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� Meranie zraku
� Darčekové poukážky
� Široký výber dioptrických
   aj slnečných okuliarov

Lichnerova 16
Senec

+421 905 433 944

www.optikmorvay.sk

Tretia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Čas je zrýchlený, ešte nedávno 
sme avizovali príchod Adventu a 
už je tu jeho tretia nedeľa.

Paralelne prežívame všetko ob-
vyklé svetské, no je fajn, ak zostane 
čas zamýšľať sa aj nad tým duchov-
ným. V tom svetskom je zhon, obavy, 
neistota, často aj bolesť, v tom du-
chovnom nádej a očakávanie. Možno 
aj preto je dobré z týchto dvoch svetov 
spraviť prepojenú sústavu a žiť v nej 
plnohodnotne, od radosti po smútok, 
od bolesti po šťastie. Myslím si, že 
človek sa stane ľudským až vtedy, ak 
toto dokáže, ak to zažije a ak sa tak a 
v tom naučí vo svojom živote pokra-
čovať.

Hulákajúci hlupák na akomkoľ-
vek stupni moci, hoci len a výlučne 
domnelej a aj to iba z jeho pohľadu, tu 
nie je na to, aby nám ničil či znechu-
coval a zoškareďoval život, naopak, 
práve “vďaka” takýmto sme schopní 
vidieť ho aj krásny.

„Hľa, ja posielam svojho posla 
pred tvojou tvárou a on pripraví 
cestu pred tebou.“ Veru, hovorím 
vám: Medzi tými, čo sa narodili zo 
ženy, nepovstal nik väčší ako Ján 
Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom 

kráľovstve menší, je väčší ako on.“                                         
Mt 11, 2- 11

Ak sa niekedy aspoň na okamih 
zastavíme a zauvažujeme o pravých 
hodnotách v ľudskom živote, môže-
me objaviť, že jedným obrovským 
darom je zrak. A neexistuje iba slepo-
ta telesná, ale aj duchovná. Vidíme 
či nevidíme znamenia našich čias? 
Chápeme či nechápeme, čo nám 
chcú naznačiť? Vidíme niečo alebo 
niekoho veľkého vo vlastnej rodine? 

Veľmi krásne to napísal Exupéry 
vo svojom Malom princovi vari v naj-
známejšom citáte, ktorý v správnej 
chvíli stojí zato opakovať: „Správne 
vidíme len srdcom, to, čo je dôležité 
je očiam neviditeľné“. Netúžme byť 
väčšími ako ktokoľvek iný na našom 
malom svete moci a v našom bohat-
stve, ale skúsme zažiť as-
poň chvíľku stať sa tými 
najmenšími...

Pekný a pokojný, 
myšlienkami naplnený 
Advent, vážení čitate-
lia!
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Objednajte sa
tel: 0950 248 511

Lichnerova 8
903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE

nájdete u nás
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8,40 € / kg

0915 950 055

Predám výborné

ORECHY
odber

min. 3 kg

lúpané

MANDLE

ČALÚNNICTVO
 obnova a výroba čalúneného
    nábytku na mieru
 čalúnený nábytok pre deti
 predaj matracov
tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

e-mail: mancal@centrum.sk
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PNEUSERVIS
Bratislavská 18, Senec

02/45 92 34 25

Prijmeme
zamestnanca
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Mzda: od 580 € + odmeny
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e-mail: sekostav@sekostav.skŠamorínska 4B, 903 01 Senec

SEKOSTAV spol. s r.o.

PREDVIANOČNÝ VÝPREDAJ - 10% až 20% zľavy

» stavebné práce - 0911 408 660

0911 340 130
na stavebný materiál
a pracovné oblečenie
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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PLECHY
a škridle ihneď 

zo skladu.
Strechy na kľúč a

rekonštrukcie striech.

0905 746 12409
Neváhajte zavolať!

www.strecha.ws

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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1www.hpsmont.sk
www.pristresky-pergoly.sk

zameranie výroba montáž

HPS mont, spol. s r.o., Pestovate¾ská 1,
831 03 Bratislava, tel.: 02/4329 1235

Zimné záhradyZimné záhrady
Hliníkové prístrešky

Zimné záhrady
Zasklenie terás

Hliníkové ploty
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INZERCIA

SENECKO

Peter Bukovinský  0905 915 040
Zora Kováčová  0905 719 132
Distribúcia:
Zora Kováčová  0905 719 132
www.regionpress.sk
www.facebook.com/Senecko.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Senec, Bernolákovo, Blatné, 
Čataj, Dunajská Lužná, Hamu-
liakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, 
Igram, Ivanka pri Dunaji, Kaplna, 
Kráľová pri Senci, Malinovo, Most 
pri Bratislave, Nová Dedinka, 
Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, 
Vlky, Zálesie, Chorvátsky Grob, 
Veľký Biel, Kostolná pri Dunaji 

senecko@regionpress.sk

Redakcia: Lichnerova 72
SENEC

Senec

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      45.115 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (27.920 domácností)

VEREJNO - PROSPEŠNÝ PODNIK SENEC, a.s., Senec, Fándlyho 3                         www.vppsenec.sk
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Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove

150 €/ha a rok + naturálie, ekologické pestovanie plodín

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0911 998 160
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Nie pre ťažké reformy, ktoré sa ne-
dajú vydržať, lebo žiadne nerobia. 
Nie pre kauzy, hoci škandálov mali 
za tých pár mesiacov neúrekom. 
Ľudia nechcú Igora Matoviča a jeho 
vládu kvôli absolútnej neschopnos-
ti riešiť vážne problémy, arogantnej 
komunikácii k občanom a drzému 
papalášizmu.

Očakávaná zmena k lepšiemu 
s Matovičom neprišla a ani nepríde. 
A za dverami stále čaká starý aj nový 
Smer. Úlohou všetkých príčetných a 
kompetentných strán je ponúknuť 
alternatívu. Odbornú, profesionál-
nu a hodnotovú alternatívu, pre 
ktorú Slovensko a jeho občania sú 
cieľom politiky, nie iba nástrojom 
na použitie vo voľbách. 

Potrebujeme viac odbornej disku-
sie, debát o zdravotníctve, obnove 
Slovenska o problémoch a  rieše-
niach. Pri tejto vláde, pri spôsobe 
vládnutia Igora Matoviča sa o tom 
nedá ani snívať. Nechcem a neželám 
Slovensku návrat ľudí, ktorí si mys-
leli a hovorili, že keď vyhrajú voľ-
by, môžu všetko. Nechcem Fica ani 
žiadny iný Smer. Chcem len slušnú 

vládu, ktorá nebude robiť vlastným 
občanom zle. A ktorá sa správa k 
ľuďom s úctou! Pretože v tomto me-
dzi Ficom a Matovičom prestáva byť 
rozdiel. 

Igor Matovič patrí do politickej aj 
ľudskej izolácie. Je to zlý politik aj 
zlý manažér. Každý, kto mu umož-
ňuje zostať pri moci, je spoluzod-
povedný za škody, ktoré premiér 
spôsobí.

Slovensko má na viac!

POTREBUJEME NOVÚ 
ALTERNATÍVU. 

Matovič nevyšiel, lebo ani nikdy nemohol.

33
-0
08
6

» Tomáš 
Drucker
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KUCHYNSKÉ ŠTÚDIA

SENEC - Lichnerova 78, tel.: 0918 555 277, mail: predajnasc@monetix.sk
PEZINOK - NC MOLO, Myslenická 2/C, tel.: 0918 555 449, mail: predajnapk@monetix.sk

Pondelok - Piatok : od 09:00 do 18:00 hod. | Možnosť objednania sa na grafický návrh aj cez víkend

ZADARMO 
3D GRAFICKÝ NÁVRH

na plánované
  kuchyne Family
-45%

AŽ DO
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Pre prvých 10 zákazníkov
vstavaná umývačka

riadu v hodnote 460 €
ZADARMO

SUPER
VIANOČNÁ AKCIA
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„Kto sa veľa pýta, málo 
googli.“

„Čo na srdci, to na Face-
booku.“

„Všade dobre, na Wi-Fi 
najlepšie.“

„Ešte mu followeri nedo-
rástli.“

„Tak dlho sa chodí na 
Bing s otázkou, až sa ide 
na Google.“

„Kto chce kam, nabúra 
sa tam.“

„Ani to Tweeter nevy-
myslí, čo má žena vo 
svojej mysli.“

„Ak sa chceš chvastať, 
hovor na Pokeci.“

„Ako sa do Skypu volá, 
tak sa zo Skypu ozýva.“

„Darovaným titulkom na 
hrúbky nepozeraj.“

„Človek hlúpy neustúpi.“

„Prišiel, nafotil a nazdie-
ľal.“

„Bez tweetu sa ani jeden 
follower nepohne.“

„Česť a dobré meno ne-
kúpiš na internete.“

„Spam nechodí po ho-
rách, ale po e-mailoch.“

„Dobrá sieť nebečí, ale 
mnoho signálu dáva.“

„Čo oči vidia to srdce 
uverí.“

„Hneď sú hejteri smelší, 
keď admin nie je doma.“

„Friendov si pridávaj, ale 
meno im vedz!“

„Keď nie je 3G, je aspoň 
2G.“

„Keď nevieš fotiť, neskáč 
na Instagram.“

IT príslovia
a porekadla

»Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhrad-
né diely, trofeje, všet-
ko od motorizmu.Tel. 
0907374235

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0903416726
»Kúpim rôzne starožit-
nosti, staré hodiny, min-
ce, fotografi e, trofeje.Tel. 
0903416726

»Ahoj mám 43 r. 180cm, 
80kg. Hľadám si priateľ-
ku na vážny vzťah iba 
SMS.Tel. 0949169521

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SC medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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Chcete si podať riadkový inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera SC 
medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

Príklad: RP SC 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. 
Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú 
sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných 
našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú 
nájdete na druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMo-
bilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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V Evanjeliu podľa Matúša nám Ježiš 
definuje kľúče od nebeskej brány 
takto: „Bol som hladný a dali ste mi 
jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; 
bol som pocestný a pritúlili ste ma; 
bol som nahý a priodeli ste ma; bol 
som chorý a navštívili ste ma; bol som 
vo väzení a prišli ste ku mne.“ 

Viaceré z týchto požiadaviek na 
dobré skutky sa vyskytli aj v iných ži-
dovských alebo egyptských textoch, ale 
navštevovanie väzňov spomína Ježiš 
ako prvý. Pravdepodobne nemyslel iba 
na nespravodlivo odsúdených ľudí, ale 
aj na tých, ktorí sedia vo väzení za svoje 
ťažké zločiny. Prečo by sme ich mali na-
vštevovať? Aj dnes sa ľudia tešia z toho, 
že niektorí mafiáni, sudcovia, policajti 
a politici budú za svoje zločiny spravod-
livo súdení a uväznení. Ale nikto sa ich 
nechystá navštíviť. Modlí sa niekto za 
nich? Je dobré ak sú zločinci usvedče-
ní a potrestaní. Ale ešte lepšie je, ak sa 
vzdajú zlého a obrátia sa. Ak ich budeme 
neustále odsudzovať za ich zlé skutky a 
nenájdeme na nich nič dobré, nedokážu 
sa vrátiť na správnu cestu. Občas odpo-
vedám na listy, ktoré nám píšu ľudia z 
väzenia do Dobrého Pastiera. Väčšinou 
vtedy, keď ich majú prepustiť na slobodu 

a oni hľadajú ubytovanie a prácu. Z listov 
cítim snahu o nápravu života. Neviem, 
koľkým sa to podarí. Ale keby ich mal 
kto povzbudiť, prijať, pomôcť im objaviť 
talent a úžitok pre tento svet, ich šanca 
by sa zväčšila. 

Našou úlohou na tomto svete nie je 
posudzovať a odsudzovať ľudí, ale po-
máhať im dostať sa do nebeského kráľov-
stva. Ako? Je jednoduché milovať ľudí, 
ktorí sú dobrí. Lásku však potrebujú 
hlavne tí, ktorí si ju v našich očiach ne-
zaslúžia. Ak budeme mať radi aj tých, čo 
urobili zlé veci, budeme sa modliť za ich 
duše, nepomôžeme len im, ale aj sebe. 
Navštívili sme Ježiša vo väzení. Čokoľvek 
ste urobili jednému z týchto mojich naj-
menších bratov, mne ste urobili, hovorí 
Ježiš. Naši najmenší bratia sú tí, ktorých 
si nikto nevšíma, sú na okraji spoločnos-
ti, chudobní, chorí, 
hladní, smädní, bez 
domova, opustení, 
osamelí a opovrho-
vaní. V ich tvárach 
nájdeme Ježiša skôr 
ako medzi farizejmi 
v rôznych VIP 
spoločnos-
tiach.

Navštíviť väzňov

» Ján Košturiak

chorí,
í, bez
stení,
vrho-
árach
a skôr 
ejmi 
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
SKLADNÍKOV
EXPEDIENTA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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Začiatkom decembra sa už našimi 
príbytkami zvyčajne šíri príjemná 
vôňa vianočného pečiva. Medovní-
ky sa pečú štandardne v predstihu 
pár týždňov pred Vianocami, aby 
stihli zmäknúť, ostatné suché peči-
vo postupne.

Medovníky
Suroviny: 600 g hladká múka, 250 g 

práškový cukor, 200 g maslo, 6 PL med, 
2 PL kakao, 3 ks vajcia, 1 ks kypriaci prá-
šok do perníka, 1 ČL perníkové korenie

Postup: Z uvedených surovín vypra-
cujeme cesto a necháme ho odpočinúť 
do druhého dňa. Vyvaľkáme na hrúbku 
3 až 5 milimetrov, pečieme na 160 stup-
ňov asi 4 až 7 minút, podľa rúry.

Medvedie labky
Suroviny: 150 g hrubá múka, 125 g 

maslo, 120 g mleté orechy, 150 g práško-
vý cukor, 1 PL kakao, práškový cukor na 
obalenie

Postup: Všetky suroviny na cesto 
zmiešame. Z cesta rukami odoberáme 
kúsky, ktoré vtlačíme do pripravených 
formičiek. Pečieme v rúre vyhriatej 
na 160°C asi 10 až 15 minút. Upečené 
ich ešte teplé vyklopíme a obalíme v 
práškovom cukre.

Vanilkové rožky
Suroviny: 250 g hladká múka, 100 g 

mleté mandle, 165 g práškový cukor, 

180 g studené maslo, štipka soli, 5 balíč-
kov vanilkový cukor

Postup: Do misky preosejeme múku, 
pridáme mleté mandle, štipku soli, 90 
gramov cukru a na vločky nastrúhané 
maslo. Vypracované hladké cesto za-
balíme do potravinovej fólie a necháme 
hodinu odpočívať v chlade. Potom z ces-
ta vyformujeme valčeky s priemerom 1,5 
cm, ktoré pokrájame na asi 5 cm dlhé 
kúsky a z nich vytvoríme rožteky. Pečie-
me v rúre vyhriatej na 150°C asi 15 mi-
nút. Zatiaľ si na tanieri premiešame 75g 
práškového cukru a 5 balíčkov vanilko-
vého cukru. Ešte teplé rožteky obalíme v 
pripravenom cukre.

Zlepované linecké kolieska
Suroviny: 150 g hladká múka, 50 g 

práškový cukor, 100 g maslo, 1 žĺtok, 
lekvár podľa výberu, práškový cukor na 
posypanie

Postup: V miske zmiešame múku, 
práškový cukor, zmäknuté maslo a žĺ-
tok. Vypracované hladké cesto odloží-
me na 20 minút do chladničky. Potom 
ho vyberieme a rozvaľkáme medzi dvo-
ma potravinárskymi fóliami na hrúbku 
asi 2mm. Pomocou formičiek vykraju-
jeme z cesta rovnaký počet plných ko-
liesok a koliesok s otvorom – napríklad 
hviezdička, srdiečko či stromček. Pečie-
me v rúre vyhriatej na 175°C asi 5 až 7 
minút. Upečené plné koliesko potrieme 
lekvárom, koliesko s otvorom posype-

me práškovým cukrom a spojíme ich.

Orechové snehové sušienky
Suroviny: 3 bielky, 250 g práškový 

cukor, 250 g pomleté orechy, práškový 
cukor na posypanie, tortové oblátky

Postup: Bielky vyšľaháme do tuha. Po 
častiach pridáme práškový cukor a ore-
chy. Z tortových oblátok vykrojíme po-
mocou okrúhlej formičky s priemerom 
3 až 4 cm kolieska a poukladáme ich na 
plech vyložený papierom na pečenie. 
Pripravenú hmotu naplníme do cukrár-
skeho vrecúška (alebo mikroténového 

sáčku - nezabudneme odstrihnúť špič-
ku) a nastriekame na pripravené oblát-
ky. Pečieme v rúre vyhriatej na 150°C asi 
15 až 20 minút.

Náš tip
Pri pečení sme použili teplovzdušnú 

rúru, pričom rozdiel v teplote medzi kla-
sickou elektrickou rúrou a teplovzduš-
nou rúrou je asi 15 až 20 °C. Pri pečení 
v klasickej elektrickej rúre teda pridáme 
približne 15 až 20 °C, treba však prie-
bežne kontrolovať, pretože každá rúra 
pečie inak.                        Renáta Kopáčová

VIANOCEKA / ZAMKA / ZAM NNN jčí jši i ál iajčítanejšie regionálne novinyajčítanejšie regionálne novinyy
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Skvelé recepty na sladké vianočné pečivo

 autor foto: HoliHo pixabay

12. decembra 1901 
Talianovi Guglielmo Marconimu sa poda-
rilo rádiovým spojením poslať správu cez 
Atlantický oceán, na kódovanie správy 
bola použitá Morseova abeceda 

Výročia a udalosti

Senecko.skSenecko.sk
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ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

www.vuenne.sk / 0905 413 229
87
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Do zimy pod strechou... Doprajte si ako darček pohodlie u vás doma. 

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017 objednavky@montter.sk

kde potrebujete.Staviame tam,

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 TIENENIE NA STRECH

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel.: 0905 605 209
www.in-real.sk            e-mail: inreal@wmx.sk

25
rokov

sme tupre vás už 

Ďakujeme zákazníkom a partnerom
za prejavenú dôveru v roku 2020
a prajeme príjemné prežitie Vianoc
a vydarený vstup do nového roka 2021
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Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

NON STOP Služba

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

ohrebná služba v SenciP VA-SI, spol. s r.o.

PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk

Pohreby už od 400 €
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 RÁM 
Z ADARMO

*PLATÍ NA 2. RÁM PO ZAKÚPENÍ KOMPLETNÝCH DIOPTRICKÝCH OKULIAROV

16.-18.12.2020
LICHNEROVA 37, SENEC
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Narodila sa v 3. storočí v Syrakúzach 
na Sicílii, v rodine bohatých kresťa-
nov. V mladosti dala sľub, že zasvätí 
svoj život službe Spasiteľovi. 

Keď ju neskôr nútili vydať sa za po-
hanského mládenca, ktorému sa páčili 
jej krásne oči, nesúhlasila. Oči si vylú-
pila a poslala mu ich. Zomrela muče-
níckou smrťou. 

Tak ako aj pri iných stridžích 
dňoch, keď bol výskyt ježibáb a ča-
rodejníc vysoký, aj v predvečer Lucie 
bývalo po celom Slovensku cítiť z jeho 
obyvateľstva vôňu cesnaku. Cesnako-
vé pokrmy sa jedli v zvýšenej miere, na 
večeru býval bežný chlieb s cesnakom, 
prípadne cesnakové hrianky. Podakto-
rí si kreslili cesnakom krížik na čelo, 
bradu, sluchy a zápästie, aby zvýšili 
jeho ochranný účinok.

Cesnak nechýbal ani pri ochran-
ných rituáloch domov a stajní, spolu 
s trojkráľovou kriedou sa využívali na 
kreslenie krížov na dverách príbytkov 
a maštalí.  

Na Kysuciach býval zvyk vytvoriť 
z jedľovej vetvičky a obilného klásku 
akúsi metličku. Do svätenej vody dali 
kúsok chleba. Od Lucie do Vianoc po-
tom kropili touto vodou a metličkou 
celý príbytok, stajne a maštale.

Jedným zo zvykov bývalo kravy 
okiadzať dymom z posvätných rastlín. 

V okolí Trenčína sa ešte koncom 19.sto-
ročia dával do dverí stajne snop slamy. 
Na strednom Slovensku boli bosorky z 
chotára vyháňané mládencami, ktorí 
práskali korbáčmi, pískali na píšťal-
kách či prstoch. Zvykli aj trúbiť na ro-
hoch či cengať kravskými zvoncami, 
podstatou bolo spraviť čo najväčší 
hluk. 

V dňoch okolo Lucie sa z gazdov-
stva nepredávali nijaké produkty a 
nič sa nepožičiavalo, ani jediné vajce. 
V stredoveku na Luciu ľudia obsýpali 
rohy stavísk hlinou z cintorína, ktorá 
mala obsahovať roztlčené ľudské kos-
ti. V predvečer Lucie, 12.decembra ve-
čer, po západe slnka a celý ďalší deň 
nedovolili žiadnej cudzej žene z domu 
vyniesť mlieko, lebo v tom čase mala 
prísť pýtať mlieko jedine striga, aby 
prostredníctvom neho mohla uškodiť 
krave. 

Lucia 
a zvyky spojené s týmto menom

» red

Betlehemské svetlo skauti prinesú 
na Slovensko už po tridsiaty prvý 
raz a počas predvianočného obdobia 
zabezpečia jeho distribúciu po celej 
krajine.

Slovenskí skauti prevezali v sobo-
tu 12. decembra Betlehemské svetlo od 
skautov z Rakúska. Tento rok sa netra-
dične, vzhľadom na aktuálnu situáciu v 
súvislosti s koronavírusom, presunulo 
odpálenie zo slávnostnej ceremónie na 
hraničný priechod neďaleko Bratislavy. 
Skauti tak neprekročia štátne hranice, 
no aj napriek tomu zabezpečia, aby sa 
Plamienok z Betlehema dostal aj k nám.

V dopoludňajších hodinách nasledu-
júceho dňa, v nedeľu 13. decembra, odo-
vzdajú Betlehemské svetlo na poľsko-slo-
venských hraniciach poľským skautom a 
následne popoludní na ukrajinsko-slo-
venských hraniciach skautom z Ukrajiny.

V úvode nasledujúceho týždňa prij-
me Betlehemské svetlo prezidentka Slo-
venskej republiky, pani Zuzana Čaputo-
vá. Pôjde tak o prvé oficiálne prijatie na 
Slovensku. Plamienok z Betlehema odo-
vzdajú skauti symbolicky ľuďom počas 
nasledujúceho, posledného predvianoč-
ného víkendu, na sv. omšiach v sobotu 19. 
a v nedeľu 20. decembra v kostoloch po 
celom Slovensku, kde bude rovnako ako 
vo väčšine slovenských kostolov k dispo-
zícii pre verejnosť až do Vianoc. Samotná 

distribúcia po Slovensku bude prebiehať 
v nasledujúcich dňoch, aby pár dní pred 
Štedrým večerom bolo Betlehemské svet-
lo dostupné v čo najväčšom počte miest. 
Odpaľovanie Betlehemského svetla bude 
prebiehať so zreteľom na všetky aktuálne 
platné bezpečnostné a hygienické opat-
renia, vždy so snahou o bezkontaktnosť 
a bez zhromažďovania. Aj tento rok pri-
pravujú skauti interaktívnu mapu s vy-
hľadávaním, kde bude v rámci Slovenska 
Betlehemské svetlo dostupné. Mapa so 
zoznamom je dostupná na internetovej 
stránke www.betlehemskesvetlo.sk a 
skautskí dobrovoľníci ju každým dňom 
aktualizujú. Potrebné je však dodať, že 
vzhľadom na spôsob šírenia Svetla odpa-
ľovaním zo sviečky na sviečku je v sku-
točnosti jeho dostupnosť mnohonásobne 
vyššia.

Betlehemské svetlo 
príde na Slovensko aj tento rok

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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PRIAME EXPRESNÉ AUTOBUSOVÉ 
LINKY Z BRATISLAVY

 

KOŠICE

ŽILINA
PREŠOV

KOMÁRNO
� WiFi zadarmo
� WC v autobuse
� servis na palube 
� najrýchlejšia preprava 

Lístok 
kúpite na

bus.daka.sk

ME EXPRESNÉ AUTOB
KYKK Z BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTAAAAA ISSSLAVAA YVV

KO

ŽIL
PRE

KOM
armo
obuse
palube
šia preprava bus

BUS

Š E

OB
€
od
už3,99
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REALITY
EXLUZÍVNA

PONUKA

7 izbový

rodinný dom,

Veľký Biel
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