ostalo prázdno v mnohých 
srdciach. Prosíme, spomeňte si tichou 
modlitbou. Svätá omša bude 
10. 12. 2019 (utorok)
o 16:00 hod. v Kostole sv. Michala.

Dcéry
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AUTOKOMPLEX VOĽANSKÝ
PNEUSERVIS - AUTOSERVIS

DIAGNOSTIKA - PRÍPRAVA NA STK - OPRAVA MOTOROV
OPRAVA PODVOZKOV - ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE - a iné ...

POD LIPKOU 62, BARDEJOV, TEL.: 0911 798 390
juraj1671@gmail.com, INSTA: autokomplex
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Začiatkom decembra sa už našimi 
príbytkami zvyčajne šíri príjemná 
vôňa vianočného pečiva. Gazdinky 
začínajú piecť medovníky, to aby 
stihli do Vianoc zmäknúť. Ostat-
né suché pečivo prichádza na rad 
postupne a tesne pred štedrým 
dňom ešte dostane slovo vianočná 
štóla či štedrák. Prinášame vám 
osvedčené recepty, vďaka ktorým 
si môžete tieto dobroty pripraviť a 
vychutnať aj vy.

Medovníky
Suroviny: 160 g medu, 160 g cukru 
kryštál, 120 g masla, 500 g hladkej 
múky, 1 KL sódy bikarbóny, 1 KL mletej 
škorice, dve vajcia
Postup: Z uvedených surovín vypra-
cujeme cesto a necháme ho odpočinúť 
aspoň dve hodiny. Cesto vyvaľkáme na 
hrúbku 3 až 5 milimetrov a vykrajujeme 
z neho pomocou formičiek rôzne tvary. 
Pečieme v rúre vyhriatej na 170 stupňov 
asi 10 minút.
Náš tip: Na zdobenie medovníkov vy-
šľaháme 1 bielok, 100 g preosiateho 
práškového cukru a pol lyžičky citróno-
vej šťavy. Naplníme zdobiace vrecúško a 
zdobíme.

Kokosové hviezdičky
Suroviny: Na cesto: 300 g hladkej 
múky, 180 g masla, 40 g práškového 
cukru, 3 vajcia
Na krém: 75 g masla, 50 g syru typu 
Lučina, 1PL trstinového cukru
Na polevu: 150 g práškového cukru, 60 
g strúhaného kokosu, 1PL vriacej vody
Postup: V miske zmiešame preosiatu 
múku, s rozšľahanými vajcami, zmäk-
nutým maslom a práškovým cukrom. 
Vypracované hladké cesto necháme 
chvíľu odležať. Potom ho na pomúčenej 
doske rozvaľkáme na hrúbku asi 5mm. 
Pomocou formičiek vykrajujeme z ces-
ta hviezdičky. Pečieme v rúre vyhria-
tej na 175°C asi 5 až 7 minút. Necháme 
vychladnúť. V miske zatiaľ vyšľaháme 
zmäknuté maslo so syrom a cukrom. 
Krém dáme asi na 20 minút do chlad-
ničky. V miske si zatiaľ pripravíme po-
levu tak, že vymiešame vodu s cukrom. 
Upečené hviezdičky po dve zlepujeme 
krémom. Následne z jednej strany na-

močíme do polevy a posypeme strúha-
ným kokosom.
Náš tip: Ak máte formičky na vykrajo-
vanie hviezdičiek v rôznych veľkostiach, 
vykrojte polovicu hviezdičiek väčšou a 
polovicu menšou formičkou. Zlepujte 
ich potom tak, že spodná hviezdička 
bude mať väčší rozmer a vrchná menší.

Plnené orechy
Suroviny: 400 g hladkej múky, 250 g 
masla, 170 g mletých orechov, 150 g 
práškového cukru, 1 vanilkový cukor
Postup: Všetky suroviny na cesto 
zmiešame. Z cesta rukami odoberáme 
kúsky, ktoré vtlačíme do pripravených 
formičiek v tvare vlašského orecha (do-
stať kúpiť v predajniach s domácimi 
potrebami). Pečieme v rúre vyhriatej 
na 160°C asi 10 až 15 minút. Upečené 
ich ešte teplé vyklopíme a obalíme v 
práškovom cukre. Necháme vychlad-
núť a potom po dva zlepujeme krémom 
(krém z predchádzajúceho receptu).

Vianočná štóla
Suroviny: 1 kocka droždia (42 g), 110 ml 
mlieka, 340 g polohrubej múky, 200 g 
masla , 45 g kryštálového cukru, 1 lyžič-
ka soli, kôra z pomaranča, kôra z citró-
nu, hrsť sušených hrozienok, 1 vajíčko, 
80 g práškového cukru
Postup: Vo vlažnom mlieku rozmieša-
me droždie a pridáme 110 g múky. Odlo-
žíme na 5 minút na teplé miesto, aby sa 
vytvoril kvások.

Potom zo zvyšnej múky, 150 g zmäk-
nutého masla, kryštálového cukru, 
soli, pomarančovej a citrónovej kôry a 
pripraveného kvásku vymiesime ručne 

alebo v mixéri s hákom vláčne cesto 
(miesime asi 8 minút na strednej rých-
losti). Cesto prenesieme do čistej nádo-
by, prikryjeme potravinárskou fóliou a 
necháme 20 minút kysnúť.

Potom ručne primiesime hrozienka, 
prípadne aj iné sušené a kandizované 
ovocie či mandľové lupienky. Z cesta vy-
tvarujeme bochník, ktorý ešte necháme 
v miske zakrytý utierkou hodinu kysnúť.

Cesto vyvaľkáme na pomúčenej 
doske do tvaru obdĺžnika a jeho dlh-
šiu stranu preložíme (prehneme) asi 
do dvoch tretín na cesto a hranou ruky 
vytvoríme preliačinu. Takto pripravenú 
štólu necháme ešte 10 minút kysnúť na 
plechu.

Pred pečením odstránime vyčnieva-
júce ovocie, aby počas pečenia nezho-
relo a nezhorklo. Potrieme rozšľahaným 
vajíčkom zmiešaným so štipkou soli a 
pečieme v rúre vyhriatej na 180° C asi 30 
až 40 minút.

Upečenú štólu potrieme 50 g rozpust-
ného masla a obalíme v práškovom 
cukre. Rozpustené maslo a práškový 
cukor na povrchu vytvoria škrupinu 
- ochrannú vrstvu, vďaka ktorej štóla 
dlhšie vydrží.

Štedrák
Suroviny: Na cesto: 550 g polohrubej 
múky, 300 ml mlieka, 150 g masla, 100 
g cukru, 3 žĺtky, 1 kocka droždia (42 g), 
KL soli, 450 g slivkového lekváru, žĺtok 
na potretie
Na orechovú plnku: 200 g mletých 
vlašských orechov, 100 ml mlieka, 80 g 
práškového cukru, 1 lyžica rumu (môže-
te vynechať)
Na makovú plnku: 200 g mletého 
maku, 100 ml mlieka, 120 g práškového 
cukru, citrónová kôra (asi z polovice cit-
róna)
Na tvarohovú plnku: 500 g tvarohu, 80 
g práškového cukru,   žĺtok, citrónová 
kôra (asi z polovice citróna), pol lyžičky 
mletej vanilky
Postup: Z polovice vlažného mlieka, 
cukru a droždia pripravíme kvások. Od-
ložíme ho na 5 minút na teplé miesto.
Potom vložíme do misy preosiatu 
múku, kvások, rozpustené a schladené 
maslo, zvyšné vlažné mlieko, žĺtky, soľ 
a vymiesime cesto. Dáme ho kysnúť asi 
na 40 minút na teplé miesto.
Pripravíme si plnky.
Orechová plnka: V horúcom mlieku 
vymiešame orechy s cukrom a necháme 
vychladnúť. Môžeme pridať aj rum.
Maková plnka: V horúcom mlieku vy-
miešame mak, cukor a nastrúhanú cit-
rónovú kôru a necháme vychladnúť.
Tvarohová plnka: Vymiešame všetky v 
recepte uvedené suroviny.

Vykysnuté cesto položíme na dosku a 
rozdelíme na päť rovnakých dielov. Kaž-
dý diel vyvaľkáme na tenký plát veľko-
sti plechu. Plech vyložíme papierom na 
pečenie a položíme naň prvý plát, ktorý 
potrieme orechovou plnkou a položíme 
naň druhý plát cesta. Ten potrieme ma-
kovou plnkou. Položíme naň tretí plát a 
potrieme tvarohovou plnkou. Položíme 
naň štvrtý plát cesta a potrieme slivko-
vým lekvárom.

Posledný plát cesta rozdelíme nožom 
alebo radielkom na prúžky a poukladá-
me ich na vrchný lekvárom potretý plát 
do tvaru mriežky. Mriežku potrieme roz-
šľahaným žĺtkom a koláč pečieme v rúre 
vyhriatej na 170 stupňov 50 až 60 minút.

Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prinášame osvedčené recepty na vianočné pečivo a koláče

Voňavé a sladké vianočné pečenie

Vianočné medovníky.                                                                    foto autor germanka pixabay

Kokosové hviezdičky.                                                                foto autor silviarita pixabay

recepty na vianoce Najčítanejšie regionálne noviny

Vianočná štóla.                                                                                            foto autor tanja pixabay
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V zime ľahko dostupná zelenina ob-
sahuje mnoho bielkovín, sacharidov 
a vlákniny, z vitamínov je najviac ob-
siahnutý vitamín C, B1 (mrazený B1 
neobsahuje), B2, E a A a ponúka tiež 
veľké množstvo minerálnych látok, 
napríklad draslík, fosfor, síru.

Ružičkový kel je vynikajúcou súčasťou 
mrazených zeleninových zmesí, pridáva 
sa do polievok, omáčok alebo do originál-
nych šalátov.

Látky obsiahnuté v ružičkovom keli 
chránia organizmus pred rakovinou 
hrubého čreva a tiež zabraňujú prem-
noženiu škodlivých baktérií v žalúdku. 
Tým, že má odvodňovacie účinky, pomá-
ha aj pri chudnutí a navyše zvyšuje odol-
nosť voči stresu.

Pomáha zdolať únavu a dodáva elán 
- vďaka vysokej koncentrácií vitamínu B1-
-tiamínu a B9-kyseliny listovej je kel ružič-
kový mimoriadne vhodný pre všetkých, 
ktorí trpia chronickou únavou, podrážde-
nosťou a poruchami koncentrácie. 

Posilňuje nervy - osoby vystavené 
stresu, konfliktom a problémom bezpod-
mienečne potrebujú stravu zameranú 
špeciálne na posilnenie nervov. Stres a 
hnev totiž vo zvýšenej miere spotrebú-
vajú výživné a biologicky aktívne látky z 
krvi. Najlepšou tabletkou proti stresu je 
ružička kelu.

Podporuje krvotvorbu a okysliče-
nie buniek - kyselina listová má mimo-
riadny význam pre deti, lebo podporuje 

krvotvorbu a rast buniek. Zúčastňuje sa 
na tvorbe nukleových kyselín v jadrách 
buniek a aj u starších ľudí vyvoláva omla-
dzujúce účinky.

Upravuje trávenie - ružičkový kel od-
kysľuje organizmus a zbavuje ho škodli-
vých až toxických látok, ktoré sa nestráve-
né hromadia v tráviacom trakte. Obsahuje 
totiž množstvo vlákniny, ktorá upravuje 
trávenie a odstraňuje zápchu.

Podporuje imunitu - jednou z najpô-
sobivejších charakteristík ružičkového 
kelu je jeho vysoký obsah vitamínu C. Jed-
na šálka ružičkového kelu obsahuje viac 
ako 120 percent denného odporúčaného 
množstva vitamínu C. 

Pre zdravé kosti - ružičkový kel je 
obzvlášť bohatý na vitamín K, ktorý je 
nevyhnutný pre zdravie kostí. Vitamín K 
zohráva úlohu pri raste kostí a môže po-
môcť chrániť pred osteoporózou, stavom 
charakterizovaným progresívnym úbyt-
kom kostí. Konzumácia stravy bohatej na 
vitamín K by mohla zvýšiť pevnosť kostí 
a znížiť riziko ich zlomenín u žien po me-
nopauze.

Znižuje zápal a napomáha stabilnú 
hladinu cukru v krvi - zlúčeniny nachá-
dzajúce sa v kapustovitej zelenine, ako na-
príklad ružičkový kel, majú protizápalové 
vlastnosti. Môžu tiež pomôcť udržať hladi-
nu cukru v krvi stabilnú. Je to preto, že kel 
má vysoký obsah vlákniny, čo pomáha re-
gulovať hladinu cukru v krvi. Vláknina sa 
pomaly pohybuje cez telo bez dozrievania 
a spomaľuje vstrebávanie cukru do krvi. 

Ružičkový kel 

» red

BARDEJOV • Partizánska 2850
0905 456 780 • bardejov@slovaktual.skwww.slovaktual.sk

Plastové a hliníkové
okná a dvere

Príjmeme MONTÁŽNIKOV na výpomoc pri vačších zákazkách
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VÝKOPOVÉ 
a ZEMNÉ PRÁCE

autodoprava do 3,5 t0948 182 171
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MOŽNOSŤ aj PRENÁJMU
PÁSOVÉ RÝPADLO JCB 8018CTS
PRÍVESNÝ VOZÍK BRZDENÝ / SKLÁPAČ

HĽADÁTE ELEKTRIKÁRA?

BONUS

0917 859 253 - www.vomstel.sk

- Rekonštrukcie domových vedení a istenia
- Výmena svietidiel, zásuviek, vypínačov
- Kompletná elektroinštalácia novostavieb
- Revízia, záruka na práce 5 rokov 

-veľkoobchodné ceny na materiál
-spracovanie cenovej ponuky zdarma 
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Nie za desať
minút, ale o desať minút.

Slovenčina naša

Žiaci školy CZŠ s MŠ sv. Faustíny v 
Dlhej Lúke vystúpili 12.11. na Integ-
rácii 2019 v Bratislavskej Inchebe s 
víťaznou piesňou INTEG-RAP-IK. 
Víťazom minuloročného Recykluj a Vyhraj v kategórii F (pieseň) na 
koncerte Integrácia  Žiaci Cirkevnej základnej školy s MŠ svätej Faustíny v 
Bardejove zaspievali svoju pieseň INTEG-RAP-IK a pripravili si k nej krásnu 
tanečnú choreografiu. 

Viac o tomto ročníku súťaže sa dozviete na 
/www.milkagro.sk/sk/recykluj-a-vyhraj

                           » zdroj  Silvia Demská

Nie vada, ale chyba.
Nie postavím sa do rady, 
ale postavím sa do radu.

Nie kľudný rozhovor, 
ale pokojný rozhovor.

Slovenčina naša

0905 719 137 - 0907 727 206Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko
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Banská Bystrica sa už pripravuje 
na Európsky olympijský festival 
mládeže, ktorého účastníkov  bude 
hostiť od 24. júla do 1. augusta 2021.

Do srdca Slovenska príde vyše 3600 
účastníkov (športovcov, členov reali-
začných tímov, funkcionárov) z päťde-
siatich európskych krajín. Športovci vo 
veku od 14 do 18 rokov si zmerajú sily 
celkovo v jedenástich športoch.

Organizátori hneď od prvých 
momentov čelili množstvu výziev. 
Kľúčovým bol predovšetkým stav špor-
tovej infraštruktúry a internátov, v kto-
rých budú účastníci v lete 2021 bývať. 
Dnes kopíruje stav na celom Sloven-
sku. „EYOF má pre naše mesto mnoho 
pozitív. Prínos vidím aj v tom, že vďaka 
tomuto podujatiu sa v Banskej Bystrici 
podarí vylepšiť a zmodernizovať špor-
toviská. V tomto prípade nie je dôležité 
usporiadať megalomanský projekt, a 
preto sa usilujeme postupovať čo naje-
fektívnejšie,“ tvrdí za organizačný vý-
bor Ján Nosko. 

Európske olympijské výbory a 
ich komisie už v októbri súhlasili, 
že namiesto volejbalu sa bude hrať v 

Banskej Bystrici plážový volejbal a do 
pôvodne avizovaného programu pri-
budne k nemu, atletike, plávaniu, špor-
tovej gymnastike, cyklistike, triatlonu, 
džudu, tenisu, basketbalu a hádzanej 
aj bedminton. Organizačný výbor sa in-
tenzívne zaoberá prípravou športovísk 
i ubytovacích zariadení. 

„Účastníci budú bývať predovšet-
kým v banskobystrických internátoch, 
ktoré čaká rekonštrukcia. Pripravuje-
me už aj bezpečnostné opatrenia, 
dopravné plány či nábor dobrovoľ-
níkov. Súčasťou EYOF sú aj vzdelá-
vacie programy o olympijských hod-
notách, učitelia a žiaci škôl v regióne 
môžu nadviazať partnerstvá so škola-
mi v účastníckych krajinách. Všetky 
tieto projekty predstavíme detailnejšie 
v nasledujúcich mesiacoch,“ hovorí ria-
diteľ organizačného výboru EYOF 2021 
Banská Bystrica Peter Korčok.

Centrom a srdcom podujatia bude 
areál na Štiavničkách, kde vyrastie 
Športový park EYOF. Vznikne unikátny 
koncept prepojených športovísk, ktorý 
nemá u nás obdobu. Je zaujímavý aj 
pre divákov, keďže v malom priestore 
môžu navštíviť množstvo športov. 

EYOF pomôže Banskej Bystrici 
i slovenskému športu

» Zdroj: Organizačný výbor EYOF 
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Ponúkame 
práce pre 

na stavbu parkovacieho domu
(práca celý rok, aj v zime)

Dopravu a ubytovanie 
hradí firma 0907 944 837

0907 944 837

TESÁROV

Ponúkame prácu pre

Plat od 1400 € v čistom

partiu TESÁROV - živnostníkov

10
€/m2

0905 594 814
KULL, s.r.o, Hurbanova 11 Bardejov

Prijmeme na prácu v BJ a okolí
šikovných a spoľahlivých

MURÁROV
plat: úkolová alebo hodinová mzda 
( podľa dohody)
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VOLAJ IHNED:
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• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

PRÁCA IHNED
EURO    personal
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ČIASTOČNÝ UVÄZOK 
3 € / hod + ohodnotenie 
podľa skusenosti /praxe/

Prijmem 

ČASNÍČKU/KA 
do prevádzky 

KORZAR 
na sidlisku 

Vinbarg. 
Info: 

0903 633 187
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www.konstrukter.sk

Bezplatná infolinka: 0800 500 091

- PRÁCA S POČÍTAČOM

- PRÁCA NA VZV

od 850 do 1300 EUR

PRACOVNÉ PONUKY
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Brandys nad Labem, ČR



bj19-48_strana- 15

ZAMESTNANIEBARDEJOVSKO 15

Spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
so sídlom 086 31 Bardejovské Kúpele

príjme do zamestnania na pracovné miesto:

KOZMETIČKA
BEAUTY STUDIO - kúpeľný hotel Ozón

Mzda: základná mzda 570 €/mesačne 
+ variabilná zložka mzdy a zákonné príplatky

Termín nástupu: podľa dohody

PODMIENKY:
• vzdelanie v odbore kozmetička (sestra)

• príjemný a reprezentatívny vzhľad
• kultivovaný prejav

• osobnostné vlastnosti – komunikatívnosť, odolávanie 
stresu,  práca v prvom kontakte s klientom

• organizačné schopnosti a samostatnosť pri práci 
• praktické skúsenosti s prístrojovými ošetreniami sú vítané

Svoje žiadosti zasielajte 
na adresu:
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
oddelenie riadenia 
ľudských zdrojov
086 31 Bardejovské Kúpele
email: 
Elena.Romanova@kupele-bj.sk, 
hudakova@kupele-bj.sk

Bližšie informácie:
tel.054/4774252, 4774254 alebo osobne na prevádzkovom odbore
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Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957

hľadáme VODIČA
0903 120 468
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môže byť 
aj dôchodca

 - minimálne stredné odborné vzdelanie
 - prax v práci na CNC strojoch
 - manuálna zručnosť a flexibilita
 - dobrá pracovná morálka

 - tvorba a úprava programov
 - príprava a zoraďovanie strojov
 - výroba dielov a dohľad na beh stroja
 - kontrola rozmerov vyrobených dielov

 - minimálne stredné odborné vzdelanie

 - dobrá pracovná morálka
 - manuálna zručnosť a flexibilita
 - prax v práci na CNC strojoch

 - tvorba a úprava programov
 - príprava a zoraďovanie strojov
 - výroba dielov a dohľad na beh stroja
 - kontrola rozmerov vyrobených dielov
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- MONTÉR OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – PRÁCA VO VÝŠKACH
   - Výhodou vodičský preukaz sk. B
   - Výhodou elektrotechnické alebo strojárskej vzdelanie
   - Výhodou prax z prác vo výškach
Nástupná mzda: 1.100,- €
 
- VODIČ NÁKLADNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA S HR
   - Nutné vodičský preukaz C + E
   - Minimálne 1 rok prax
Nástupná mzda: 1.000,- €

SMS – SÚKROMNÁ MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ, A.S. 
PRÍJME DO TPP PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIE: Turnusová 

práca (10 dňovky) 
podľa stavieb 

najmä SR a ČR.
Samozrejmosťou je

 zabezpečené ubytovanie
a vyplácanie cestovných 

náhrad.
 Živnostníkov podľa 

dohody.

Žiadosti zasielajte na info@smsas.sk 
alebo info telefonicky 0903 717 998
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PRÍJMEME PRACOVNÍKA 
NA CNC STROJE
(FRÉZA, SÚSTRUH). 
Práca v Bardejove. 
Kontakt: 
0907 864 355, 
054/488131
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Telefonáty s manželkou, s deťmi, či s 
mamou. Tajní agenti odpočúvali všetky 
súkromné rozhovory nášho tieňového 
ministra obrany Jara Naďa viac ako rok. 
Režiséri tohto totalitného procesu ostali 
asi veľmi sklamaní, keď nič nezistili. A tak 
si obvinenie vymysleli.
Výsledkom je komplot, že „vyzvedal“ závažné 
informácie a ohrozil bezpečnosť tohto štátu. 
Inak povedané - Jara obviňujú, že sa opýtal 
na informáciu, o ktorej nevedel, že je tajná. 
A aj keď žiadnu odpoveď nedostal, podľa 
tajných služieb tým spáchal trestný čin.
Premiér Peter Pellegrini
dokonca zvolal bezpečnostnú 
radu štátu! Škoda, že tak 
neurobil v momente, keď na 
Slovensku zavraždili novinára, 
keď sa zistilo, že Marián Kočner 
lustroval tých, čo o ňom 
písali, kupoval si rozsudky a 
zneužíval všetky bezpečnostné 
zložky tejto krajiny. Nevadili 
mu ani škandalózne nahrávky 
Dobroslava Trnku s Kočnerom, 
ani napojenie bývalého 
podpredsedu parlamentu Martina Glváča 
na mafiu. „Premiér Pellegrini ukázal, 
že skôr ako slušnosť a charakter sú mu 
blízke praktiky komunistickej štátnej 
bezpečnosti, a neváha ich využiť na 
umlčanie človeka, ktorý bojuje proti 
korupcii a len za tento rok občanom 
Slovenska ušetril približne miliardu eur na 
pochybných tendroch v armáde,“ povedal 
na Jarovu obranu Igor Matovič.

Po tom, čo sa Jaro Naď mohol pozrieť do 
spisu zistil niečo neuveriteľné. Trestné 
oznámenie na Jara podal šéf Vojenského 
obranného spravodajstva Ján Balciar! 
Na Balciarove majetky v hodnote miliónov 
eur dlhodobo poukazoval práve Jaro a 
žiadal jeho odchod z funkcie. Podľa Jara 
zneužila štátna moc svoje kompetencie. 
„30 rokov po revolúcií, šéf vojenského 
spravodajstva dáva odpočúvať jemu 
nepohodlných občanov Slovenska na 
základe výmyslov. Príslušníci NAKA im 
následne vznášajú obvinenia a zabavujú 

telefóny a premiér Pellegrini 
hovorí o bezpečnostnej hrozbe 
pre SR. Vitajte na Slovensku v 
roku 2019,“ dodal Jaroslav Naď.
Hnutie OĽANO sa však nedá 
zastrašiť. Už 10 rokov odvážne 
bojujeme presne proti takým 
ľuďom, akým je Ján Balciar 
a jemu podobní politruci na 
Ministerstve obrany SR. 
Chránime peniaze nás všetkých 
a nenecháme ich rozkrádať. Žiaľ, 
zobudili sme sa v časoch, kedy 

môžeme byť pre našu 
prácu prenasledovaní 
a odpočúvaní. Napriek 
tomu nepoľavíme a 
do najbližších volieb 
ideme s tým, aby 
sme tento prehnitý 
systém očistili a tých čo 
okrádali štát postavili 
pred spravodlivý súd.

VYKONŠTRUOVANÝ PROCES PROTI
JAROVI NAĎOVI: OBVINENÝ 
ZA OTÁZKU BEZ ODPOVEDE!

Nominantka Smeru-SD na Najvyššom súde 
Monika Jankovská si s Mariánom Kočnerom 
nielen písala, ale sa s ním aj stretla! Potvrdila 
to komisia Súdnej rady, ktorá prípady 
skorumpovaných sudcov vyšetruje.
Predseda komisie Dušan Čimo dokonca hovorí, 
že komunikáciu cez aplikáciu Threema už 
nemusíme ani nazývať ako “údajnú”. Sudcovia 
tak potvrdili, že Jankovská si s Kočnerom 
vymenila viac ako 5 tisíc správ, v ktorých 
dohadovali rozsudky v prospech mafie. Ďalšie 
stovky správ si s Kočnerom vymenil jeho 
ďalší poskok v parlamente - Martin Glváč, 
ktorý mu pomáhal vybavovať stretnutia s 
vysokopostavenými úradníkmi tohto štátu.
Od momentu, keď sa hnutie OĽANO postavilo 
pred Najvyšší súd SR a žiadalo okamžitý 

odchod štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej 
zo svojej funkcie, počúvali sme množstvo 
nezmyslov z úst predstaviteľov strany Smer, 
ktorí štátnu tajomníčku obhajovali. Poslanci ako 
Ľuboš Blaha, označovali celú komunikáciu cez 

Threemu za nezmysel, šírili o nej hoaxy a Robert 
Fico sa bývalej štátnej tajomníčke dokonca 
poďakoval za „dobre odvedenú prácu“.
Threema je skutočná a hovorí o obludnom 
prepojení mafie na bezpečnostné zložky 
štátu. Mafia prerástla na súdy, do polície 
a dokonca aj na generálnu prokuratúru! 
To všetko s pomocou nominantov a 
funkcionárov strany SMER-SD. Tu však jej 
popredný predstaviteľ a premiér Peter 
Pellegrini nevidí riziko, na základe ktorého 
by zvolal bezpečnostnú radu štátu.
Aj v tomto prípade sa hnutie OĽANO ako 
prvé postavilo na barikády a žiadalo odchod 
“škodných” v slovenskej justícii a politike. 
Veríme, že už vo februári definitívne všetci 
spolu porazíme mafiu!a 

DOSŤ BOLO 
KLAMSTIEV SMERÁKOV: 
THREEMA JE SKUTOČNÁ!

     PORAZME 
 SPOLU 
 MAFIU
  Pre lepší život nás všetkých

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511- Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671

OĽANO „vyhnalo“ Jankovskú z Najvyššieho súdu a Glváča 
zo stoličky podpredsedu parlamentu. Čoskoro v ňom 
skončí úplne.

Jaro Naď
Šéf vojenského spravodajstva Balciar a časť jeho 
nehnuteľností. Odhadovaný majetok - 3 MILIÓNY EUR!!!
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AKCIA trvá od 1. 12. 2019
do 8. 12. 2019 alebo 
do vypredania zásob!!!

Bj-Vinbarg B/9, Bj-Komenského 46, Kračúnovce 53, Hertník 301,
 Malcov 134, Richvald 179, Koprivnica 133, Bartošovce 116, Gerlachov 133, 

Janovce 61, Hervartov 84, Sveržov85, Gaboltov 85, 

TRADIČNÉ MASLO
125 g, 

0,77€

0,99€

OLEJ
1L, SLNEČNICOVÝ

1,39€

ŽIAROVKY
ÚSPORNE - 9W = 60W
3000 K - TEPLÁ BIELA
4100 K - STUDENÁ BIELA
EMOS0,49€

HELL
ENERGY DRINK
250 ml , 2 druhy

SABINÁČIK, 
80 g, VANILKA 

0,33€

85
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3,33€

PEČENÝ ČAJ
4x40g, s medom

0,22€

DEVA KLASIK
33g, GRATIS 20%

MICHALOVSKÁ TEHLA
100 g, 

0,59€

2,66€

CHARDONNAY  11,5% 

RULADNSKÉ MODRÉ 11,5% 

ZWEIGELTREBE ROSÉ 12%  
0,75l,  

9,99€

NESTVILLE 
WHISKY
0,7 L, 40%, 

HANACKA
VODKA, 
0,7 L, 40%

5,55€

GRANKO
225 g, 

1,22€

0,39€

MILA 
50 g, 

0,66€

MANDARINKA 
- KOMPÓT
314 ml, GOLD PLUS

0,44€

ČOKOLÁDA NA VARENIE
 100g, FIGARO

2,77€

WC BREF
3 x 50 g 
CITRÓN

5,99€

POPRADSKÁ
KÁVA
500 g 9,99€

GORAL VODKA
MASTER
0,7 L, 40 % 5,99€

SPIŠSKÁ 
BOROVIČKA 
0,7L, 40%

0,55€

LANZA BIELA 
300 g, 2 v1

NOVOZREKONŠTRUOVANÁ
KÚPEĽŇÁ DVORANA-SRDIEČKO, 
BARDEJOVSKÉ KÚPELE Vás pozýva 

ŠTEFÁNSKU ZÁBAVU SILVESTROVSKÝ VEČER

Hrá skupina ELO - BAND Hrá skupina ČURBES
VSTUP VOĽNÝ

Cena vstupenky: 35€

Žáner:  POPULÁRNA HUDBA, ĽUDOVKY, DISKO!

Dňa 26.12. 2019 
o 18:00 hod.

Dňa 31.12.2019 o 18:00 hod.

Priestory vhodné na SVADBY - KONFERENCIE - RODINNÉ OSLAVY 

V cene je zahrnuté:  PRÍPITOK- PREDJEDLO - VEČERA 
KÁVA - 0,5L VÍNA PRE 1 OSOBU + 0,5L MINERÁLKY 

PRE 1 OSOBU  - 1 FĽ. SEKTU PRE 2 OSOBY, 
KAPUSTNICA, 1x POCHUTINY.

Vstupenky sú v predaji od 09:00 - 22:00 hod. v Kúpeľnej Dvorane. Kontakt.: 054/477 43 95 - 054/477 45 17 - 0908 039 926

Žáner: populárna hudba, Ľudová hudba, disko
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OPRAVÍM 
VÁŠ
POČÍTAČ
Preinštalovanie Windows

Prečistenie a opravy

0903 539 712
Aj u Vás doma
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GOLDEN TAXI 
BARDEJOV

0948 948 888
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Predám
PALIVOVÉ DREVO

0918 241 336 61
-0
27
8
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InzercIa

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Jaroslav Geci  0905 719 137
Mgr. Daniela Lazurová 0907 727 206
Distribúcia:
Jaroslav Geci  0905 719 137
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Mestá-obce (každý týždeň): 
Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Bar-
dejovská Zábava, Dlhá Lúka, Miháľov, 
Andrejová, Bartošovce, Becherov, Belo-
veža, Brezov, Buclovany, Cigeľka, Du-
binné, Fričkovce, Gaboltov, Gerlachov, 
Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Her-
vartov, Hrabovec, Hrabské, Chmeľová, 
Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, 
Komárov, Koprivnica, Kružlov, Kurima, 
Kurov, Lenartov, Lopúchov, Lukavica, 
Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh, 
Nižný Tvarožec, Osikov, Nižné Raslavi-
ce, Vyšné Raslavice, Richvald, Rokytov, 
Smilno, Snakov, Stebník, Stuľany, Sver-
žov, Šarišské Čierne, Šiba, Tarnov, Tro-
čany, Vaniškovce, Vyšná Voľa, Zborov, 
Zlaté, Bokša, Sitník, Stropkov, Breznica, 
Duplín, Chotča, Nižná Olšava, Tisinec, 
Svidník, Cernina, Dubová, Giraltovce, 
Hrabovčík, Kapišová, Kračúnovce, 
Kuková, Kurimka, Ladomirová, Lúčka, 
Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Stročín, Ša-
rišský Štiavnik, Vyšný Mirošov, Vyšný 
Orlík, Železník, Želmanovce, 

bardejovsko@regionpress.sk

redakcia: Stöcklova 20 
BarDeJOV

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    38.810 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    42.845 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: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (33.870 domácností)

Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nastáva čas zamyslenia, očakáva-
nia, čas príchodu. Rok stiekol ako 
prívalová voda z kopcov a čím je člo-
vek starší, tým je ten rok akýsi kratší. 
Ako dni v tomto období. Vážení čita-
telia, začína sa nám veľmi zvláštne, 
miestami krásne obdobie, v inej po-
dobe zas čas hádok, bojov o moc. 

Ide o morálku, spravodlivosť, ide o 
antagonizmus dobra a zla. Stále je tu 
pred očami ten prastarý biblický prí-
beh o tom, ako sa zlo snažilo zlikvido-
vať prichádzajúce dobro, o chudobnej 
maštali a vyhnanstve a o zlatom lesku 
palácov moci, ktorá sa v určitý čas 
rozsýpa ako chatrč pri závane jarného 
vetríka. Lebo je neudržateľná a lebo aj 
tak nie je najvyššia, hoci sama je o tom 
presvedčená.

V tejto súvislosti vám ponúkam 
obraz zo starozákonnej knihy proroka 
Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba 
prichádzal ktosi ako Syn človeka; pri-
šiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred 
neho.“

Pán Ježiš hovorí o citlivosti na zna-
menia čias: „Keď sa toto začne diať, 
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa 

blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)

Advent a jeho začiatok teda určite 
nie je iba nedeľa, strávená niekde vo 
veľkom nákupnom centre. Nie sú to 
tašky plné tovaru a vzdychajúce gazdi-
né, ktoré lamentujú, kam s ním doma. 
Dokonca to nie sú ani štyri sviečky, kú-
pené v akciovej zľave, no aj tak predra-
žené a postavené do radu za seba ako 
nejaká bezduchá priamka. Advent je 
kruh. Aj preto veniec v tvare kruhu. Je 
to koniec starého a začiatok nového. 
Večne sa opakujúci.

 „Dávajte si pozor, aby vaše srd-
cia neoťaželi...“  (Lk 21,34) Chcete ve-
dieť čím? Lukáš to jasne vymenúva 
- „obžerstvom, opilstvom, starosťou 
o pôžitky.  Patrón maliarov, lekárov a 
liečiteľov o tom písal pred dvadsiatimi 
storočiami, no v inej podobe 
je to platné aj dnes.

Začína sa  Advent 
– áno, Advent sa píše s 
veľkým písmenom. Do-
kážete si nájsť čas 
na ticho...? Je to 
pozvanie... 
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Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ
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HOVÄDZIE 

MÄSO 

Z EKOLOGICKÉHO 

CHOVU BALENÉ 

V 10KG BALÍČKOCH 

/BEZ KOSTÍ/. 

P R E D Á M  

 

 

Cena je 

7 EUR/kg. 

Dovoz až k Vašim dverám! 

Pre objednávky, prosím, 

volajte na tel. č.  

0948 580 850
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Kvalita na prvom mieste
Zaoberáme sa drevárskou výrobou. Vyrábame 
drevené domy a rekreačné zrubové chaty. Ponúkame 
drevostavby od malých záhradných chatiek až po 
veľké celoročne obývateľné domy a chaty. Hlavným 
stavebným prvkom je zrubový masív s rovným pri-
erezom ale vyrábame aj sendvičové stavby.

V našej ponuke nájdete aj stavebno stolársku 
výrobu, výstavbu striech a pod.

www.kudak.sk
Tel.:  +421 918 228 906 
Email:  kudak@kudak.sk
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uzávierka ďalšieho vydania je 4.12.2019sieť 39 regionálnych novín
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UŽ SA TO DÁ
AJ BEZ PAPIERA.
GEBERIT AQUACLEAN. SPRCHOVACIE WC.

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA:

DUKLIANSKA 1377, 085 01 BARDEJOV
TEL: 0918 786 933, www.vodoterm.sk
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BALSYN s.r.o. www.balsyn.sk
Partizánska 46, Bociankomplex, 085 01, Bardejov

Tel.: 0905 454 762 I balsyn@balsyn.sk

www.balsyn.sk   22 rokov na trhu

tel: 054/472 24 47 

email: info@balsyn.sk 

facebook.com/balsyn.sk

INTERIÉROVÉ DVERE
KOMODY - KUCHYNE - NOČNÉ STOLÍKY  - POSTELE - LAMELOVÉ  ROŠTY 
MATRACE  - PERINY - VSTAVANÉ SKRINE - STOLIČKY  A INÉ

KUCHYNE NA MIERU
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SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO
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- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- PVC podlahy
- búracie práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

Kompletné rekonštrukcie:

JBV servis s.r.o. | 0910 214 488

Dodávateľokien a dverí
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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

REKLAMNÍ A MEDIÁLNI
PARTNERI

.......

PARTNERI.......

SALWO S.R.O.

HLAVNÍ PARTNERI

Účinkujúci:
Ľudová hudba STANA BALÁŽA &

KRASOTKY & MICHAL SMETANKA

CIMBALOVÁ HUDBA PRIMÁŠ
STROPKOVIANI
JOŽKO JOŽKA

moderuje: Michal Iľkanin

Predpredaj Lístkov: TIK BARDEJOV, DOLINA, HMCOMP

2 2 .  D E C E M B E R  O  1 9 . 0 0
Š P O R T O V Á  H A L A  M I E R ,  B A R D E J O V

VIANOČNÝ KONCERT BARDEJOV

+ krst

nového cd

Ľhsb
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INZERÁT, 
KTORÝ 

PREDÁVA
0907 727 206
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Uplynulú nedeľu som diskutoval v relácii televí-
zie Markíza Na telo s Marianom Kotlebom. Mnohí 
ma kritizovali už len pre rozhodnutie prijať toto                     
pozvanie. Vraj s Kotlebom sa nediskutuje, pridá-
vam mu relevanciu, atakďalej. Ja si to však ne-
myslím. Podľa mňa je potrebné, aby čím viac ľudí 
videlo, aké hlúposti rozpráva a ako jeho program 
vôbec nedáva zmysel. To je, samozrejme, dávno 
známe. Sľubuje, že opraví nemocnice, zavedie vy-
soké kočíkovné, nakúpi stíhačky, zvýši dôchodky. 
Kde na to vezme, lebo samozrejme medzitým ešte 
z EÚ a NATO stihne vystúpiť, nie je známe a ako sa 
ukázalo v nedeľu, nevie to ani on sám.

Ľúbivé reči, na ktoré sa ľahko chytajú voliči, to je 
niečo, k čomu sa SaS nikdy neznížila a je mi ľúto, 
koľko Slovákov sa na to chytí. Na druhej strane 
rozumiem voličovi Kotlebu, ktorý vidí nefungujú-
ci štát a nemá žiadne perspektívy do budúcnosti.    
O to viac je však potrebné ukazovať, že dva plus  
dva nikdy nebude sedemnásť a že len odborné pre-
myslené riešenia sú cestou pre vyššiu životnú úro-
veň na Slovensku. 

Dvanásť rokov Ficovej vlády nás dostalo sem – 
do krajiny korupcie, byrokracie, súdnych prieťahov 
a kradnutia. Ale aj krásnej a plnej 
skvelých ľudí, ktorým verím, že sa 
dokážu rozhodnúť správne. Slo-
vensko neopravia sľubotechny, 
ale odborníci. My v SaS ich máme 
dostatok a sme pripravení. 

Diskusia s ekonomickým 
diletantom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Na vysoký krvný tlak sa dnes na Slovensku lieči 
takmer 30% dospelej populácie. Ten môže spôsobiť 
zdravotné problémy, ako je napríklad krvácanie do 
mozgu, ktoré môže byť smrteľné alebo vedie k trva-
lému ochrnutiu. 

Liečba vysokého krvného tlaku je pritom známa 
už dlho. O väčšinu pacientov môže starať všeobecný 
lekár. Ten vám nasadí lieky a sleduje, s vašou spo-
luprácou, ako zaberajú. Moderné dostupné lieky 
dokážu znížiť krvný tlak pod nebezpečné limity. 
Od pacientov sa očakáva pravidelne užívať lieky, 
dodržiavať životosprávu (nesoliť priveľa, vyváže-
ná strava, pohyb) a pravidelne si doma merať tlak. 
Takto sa dá predísť ťažkým zdravotným následkom 
vysokého tlaku krvi.

Normálne hodnoty krvného tlaku sa s vekom 
mierne zvyšujú. U štyridsiatnika je to 125 (systolic-
ký)/ 83 (diastolický), u päťdesiatnika 85. Hodnoty 
nad 150/90 sú vo všeobecnosti privysoké.

S kolegyňou zo SaS Jankou Cigánikovou robíme 
teraz na viacerých miestach na Slo-
vensku merania hladiny krvného 
cukru a tlaku krvi, aby sme obča-
nov upozornili na týchto dvoch ti-
chých zabijakov a pomohli niekto-
rým včas začať liečbu. Včasná 
liečba, vrátane zmeny spôsobu ži-
vota, podstatne zníži riziká oboch 
nebezpečných ochorení.

Vysoký krvný tlak je neviditeľný 
zabijak

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Martin Barto
člen zdravotníckeho tímu SaS

Nie ničmenej, ale avšak.
Nie vychytávka, ale finta, nápad, zlepšovák.

Slovenčina naša
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0905 719 137 - 0907 727 206

PREPRAVA NA LETISKÁ

Tel.: 0911 925 657
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA

Tel.: 0911 925 657
85
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Tel./fax predajňa: 054/ 472 60 57 mail: predajbj@anavek.sk
Štefánikova ul. 3348, Bardejov, výjazd na Starú Ľubovňu

PRÁCA PRE KAŽDÉHO
85
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PRACOVNÉ PONUKY V ČR. MUŽI - ŽENY - PÁRY. Mzda od 850 do 1300 EUR

Nie mať za to, 
ale myslieť si, predpokladať.

Slovenčina naša

ŠTIEPANÉ PALIVOVÉ 
DREVO BUKOVÉ
tel.: 0903 710 749

PONÚKAME NA PREDAJ 
SYPANÉ PALIVOVÉ DREVO: 

štandardná dĺžka - 33 cm

LESPOL – OLH, s. r. o 
BARDEJOV, Duklianska 38
085 01 BARDEJOV

CENA ZA 1PRMS / 38 EUR
- neštandardná dĺžka – na objednávku 

- 25 cm, 40 cm, 45 cm, 48 cm 
Drevo predávame v klietkach. 1 klietka/ 5 prms 

ZABEZPEČUJEME DOPRAVU:
vozíme 5 prms, 10 prms, 15 prms, 20 prms 

kamiónové dodávky v rámci SR – 
max. objem 60 prms
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podpory
 zverejnené 
na stránke 

www.

.sk
zelenadomacnostiam

OKNÁ, ŽALÚZIE, 
SIETE PROTI HMYZU
Predaj, montáž, oprava

www.jarotile.sk
tel.: 0907 624 467
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GARÁŽOVÉ
BRÁNY

0949 812 555
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Komplet 
dvere 
+ zárubňa 
+ kľučka

0949 812 555

od 119,00€
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku
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 Návratnosť
2-3 roky!!!

0915 927 993
0940 707 621

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk

OCHRANA PROTI PREHRIEVANIU DOMU

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

03 BYTY / predaj 

Občianska
riadková
inzercia

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

» Kúpim starý traktor, aj 
nefunkčný 0908363020
» Kúpim starý pred voj-
nový bicykel.Vojenskú 
výstroj a iné veci tý-
kajúce sa 1- 2sv. vojny. 
0905450533
» Kúpim Škoda 110R. Ško-
da 1000 MB. Tatra 603. Aj 
odhlásené v zachovalom 
stave. 0905450533
°Predam auto HYUNDAI 
I30, 1,6 diesel, automat, 
r.v. 2013, najazdenych 
117 000 km , cierna me-
taliza, polokoza, zimne a 
letne pneu,auto kupene 
na SVK,  5900EUR, Tel.: 
0905842 289
» Predám Ford Transit 
330 L 2.2 TDC i. Farba 
strieborná metalíza. Po-
hon predný, rok výroby 
6/2006. Najazdených km 
206500 km. Počet miest 
3. Vybavenie:Airbag vodi-
ča, posilňovač riadenia, 
manuálna klimatizácia, 
centrál zamykanie,el.
predne okná,el.zrkadlá, 
diaľkové ovládanie, rá-
dio, multifunkčný volant, 
bluetooth, vyhrievané 
zrkadlá,parkovacia ka-
mera 0903845321
»Predám Škoda Felícia 
1,3, rv 1999 v dobrom 
stave, STK a EK platné 
do 2021. Cena 500€, pri 
rýchlom jednaní mož-
ná dohoda. Volať po 
17.00hod. Tel. 0948 460 
296, 0902 132 126. 

»Predám 1-izb byt v 
Malackách, 40 m2, 2/8 
posch, kompletná rekon-
štrukcia, prerobený na 1,5 
izb + kuchynský kút, za-
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 206

riadený. Tel. 0910780313 

» Hľadám podnájom 
2-3 izbového bytu 
alebo domu aj star-
šieho, Bardejov a oko-
lie.0918313387 

» Predám suché kva-
litné drevo pre stolára: 
borovicové foršne 5m 
dlhé 2m3, jedlové dosky 
orezaná 5m dhé 4m3, 
dubové foršne 5m dlhé 
4m3. Te. 0908 460 040
» Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682 

» Predám veľké drevené 
koryto 40 eur a dvere 5 
eur. 0905843694
» Predám novú svetlú 
rohovú gaučovku zn. 
Hetera, rozkladaciu s 
úlož. priestorom, ne-
používanú. Pôvodná 
cena 1200€, teraz 800€. 
0904500767
» Predám traktor, pše-
nicu, kachle z kuchyn-
skeho peca, drevene 
dvere, starozitne kolesa 
z vody, pouzite skrine v 
zachovalom stave viac 
informacii na 0904 370 
224 alebo 0902 528 838

»Predám heligónku s 
kufríkom. Tel. 0902 571 
819 
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0905 719 137 - 0907 727 206

KUNDREX  
STAVEBNINY

jedine u nás0948 428 208
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Kacvinského 1238/14
085 01,Bardejov

Navštívte
našu predajňu 

a spolu 
vyberieme 
tu správnu 

LUXUSNÉ  TAPETY
- hladená omietka so zrnitosťou cca 1,5 mm
- možnosť jednoducho a rýchlo namiešať až 80 
- módnych farebných odtieňov zo vzorkovníka 
   farieb Balance
- veľmi dobrá spracovateľnosť, jednoduchá 
   realizácia
- vysoká odolnosť proti poveternostným - 
   podmienkam
- paropriepustná a hydrofóbna
- dobrá odolnosť proti riasam a plesniam
- ručné alebo strojové nanášanie

UHLIE-KOKS-BRIKETY 
DOVOZ - 0948 428 208 

Vinylové a vliesové tapety

„Dobročinnosť je výnimočný stav, 
keď sa z ľahostajného prúdu člove-
činy oddelí skutočná ľudskosť, aby 
pomohla trpiacemu.“ (Milan Rúfus, 
slovenský spisovateľ)

Každoročne v tomto období ožíva 
dávny príbeh o Dievčatku so zápalka-
mi. Hoci rozprávka, jedna z mnohých 
krásnych Andersenových, no aj tak 
prvá lekcia človečiny pre malého člove-
ka – čitateľa v živote. A potom prichá-
dzajú ďalšie a ďalšie. Nevyhýbajme sa 
im, byť ľudský nie je hanba, je to prejav 
vnútornej sily človeka a jeho viery v 
dobro.

Aj keď Vianoce a všetko s nimi spo-
jené, vrátane darčekov, sa nám zdá 
akoby čoraz viac poznamenané komer-
ciou, hlukom, peniazmi, leskom, Via-
noce pochádzajú z chudobnej maštale. 
Z priestoru pre otca, mamu, bábätko, 
tepla zo slamy a zopár zvieratiek. A po-
tom múdrosti v podobe mudrcov. Teda 
– stále sú o emóciách, sú o kúzelnom 
nádychu, o niečom malom a predsa 
veľkom, čo sa viaže nielen na obda-
rúvaného, ale aj na darujúceho. Sú o 
vzájomnom vnímaní sa, o človečine a 
vo Veľkých Kapušanoch budú preto a 
práve preto aj o Dobrom jarmoku. Ten 
sa uskutoční dňa 18. 12. 2019 prvýkrát a 
organizuje ho OZ „Zodpovední občania 
mesta Veľké Kapušany“, pod záštitou 
primátora mesta, ÚPSVaR v Michalov-
ciach a VŠZaSP sv. Alžbety.

Darcom môže byť každý, kto sa 

rozhodne navštíviť Dobrý jarmok pred 
Mestským úradom. Niekto vyrobí, iný 
napečie. Jeden vyrobí zo srdca, druhý 
kúpi od srdca. A výťažok poputuje 
deťom. Šesťročnej Zille a šestnásťroč-
nému Dávidovi. Obe deti potrebujú fi-
nancie na rehabilitáciu. Prispejete im 
na ňu tak, že si na Dobrom trhu kúpite, 
čo sa vám zapáči. A ani netušíte, koľko 
pozitívnej energie tam načerpáte. Je-
den vyrobí, ďalší vymení za ľubovoľnú 
sumu, niekto získa originálny vianoč-
ný darček, ktorý nikde inde nebude 
možné kúpiť. A ktorý pod stromčekom 
bude hriať. 

„Charita je hlavnou cnosťou a naj-
väčším putom, ktorým prichádza po-
žehnanie k ľudstvu,  je to moc, ktorá 
spája ľudí a inšpiruje ich k ušľachtilým 
snahám.“ (James Hilton, britský spiso-
vateľ)

Dobrý jarmok pre Zillu a Dávida

» Gabriela Fedičová
Reprofoto – kresba: Diana Fedičová

Dominik Majda – DM  Elmont
• elektroinštalácie
• bleskozvody
• nn prípojky
• elektrické kúrenia
• slaboprúdové
• rozvody
• stavebné práce
• inteligentné inštalácie

ELEKTRICKÉ NÁRADIE
• sekacie a vŕtacie kladivá 3,1 kg až 6,8 kg
• drážkovacia fréza
• priemyselné vysávače VC20, VC40
• brúska na sadrokartón D225
• uhlové brúsky D125, D230
• vibračná brúska
• odvlhčovač ... a mnohé iné

AKU NÁRADIE
• sekacie a vŕtacie kladivá
• uhlová brúska
• skrutkovač, uťahovák
• priamočiara píla
• okružná píla
• laserové merače m a j d a . d o m i n i k @ g m a i l . c o m

0907 374 948

PRENÁJOM EL. RUČNÉHO NÁRADIA
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NEREZOVÉ 
ZÁBRADLIA
tel.: 0918 896 779fb: Svetnerezu
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €

WWW.REGIONPRESS.SKsieť 39 regionálnych novín
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Predstavitelia ôsmich vyšších územ-
ných celkov (VÚC) po  rokovaní zdru-
ženia SK8 v Trnave vyšli s požiadav-
kou na posilnenie pozície krajov pri 
novom operačnom programe regio-
nálneho rozvoja na roky 2021 - 2027, 
na zmenu zákona na rozšírenie kom-
petencií pri kontrolách v sociálnych 
zariadeniach i na vznik zákona o 
kultúrno-kreatívnych centrách. Pred-
seda SK8 a Trnavského samosprávne-
ho kraja Jozef Viskupič informoval, 
že združenie rozhodlo aj o kreovaní 
dočasnej pracovnej skupiny pre rieše-
nie financovania miestnych akčných 
skupín (MAS).

SK8 sa na podnet predsedu Bra-
tislavského samosprávneho kraja Ju-
raja Drobu obráti na ministra práce a 
sociálnych vecí Jána Richtera (Smer-
-SD) a chce iniciovať zmenu zákona o 
sociálnych službách. Mala by rozšíriť 
kompetencie na vykonávanie kontrol v 
zariadeniach sociálnych služieb neve-
rejných poskytovateľov. Zámerom je do 
kontroly začleniť popri krajoch aj mestá 
a obce, ktoré, ako dodal Droba, najlep-
šie poznajú reálie, vedia, aký posky-
tovateľ u nich pracuje. „Vyvíjame túto 
iniciatívu, keďže v poslednom čase sa 
vyskytlo niekoľko alarmujúcich prípa-
dov, a to predovšetkým u neverejných 
poskytovateľov, “ uviedol Droba.

Viskupič informoval o zhode čle-
nov SK8 obrátiť sa na ministerstvo 

školstva so žiadosťou rešpektovania 
rozhodnutí VÚC pri určovaní počtu 
žiakov v prvých triedach jednotlivých 
učebných a študijných odborov na 
stredných školách. „Aby VÚC mohli za 
celý proces plánovania výkonov pre-
vziať zodpovednosť, je potrebné, aby 
ministerstvo rešpektovalo ich rozhod-
nutia,“ dodal Viskupič.

Predseda Prešovského samo-
správneho kraja Milan Majerský vyšiel 
s návrhom vzniku pracovnej skupiny, 
ktorá by rokovala s ministerstvom pô-
dohospodárstva ako riadiacim orgá-
nom, a prípadne aj bankami, o finan-
covaní miestnych akčných skupín. 
Dobrovoľné združenia obcí sú podľa 
jeho slov významným nositeľom myš-
lienok v regiónoch a takisto zaujíma-
vým zdrojom investícií. Aktuálne však 
už nemajú zabezpečené financovanie 
a je ohrozený ich existenčný potenciál. 
Na Slovensku je viac ako 100 MAS, v 
PSK z toho funguje 23.

SK8 sa zaoberalo aj návrhom záko-
na o kultúrno-kreatívnych centrách. 
„Potenciál kreatívneho priemyslu je 
veľký, predpokladá však spojenie via-
cero subjektov, pre ktoré dnes nie je 
legislatívna podpora. Zámerom je, aby 
VÚC mohli zriaďovať centrá na vytvo-
renie platformy pre spoluprácu medzi 
občianskymi združeniami, nezisko-
vým sektorom a miestnou samosprá-
vou,“ uviedol predseda SK8.

Kraje žiadajú viac kompetencií

» Zdroj: TA SR

Kauza blahorečenia Božieho služob-
níka Jána Vojtaššáka po zavŕšení do-
plňujúcej diecéznej fázy pokračuje 
rímskou fázou na Kongregácii pre 
kauzy svätých. 

Najbližšia práca sa sústredí na vypra-
covanie tzv. „pozície“ o mučeníctve spiš-
ského biskupa žalárovaného komunistic-
kým režimom.

Po 16 rokoch kauza blahorečenia 
začne prebiehať na rímskej úrovni v pl-
nej kompetencii Kongregácie pre kauzy 
svätých. O tomto významnom posune 
informovala 16. novembra Spišská die-
céza. O pokračovaní kauzy blahorečenia 
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka 
na rímskej úrovni rozhodol vatikánsky 
Štátny sekretariát 16. októbra. Tomuto 
rozhodnutiu predchádzalo 18. januára 
pozitívne vyjadrenie Kongresu Kongre-
gácie pre kauzy svätých.

Uvedenými vyjadreniami vatikán-
skych úradov „sa ukončila doplňujúca 
diecézna fáza kauzy blahorečenia (2015-
2019), ktorej úlohou bolo spracovať najmä 
historické obdobie rokov 1939-1945 a ak-
tivitu Božieho sluhu počas spomínaného 
obdobia. Tiež bolo nevyhnutné odpove-
dať na výhrady a námietky, ktoré sa zača-
li objavovať po roku 2000“.

Ako ďalej čítame v správe Spišského 
biskupstva, „postulátor Dr. Peter Jurčaga 
v spolupráci s Komisiou historikov, ktorá 
bola ustanovená v roku 2015, nájdením 

nových archívnych dokumentov a histo-
rickým spracovaním dejinného obdobia 
rokov 1939-1945, priniesli nový, objektív-
ny a pravdivý pohľad na samotnú osob-
nosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššá-
ka a dokázali tak dať relevantné odpovede 
na vznesené výhrady a námietky“.

Historické štúdie a nové archívne 
dokumenty, ktoré boli nájdené nielen v 
slovenských, ale aj v zahraničných ar-
chívoch, boli publikované v niekoľkých 
viacjazyčných publikáciách a prezen-
tované na dvoch medzinárodných kon-
ferenciách, ktoré sa konali v Benátkach 
v roku 2016 a v Spišskej Kapitule v roku 
2017.

Počas rímskej fázy sa bude zostavo-
vať  tzv. „Positio“, čiže spis, ktorý predsta-
ví osobnosť spišského biskupa Božieho 
služobníka Jána Vojtaššáka a precízne 
zdôvodní jeho mučeníctvo.

Osud blahorečenia biskupa 
Vojtaššáka rieši Vatikán

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas
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PLASTOVÉ 
OKNÁ 
A 
DVERE
0949 812 555
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online rezervácie
www.unibuss.sk

viac info na

      0948 51 51 51
      info@unibuss.sk

AJ Z VÁŠHO OKOLIA
ZABEZPEČUJEME
ODVOZ NA LETISKÁ
Krakow   | Katowice

LETISKOVÝ TRANSFER
Benefity: wifi pripojenie, káva/nápoj ZDARMA

ceny už

od 39€
na osobu

STRECHY
predaj a realizácia

KROVY - ODKVAPY

0908 658 910

PLECHY PRIAMO OD VÝROBCU
NAJVYŠŠIEJ KVALITY
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1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

PREDAJ DREVENÝCH 
BRIKIET RUF

Tel.: 0949 064 523
Mail.: stavbyvychod@gmail.com
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Adventný veniec má vo väčšine 
slovenských domácností svoje ne-
zastupiteľné miesto a krášli naše 
príbytky už niekoľko týždňov pred 
vianočnými sviatkami. Zväčša je 
zdobený vždyzelenými vetvička-
mi, rozličnými ozdôbkami a štyrmi 
sviecami, ktoré sa zapaľujú po-
stupne každú adventnú nedeľu.

Adventný veniec sa dá v predvianoč-
nom období kúpiť takmer na každom 
kroku. Ale ten, ktorý si vlastnoručne 
vyrobíte možno aj s pomocou vašich 
blízkych, iste vyčarí vo vašom domove 
nenapodobiteľnú atmosféru. Či už za-
stávate klasiku, alebo preferujete skôr 
moderný či menej tradičný štýl, veríme 
že vám budú naše návody vhodnou in-
špiráciou.

Tradičný adventný veniec
Budeme potrebovať: 
-kruhový slamený korpus
-ihličnaté vetvičky alebo nepichľavé 
vetvičky, hodí sa tuja, cypruštek ale aj 
eukalyptus (ponecháme na vás, čo sa 
vám páči)
-drôtik
-4 adventné sviečky
-4 podstavce pod sviečky
-lepidlo alebo taviacu pištoľ
-záhradné alebo iné silné nožnice

-rozličné prírodné ozdoby, napríklad 
suché plody šípky, kúsky škorice, škru-
piny z vlašských orechov, na kúsky na-
rezané a do malých otiepok špagátikom 
zviazané konáriky

Postup: Do slameného korpusu za-
pichneme začiatok drôtika. Následne 
začneme okolo korpusu ovíjať a drôti-
kom prichytávať vetvičky, ktoré sme si 
vopred nastrihali na požadovanú veľko-
sť. Takto postupujeme, až kým sme vet-
vičkami nepokryli celý veniec. Koniec 
drôtika zapichnite do korpusu.

Základ adventného venca je hotový. 
Zapichneme doň štyri podstavce na ad-
ventné sviečky a sviečky tam osadíme. 
Každú sviečku môžeme obviazať fareb-
nou stuhou.

Keď sú sviečky upevnené, môžeme 
začať so zdobením. Pomocou drôtika, 
lepidla alebo taviacej pištole pripevňu-
jeme na veniec ozdoby podľa nášho vý-
beru – šišky, škrupinky z orechov, šípky, 
či sušené ovocie, hodia sa napríklad ko-
lieska pomaranča či jabĺčka, ale pridať 
môžeme aj drobné vianočné ozdôbky z 
dreva či slamy.

Netradičný adventný veniec
Budeme potrebovať: 
-vhodnú nádobu – dekoračnú misku, 
podnos či tanier

-zelenú aranžovaciu hmotu
-mach
-4 adventné sviečky
-4 podstavce pod sviečky
-lepidlo alebo taviacu pištoľ (nemusí byť)
-rozličné prírodné ozdoby, napríklad 
suché plody šípky, kúsky škorice, škru-
piny z vlašských orechov, na kúsky na-
rezané a do malých otiepok špagátikom 
zviazané konáriky, vianočné gule, či iné 
vianočné ozdoby

Postup: Dekoračnú nádobu si vypl-
níme až do požadovanej výšky aranžo-
vacou hmotou, ktorú následne pokry-
jeme machom. Do machu upevníme či 

zastokneme podstavce pod sviečky a 
sviečky tam osadíme.

Keď sú sviečky na svojom mieste, mô-
žeme začať so zdobením. Niektoré drob-
né ozdôbky ako napríklad menšie šišky, 
škrupinky z orechov, vetvičky šípky, či 
sušené ovocie môžeme najskôr ovinúť 
drôtikom a potom zastoknúť do aran-
žmánu. Iné, ako napríklad vianočné 
gule, či drobné vianočné ozdôbky tam 
môžeme len voľne poukladať, prípad-
ne podľa potreby zafixovať lepidlom či 
taviacou pištoľou. Ak chceme, aby nám 
mach dlhšie vydržal svieži, môžeme ho 
priebežne kropiť.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pripravujeme sa na vianočné sviatky 

Vyrábame adventný veniec

prípravy na vianoce Najčítanejšie regionálne noviny

Netradičný adventný veniec.                                      foto zdroj cocoparisienne pixabay
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Kapacita materiálového a energe-
tického spracovania odpadu v Eu-
rópskej únii (EÚ) nie je postačujú-
ca, upozorňuje na to viceprezident 
Konfederácie európskych zariade-
ní na energetické využitie odpadu 
(CEWEP) a generálny riaditeľ spo-
ločnosti Kosit Marián Christenko. 

Podľa neho by sa opäť mala otvoriť 
otázka podpory spaľovní. Podľa Mi-
nisterstva životného prostredia SR je 
energetické zhodnocovanie odpadov 
len časťou celého systému nakladania 
s odpadom a má slúžiť ako doplnok.

Marián Christenko tvrdí, že rôz-
ne štáty EÚ čelia vážnym kapacitným 
problémom a nedokážu spracovať 
všetok reziduálny odpad, ktorý vzniká 
pri recyklácii priemyselných odpadov. 
Predpokladá, že v roku 2035 budú 
chýbať kapacity na spracovanie 40 
miliónov ton odpadu, pričom problém 
zasahuje aj Slovensko. Podľa neho zá-
stupcovia Európskej asociácie odpado-
vého hospodárstva koncom septembra 
vyjadrili aj obavy zo zastavenia inves-
tičnej podpory pre Zariadenia na ener-
getické využitie odpadu zo strany Eu-
rópskej komisie. Viaceré z nich pritom 
v najbližších rokoch budú musieť prejsť 
nákladnou rekonštrukciou.

Zatiaľ čo staré členské krajiny EÚ v 
minulosti využili finančnú podporu pri 
budovaní ZEVO, z krajín V4 sa to poda-
rilo iba Poľsku. „Bohužiaľ, Maďarsko, 

Česko ani Slovensko tento trend ne-
zachytili. Na Slovensku stále väčšinu 
odpadu skládkujeme, pretože máme 
iba dve zariadenia ZEVO – v Bratislave 
a Košiciach. Čiže aj reziduálny odpad 
vznikajúci pri recyklácii končí približ-
ne na 80 percentách územia krajiny 
na skládkach,“ povedal Marián Chris-
tenko.

Zároveň dodal, že kapacitné prob-
lémy naprieč celou Európou by mali 
otázku podpory energetického zhod-
nocovania odpadu znovu otvoriť. „Si-
tuácia je alarmujúca. Kým na Sloven-
sku si naivne myslíme, že ďalší odpad 
už vznikať nebude, v ostatných kraji-
nách sa pripravuje výstavba nových 
zariadení ZEVO s končiacou podporou 
EÚ,“ dodal.

Podľa hovorcu MŽP Tomáša Feren-
čáka zariadenia na energetické zhod-
nocovanie spravidla narážajú na ne-
súhlas obyvateľov, v ktorých susedstve 
má spaľovňa vyrásť. „Na Slovensku sa 
okrem spaľovní v Košiciach a Bratisla-
ve nachádzajú aj ďalšie zariadenia na 
energetické zhodnocovanie odpadov, 
a to sú zariadenia na spoluspaľovanie 
odpadov, ktorých je päť,“ povedal pre 
TASR s tým, že na Slovensku neplatí 
zákaz budovania zariadení na energe-
tické zhodnocovanie odpadov. 

Európu zasýpa odpad

» Zdroj: TA SR

Ponúkame:
n Stabilnú prácu a pravidelný príjem
n Sociálny program a vernostný program, rehabilitačné služby,  

 zamestnanecké akcie, bonusy, príplatok za starostlivosť o zdravie
n Pravidelné preškoľovanie, uniformu, nový vozový park
n Zľavy na cestovnom pre Vás a Vašu rodinu
n Nástup do pracovného pomeru v Prešove. V prípade potreby 

 služobné ubytovanie

n Ak máte všetky potrebné doklady, obráťte sa na náš kontakt  
a môžeme si dohodnúť dátum nástupu.  
n Ak Vám niečo chýba, nájdeme spoločné riešenie, aby ste sa  
mohli aj Vy stať našim vodičom/vodičkou. V tom prípade musíte  
mať aspoň 24 rokov a minimálne vodičský preukaz sk.B.

n Mzda: základ 3,60,-€/hod + prémie+ nadčasy + príplatky  
 +odmeny = hrubá mzda 970,00 € za mesiac
n Predpokladaný nástup január 2020.

Hľadáme šikovnýcH 
vodičov a vodičky autobusov

Kontakt:
stanislav@sad-po.sk, 0902 965 727, 051 7560727
sad Prešov, a.s. Jilemnického 4, 080 01 Prešov
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JAROSLAV GECI 
geci@regionpress.sk 
0905 719 137
MGR. DANIELA LAZUROVÁ 
lazurova@regionpress.sk 
0907 727 206

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.
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Reštaurácia v Bardejove 

prijme ČAŠNÍČKU 
na polovičný úväzok 

pracovna doba: 
pondelok až piatok: 10:00 - 14:30
3eur + variabilna zlozka

Info: 0908 319 886

0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

Ihneď zamestnáme ELEKTRIKÁROV
a pomocných elektrikárov:
- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň

57
-0

08
5

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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Agentúra Helfende Hand,s.r.o.
Prijme

OPATROVATEĽKY
A ZDRAVOTNÉ SESTRY 

do Nemecka a Rakúska
na 2 a 3 týždňové turnusy.

Sme partnerom rakúskej agentúry 13 rokov, živnosť vybavíme za Vás.

Registrácia opatrovateliek pon.-pia.od 9.00-16.00
na tel.č. 0903 625 076, 0915 932 952
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hľadá pracovníkov do skladu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 8€ netto/hod.
   možnosť nadčasov, ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 

Fast food Duet Raslavice prijme 
POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE

POMOCNÉHO KUCHÁRA

ČAŠNÍKA/- ČKU

3 eur/ hod. v čistom, počas skušobnej doby

3,5 eur/ hod. v čistom, počas skušobnej doby

3,0 eur/ hod. v čistom, počas skušobnej doby 

0915 986 361 - fastfood.duet@gmail.com
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Spoločnosť 
PLUSPHOTO hľadá

ASISTENTA 
FOTOGRAFA A 

TELEMARKETER + ADMN.
PRACOVNÍK

mzda 3€ / hod.
životopis na: 

plusphotosk@gmail.com
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Bardejovsko-Svidnícko 
- Stropkovsko

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

0905 719 137 - 0907 727 206
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SPAKGROUP

S.R.O

Stavebná spoločnosť

NOVOROČNÝ KONCERTNOVOROČNÝ KONCERTNOVOROČNÝ KONCERTNOVOROČNÝ KONCERTKOLLÁROVCIKOLLÁROVCIKOLLÁROVCI
PREDPREDAJ VSTUPENIEKPREDPREDAJ VSTUPENIEKPREDPREDAJ VSTUPENIEK

TIK BARDEJOVTIK BARDEJOVTIK BARDEJOV

V CENE LÍSTKA TOMBOLAV CENE LÍSTKA TOMBOLAV CENE LÍSTKA TOMBOLA
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