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Čas tmy nemusí byť iba temný
Prichádza čas, ktorý v detstve
mnohých z nás bol tým najkrajším
v roku. Bol taký zvláštny, po Kataríne, najprv „voňal“ Mikulášom
a prvými mandarínkami v roku,
doma sa objavil adventný kalendár,
plný dobrôt a podľa neho sme my,
deti, odrátavali zostávajúce dni do
vianočného času. Možno sa mýlim,
ale všetko sa zdalo akési pokojnejšie, tichšie, také naozaj adventné.
Ten predvianočný čas má stále svoju symboliku, do ktorej viac či menej
zasahuje „modernosť“ doby, rodinné
hodnoty, generačné zvyky a cirkevné
tradície. Tie sú z toho všetkého pravdepodobne najstálejšie.
Pre Kresťanov je advent začiatkom
cirkevného roka, keď je očakávané
oslávenie narodenia Ježiša Krista a
jeho povstanie z mŕtvych, ktoré sa slávi
na Veľkú noc. Tento adventný sviatok
sa traduje už od 6. storočia. Advent, z
latinského slova adventus, začína prvú
nedeľu po 26. novembri. Adventný veniec má presné pravidlá, ako by mal
vyzerať. Správny adventný veniec by
mal byť vyrobený z vetvičiek ihličnatých stromov alebo cezmíny, to preto,
že predstavujú život. Ak je veniec zo

slamy či prútia, mal by odháňať zlých
duchov a domu dopriať požehnanie.
Sviečky na ňom sa zapaľujú zásadne
v smere hodinových ručičiek. Veľmi
dôležitú úlohu hrajú farby. Hlavnou
farbou adventu je a má byť fialová. Táto
farba je symbolom pokory a dôstojnosti. Všetky stuhy a sviečky, s výnimkou
jednej, by mali byť fialové. Tá jedna by
mala byť ružová, ktorá symbolizuje
priateľstvo.
K Adventu neodmysliteľne patrí aj
akési „uskromnenie, stíšenie“. Nie je
to čas svadieb, hlučných zábav, určite
nie hostín. Naopak, skorý príchod každodennej tmy priam núka, ak je čas,
možnosť, v rodinách sa viac venovať
jeden druhému, rozprávať sa, byť spolu, nemíňať tento čas na návštevy, ale
venovať ho najbližším.
Tohtoročný Advent bude ťažký.
Celý rok je ťažký. O to viac si
môžeme vážiť to, že sme
tu, že sme zdraví a že sa
ešte môžeme na niečo
tešiť.
Krásny a pokojný
adventný čas, vážení čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750
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Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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NiÏia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAĿBY obydlia?
0905 638 627 finanÎná ochrana

66-0229

2

oravsko

farmári / služby
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svet knihy / služby, bývanie

Občianska
riadková
inzercia

Zabudnite
na nevľúdny depresívny čas

01 AUTO-MOTO / predaj

Básnik (ale už aj textár), vášnivý hubár a oddaný otec a manžel Benjamín Škreko je známy najmä staršej
generácii vďaka tomu, že často uverejňoval svoju tvorbu v satirickom
časopise Roháč.

»PREDÁM BERLINGO 2HDI RV
2005 ZACHOV. BEZ KOROZIE
V ZIME NEJAZD. 2900EUR
0905618499
»Kúpim náhradné diely na
Jawu, ČZ, Tel 0910594060

02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM ŠKODU 1000MB
0915866416
»Kúpim staré Babety, Mopedy, Motorky aj diely
0940086411
»KÚPIM staré motorky JAWA-CZ aj diely 0908963442

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600

08 STAVBA
»PREDÁM FORSNE DOSKY .
ASI 2 KUBÍKY . STARŠIE . LACNO 0903227683
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

Jeho láskavý a nezameniteľný humor – napokon taký, aký je on sám - sa
tak stal súčasťou mnohých rodín a domácností. Humoristické prvky v jeho
tvorbe prezrádzajú, že je to človek s optimistickým prístupom ku všetkému, s
čím sa stretáva.
Táto črta sa nachádza aj v jeho
zbierke básní Kam z kanape. Benjamín Škreko nám prináša svoje básne
preto, aby nás potešil, poláskal, trošku
sa s nami aj pomaznal pomocou svojich čarovných slovíčok a kúziel, ktoré
vie dať do nich on.
Jeho tvorba má v sebe všetko to,
čo vie potešiť ľudského ducha: vtip,
iskru, myšlienku, nenáročnosť, pritom
však jedinečnosť. Nuž a tentoraz sa
Benjamín Škreko prihovára aj k vám,
milí čitatelia REGIONPRESSu, a to
osobne:
„Stretnú sa dvaja a jeden hovorí...
V živote som už počul tisíce anekdot
či úsmevných príhod, ktoré sa začínali
touto formulkou. Každý raz som zbystril, nevdojak sa usmial, spomalil. Ako
inak, veď keď sa stretnú dvaja „a jeden
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hovorí“, okamžite vzniká ľudské puto,
preskočí iskra záujmu a porozumenia.
V týchto dňoch sa zrazu medzi nich
postavil zákerný nepriateľ, pandémia
COVID 19, a potenciálny rozhovor sa
mení na odmietavé zakývanie, povytiahnutie ochranného rúška až na oči a
ustráchané opísanie širokého oblúku...
Priatelia, s ktorými sa virtuálne
stretávam aspoň prostredníctvom
týchto riadkov, vopred ďakujem za
každý čo i len tušený úsmev. Zaželajme
si navzájom rýchly koniec nenormálneho karanténneho stavu. Neviem si
predstaviť krajší scenár života, ako že
stretnú sa dvaja, a jeden hovorí...“

/Tvrdošín/ - Národná diaľničná spoločnosť podpíše v decembri 2020 zmluvu na vybudovanie
rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná. Víťazom
verejnej súťaže je konzorcium spoločností Hochtief SK, Alpine Slovakia a Hydroekol Dolný Kubín.
Zmluvná cena za realizáciu vyše štvorkilometrového obchvatu Tvrdošína je viac ako 62 miliónov eur.
Financovaná bude zo štátneho rozpočtu. Výstavbu
R3 Tvrdošín – Nižná začne národná diaľničná spoločnosť začiatkom roka 2021 a potrvá približne dva
a pol roka. Informovala o tom Eva Žgravčáková,
vedúca oddelenia komunikácie NDS. Spomínaný
4,4 kilometra dlhý úsek rýchlostnej cesty odľahčí
dopravu v meste Tvrdošín, napojí sa na obchvat
Trstenej, povedie po ľavom brehu rieky Oravy a
pred obcou Nižná sa pripojí na súčasnú cestu I/59
prostredníctvom privádzača Nižná a okružnej
križovatky Nižná – sever. Tam sa napojí na pripravovanú stavbu rýchlostnej cesty R3 Nižná – Dlhá
nad Oravou. Celá stavba zahŕňa 10 mostov na R3 a
3 mosty mimo R3, dočasný most cez rieku Oravu a
protihlukovú stenu dlhú 2 150 metrov.

/mr, sa, nds, or/

» red

11 HOBBY A ŠPORT
»Zberateľ z TS Kúpim Mince Bankovky Plakety Vyznamenania ďalej staré
Vzduchovky Bodáky a iné
0940086411

/Dolný Kubín – Bialsko Biala – Nižná/ - Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii dokázala ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne pod
záštitou Ministerstva školstva SR a v spolupráci s
Mestským domom kultúry v poľskej Bialsko-Bialej
zorganizovať XXIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta. Súťaže sa zúčastnilo
77 škôl, z toho 38 zo Slovenska, 11 z Česka, 27 z Poľska a 1 škola z Číny. Prihlásených bolo 1214 výtvarných prác a porota udelila 202 ocenení v zlatom,
striebornom, bronzovom pásme i formou čestných
uznaní. Medzinárodnej porote predsedal Prof. Ján
Kudlička, akad. maliar. Zúčastnené školy dostali
pamätné listy. * Zo Spojenej školy v Nižnej súťažilo 5 žiakov v technikách kresba a grafika. Žiačke I.
ročníka v odbore 3D dizajn Bianke Knapovej boli v
kategórii grafiky udelené diplomy v zlatom a bronzovom pásme.

/Mgr. Mária Súlovcová, or/

16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
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 novinách, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Výročia a udalosti
Hans Christian Andersen publikoval svoju
prvú knihu rozprávok

1. decembra 1835
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hlavu hore / služby, bývanie, šport

Jediný skutočný kráľ
Je veľa ľudí, ktorí sa hrajú na kráľov.
Niektorí majú peniaze, iní tituly a
ďalší moc. Mnohí z nich sa vypracovali svojim talentom a tvrdou prácou.
Majú vplyv na mnohých ľudí a niekedy im zachutia sláva a moc. Pyšní a
mocní sa snažia kraľovať druhým.
Nepočúvajú kritiku a niekedy ju aj
umlčia. Neprijímajú iné názory a
tých, ktorí ich hlásajú. Presadzujú
svoje predstavy o fungovaní sveta
okolo. Pýcha, moc a sláva nie sú dobrými vlastnosťami kráľov. Niektorí sa
prezentujú silou, iní krásnymi slovami, ďalší pozlátenými rúchami.

nás. Odmietol slávu a moc tohto sveta.
Slúžil a obetoval sa za nás.
Mnohí mocní tohto sveta sú nemocní - zameraní na seba, hluchí a slepí
k druhým. Sú hrdí na svoje talenty a
úspechy, ale nevedia, že ich dostali do
daru. Od kráľa, ktorý je nad všetkým. Na
to, aby prinášali hodnoty. Nie pre seba,
ale pre druhých. Králi sa nevyznačujú
tým, čo nahromadili, ale tým čo rozdali. Ich sila nie je v silných slovách, ale v
tichom načúvaní. Nemajú veľké paláce,
ale srdcia. Nevyvyšujú sa, ale pokorne
pokľaknú pred Jediným a skutočným
kráľom. Mnohí prosia o pomoc a čakajú
na dary. Lenže funguje to opačne - najBol raz jeden kráľ. Volal sa Belo skôr sa dáva, až potom dostáva. DávajIV. Údajne sa skrýval pred Turkami na me druhým bez toho, aby sme očakávali
hrade Zniev na Turci. Narodila sa mu vďaku, uznanie a odmenu. Odovzdajme
dcéra Margita. Pomáhala hladným a seba, svoju bezmocnosť, starosti a tráchudobným. Vymenila zlatú korunu za penia nášmu kráľovi.
tŕňovú. Zomrela mladá a svätá. Margita Majme silnú vieru a
Uhorská, princezná s tŕňovou korunou. buďme trpezliví. JeUctievame si ju v Kláštore pod Znievom. diný a skutočný kráľ
Jej meno sme dali tento rok nášmu Domu vie, čo sa má stať. On
uzdravusv. Margity. V týchto dňoch nám Martin odpúšťa,
Poloha z firmy Ukovmi ukoval tŕňovú je a prináša dary.
korunu. Umiestnili sme ju pred Domom Väčšie ako si
sv. Margity Uhorskej na Vrícku. V deň vieme predKrista Kráľa. Kráľa, ktorý mal moc od staviť.
svojho Otca, a nechal sa ukrižovať za
» Ján Košturiak
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OD PONDELKA 30. 11.
u nás si nemuste
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
kg

-38%

kg

-35%

1.29

0

89

Klementínky

10 kg

0

79

1.39

Banány

XXL balenie

10 kg balenie

-48%

125 g

5.79*

Konzumné zemiaky neskoré
• varý typ B – prílohové
• neprané

2

99

50 g

-21%

(1 kg = 0,30)

0.42

0

33
(100 g = 0,66)

-30%
0.65

0

45
(100 g = 0,36)

Mozzarella
• rôzne druhy

Horalka

C H L AD E N É

cena za 1 kg

-44%

500 g balenie

-29%

5.39

Kuracie
prsné rezne

2

99

2.39

C H L AD E N É

Mleté
brav�ové mäso

1

69
(1 kg = 3,38)

Ponuka tovaru platí od 30. 11. do 6. 12. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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33-0081

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 18. 11. 2020.

kultúra / služby

ORAVSKO

9
OD PONDELKA

26,5/27/30 g

-38%

30. NOVEMBRA

0.31*

0

19

Deva

• rôzne druhy

(100 g = 0,72/
0,70/0,63)

87,5/90/100 g

-46%
1.29

0

69

Milka
Mlie�na �okoláda
• rôzne druhy

(100 g =
0,79/0,77/0,69)

500 g

150 g

-22%

-25%

1.79

0.39*

0

1

(100 g = 0.19)

Nitansky jogurt
• rôzne druhy

500 g

39

29

Supercena

1

99

(1 kg = 2,78)

Jumbo arašidy

(1 kg = 3,98)

Granko

• pražené, nelúpané

36/40 %
alkoholu

-28%

-46%
1.29

0

69

Vinea

• rôzne druhy

(1 l = 0,46)

1.39

0

99

Kelt

(1 l = 0,66)

• svetlé vý�apné pivo

0,7 l

-27%

Supercena

7.99

5

79

200 g

(1 l = 8,27)

Jacobs
Velvet

Karatské KB

• instantá káva

• rôzne druhy

3

49

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 18. 11. 2020.
... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 30. 11. do 6. 12. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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(100 g = 1,75)

33-0081

1,5 l

1,5 l

10

služby, bývanie
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oravsko

bývanie, služby
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zamestnanie, služby, bývanie
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staviame, zamestnanie, služby

59-406

75-11

oravsko
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14

charita, služby, bývanie

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti
Oranžová revolúcia: Najvyšší súd v Kyjeve prehlásil prezidentské
voľby na Ukrajine z 21. decembra toho istého roku za zmanipulované

3. decembra 2004
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spravodajstvo / služby, bývanie

ORAVSKO

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0911 998 160
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68-62

0948 300 988

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

61-0285

STROJOVÉ
POTERY

15

15

zdravie / služby

16

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

OBSLUHA
VZV

PRIJMEME

VÁM

COVID
TEST

SKLADNÍK
K (Nemecko)

HLUK /ČR

2600 EUR/mesačne Brutto

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné
(možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené
hradene ﬁrmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného
fondu motivačné bonusy

Mäsiar (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocník (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto

+421 908 914 180

85_0769

KONTAKT

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

85_0818

PONUKA PRÁCE

Najčítanejšie regionálne noviny

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu
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zimné záhrady

zasklievanie terás

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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