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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 37 / 17. SEPTEMBER  2021 / 25. ROČNÍK
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LACNEJŠIE ako 
na INTERNETE
Viac na strane č. 8 a 9
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0903 539 712

Prečistenie 
a opravy PC

Preinštalovanie Win 7 na Win 10
Aj u Vás doma
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Policové regály 
kovové
Plastové regály
Drevené regály 
Regály na víno
Regály a držiaky 
na pneumatiky 
Drevené truhlice
Drevené stojany 
na kvety a kvetináče
Rebríky schodíky 
a lešenia 
Plastové 
prepravky/debničky 
Plážové 
lehátka/kreslá

REGÁL DREVENÝ NA 
ZELENINU A OVOCIE 
RA-WA-3_37 BOROVICA 

€27,28

DREVENÝ REGÁL NA 
ZEMIAKY, ZELENINU
A OVOCIE S-02

€39,90

REGÁL NA 
12 PNEUMATÍK 
12 X 235 (R12P)

€69,90

NÁSTENNÝ 
DRŽIAK NA 4 
PNEUMATIKY 
4 X 235 (D4P)

€29

DREVENÝ STOJAN 
NA KVETY RDEZ
100X52X52_NAPT

€29,90

DREVENÝ REGÁL NA 
ZEMIAKY, ZELENINU A 
OVOCIE S-01

€34,90

OBOJSTRANNÉ 
HLINÍKOVÉ SCHODÍKY 
ALDD-4

€31,60

e-shop: www.tvojregal.sk I Kontakt: 0905 923 673  I info@tvojregal.sk
Adresa: Mičkova 31, Bardejov areál Makos

Možnosť osobného odberu objednávky alebo priameho nákupu na predajni. 
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Prírodný obkladový a dekoračný kameň
Gneis, mramor, žula, andezit, kvarcit, kamenná kôra..

Kompletná ponuka na našom webe 

www.kamen.kull.sk
+421 948 882 989

-obkladový kameň
-formátovaný/neformátovaný
-pílený remienok
-dekoračné kamenivo
-okrúhliaky/štrk

-okrasné monolity
-šľapáky
-formátovaná dlažba
-neformátovaná dlažba

MOŽNOSŤ DOVOZU 
S VYKLÁDKOU.

NOVOOTVORENÝ SKLAD
  - TARNOV 13 

(OPROTI STAVEBNINÁM)
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Mail: bramicars@gmail.com
0911 811 822

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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KÚPIME VAŠE AUTO
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OBKLADOVÝ KAMEŇ 
vhodný do exteriéru aj interiéru, 

kameň je vyrábaný 
cementovo - kramzitovou 

formou vytláčaný do razníc, 
kameň má tak veľkú odolnosť 

voči poveternostným
 vplyvom

Cena: 18€ /m2
info.obkladovykamen@gmail.com

tel. 0949 369 964
Dodanie do 2 týždňov
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hľadáme VODIČA
0903 120 468 61
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môže byť 
aj dôchodca

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú 

cenu
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PRÁCA

V GASTRONÓMII

+43 660 399 3736
stanleycekan@yahoo .com

RAKÚSKO
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PONÚKÁM PREPRAVU OSÔB
15 + 1 a 32 + 1 

miestnym autobusom
0907 918 494  

Vladimír Benka - Rybár

www.minibuscars.skwww.minibuscars.sk
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Dom na kľúč Facebook: Tesárstvo JM

69 000 EUR /100 m2INZERCIA

 

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Jaroslav Geci  0905 719 137
Klaudia Drechslerová 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, Raslavice, 
Richvald, Rokytov, Smilno, Snakov, 
Stebník, Stuľany, Sveržov, Šarišské 
Čierne, Šiba, Tarnov, Tročany, Vaniškov-
ce, Vyšná Voľa, Zborov, Zlaté, Bokša, 
Sitník, Stropkov, Breznica, Duplín, 
Chotča, Nižná Olšava, Tisinec, Svidník, 
Cernina, Dubová, Giraltovce, Hrabovčík, 
Kapišová, Kračúnovce, Kuková, Kurim-
ka, Ladomirová, Lúčka, Nižný Mirošov, 
Nižný Orlík, Stročín, Šarišský Štiavnik, 
Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík, Železník, 
Želmanovce, 

bardejovsko@regionpress.sk

Redakcia: Stöcklova 20 
BARDEJOV

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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 (33.870 domácností)

ELEKTRIKÁR
MAJSTER SVETLA

Potrebujete elektrikára?

Robím nové elektroinštalácie, rozvádzače,
montáž svietidiel, vypínačov, zásuviek,...

elektrikarbj@gmail.com
0949 195 231
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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

Ponúkame na predaj  

EKO-RUF brikety 
z ihličnatých drevín – smrek, borovica. 
Čisté, bez kôry či iných prímesí.
Brikety máme na sklade
v Bardejove.
PALETOVÝ ODBER:  cena 145 € /paleta

NOVINKA – v ponuke už aj  
listnaté - bukové brikety, 
cena 175 € / paleta

MOŽNOSŤ DOPRAVY AŽ K VÁM. 

Tel.: 0948 606 662
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Ponúkame 

VÝKOPOVÉ, ZEMNÉ, 
BÚRACIE PRÁCE 
A NÁKLADNU DOPRAVU DO 9 TON, 
PREPRAVU PODVALNÍKOM 
DO 18TON 
mail: matus.sabol14@gmail.com 
tel: 0910 254 704
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3 hopoterm@gmail.com  I 0903 675 701 I Nájdete nás aj v areáli 

Bardejovskej pekárne I Kpt. Nálepku 64

VODA - PLYN - KÚRENIE - KANALIZÁCIA
ZOSTAVA JUNKERS BOŠCH GC 8700iW 30 P 

120L + CW 400

2030 €  s DPH 

Radiátor doskový 
KORADO 22K 

600x1000 = 131€ s DPH 

Radiátor doskový 
KORADO 22K 

600x1200 = 150€ s DPH

Radiátor doskový 
KORADO 22K

 600x1400 = 169€ s DPH 

 

ZOSTAVA JUNKERS BOSCH BASIK  24 
2300WST 120l + CW 100 

1410 €  s DPH 

Kotol JUNKERS so 48l zásobníkom 
CerapurAcu-Smart + termostat CW 100 

1795 €  s DPH 
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PREVÁDZAME 
STAVEBNÉ PRÁCE:
NOVÉ STAVBY / KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ

REKONŠTRUKCIE OBJEKTOV

ZATEPLENIE FASAD
SADROKARTONY
ZÁMKOVE DLAŽBY

Kontakt: 0905 594 814 -  kull.sro@gmail.com
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

VETERNÁ 3719, Bardejov

KINEZIOTEJPING 
www.masaze-relax.net

DARČEKOVÉ POUKAZY

MASÁŽE 
RELAX

0915 157 647
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TIP na výlet

Zemplínska Šírava
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01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 

» Predám Škodu Fabiu 
1.2, dobrý stav, platné 
STK/EK. Cena dohodou. 
0917464071 
» Predám ostrowek bager 
0915606357 

» Dám do dlhodobého 
prenájmu 1 izbový byt na 
Komenského ulici. Mobíl 
0915919587.
» Hľadám 2 a 1/2 - 4 izbo-
vý byt s lodziou na dlho-
dobý prenájom. Prosím o 
tel.kontakt: 0950 461 107

»Hľadám na pranájom 
dvoj-izbovy byt pre vozíč-
kara. Tel 0915 097 720
»Predáme stavebný po-
zemok v obci Bartošovce. 
Tel 0905 842 731, 0907 
187 416 
»KÚPIM 1 IZBOVÝ BYT ALE-
BO GARZONKU 0903771214

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682 

» Predám zachovalý ná-
bytok (ako nový) a rôzne 
starožitnosti staroýotné 
hodiny. K dispozíci 2x spo-
rák / darujem za odvoz/ 
drvička na kôru. Biliardo-
vý stôl skoro vôbec nepo-
úživaný. 0905 842 731

»Darujem za odvoz hlinu 
volat 0944363863

» 60 r.hľadá brigádu,SŠ 
el. 0951759813
»Hľadám si prácu v Bar-
dejove ako strážnik, vrát-
nik, pomocný robotník 
a iné. Som starobný dô-
chodca pri plnom zdraví. 
0907 138 779
»Hľadám si akúkoľvek 
prácu ako pomocná v 
kuchyni, alebo pomocná 
v akejkoľvek sfére v Bar-
dejove . Som invalidná 
dôchodkyňa pri plnom 
zdraví a bez zdravotných 
obmedzení. 0940 548 241

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

11 HOBBY A ŠPORT   

Chcete si podať inzerát?
Viac na strane  7

090  - 0907 727 206

Začal sa september, meteorológovia 
sa zhodujú v tom, že by mal byť „nor-
málny“, teda so stabilným a celkom 
pekným počasím. Najlepší čas na prá-
ce v dome a okolo domu.

Prvoradou úlohou je pripraviť sa na 
vykurovaciu sezónu. Nielen že je dobré 
nechať si revíznym technikom, ľudovo 
povedané kominárom dať spraviť kon-
trolu komínov. Je to nevyhnutné, aby 
sa zamedzilo možnému riziku požiaru 
neskôr v plnej vykurovacej sezóne. Mi-
mochodom, bez dokladu o takej revízii 
vám poisťovňa neuhradí žiadnu čiast-
ku, aj napriek tomu, že máte nehnuteľ-
nosť poistenú. Kontak na vám regionál-
ne „príslušného“ kominára nájdete na 
stránke Komory kominárov Slovenska 
kks-sr.sk. 

Tak isto, ak kúrite plynovým kotlom 
či takzvanými „gamatkami“, je vhodné 
zabezpečiť si odbornú revíziu, mini-
málne prečistiť všetky prieduchy tak, 
aby bol zabezpečený prísun čerstvého 
vzduchu a následne zas odvod spalín. 
A pri tejto téme môžeme pripomenúť 
aj úsporu tepla, ktorého ceny tento rok 
zjavne stúpnu. Skontrolujte si izoláciu 
okien a dverí, ak zbadáte, že nie je v 
dobrom stave, dostanete ju kdekoľvek 
v predajniach pre domácich majstrov.

V takomto období sa naši predkovia 
postarali aj o odkvapový systém, opra-
vili jeho poškodené časti, dali nový ná-
ter a najmä – to v prvom rade, vyčistili 

samotné žľaby.
Ak sa postaráte o dom, potom je 

čas popracovať si na záhrade, ale aj 
na balkóne, na ktorom ste mali malú 
záhradku. Treba sa zbaviť častí odkvit-
nutých rastlín, v dome so záhradou na 
kompost a v byte zas do biologického 
odpadu. Je najvyšší čas vyčistiť záhra-
dy, pripraviť si náradie na pravidelné 
hrabanie lístia. (Redakčný tip – môžete 
použiť aj klasickú kosačku na trávu, 
nastavíte vyšší zdvih a ona spoľahlivo 
lístie nielen „povysáva“ do zberného 
koša, ale aj rozdrví, čiže kopa na kom-
poste bude menšia. Dajú sa už však 
kúpiť na to špecializované zariadenia, 
podobné kosačkám.)

Nuž a z vonkajších priestorov musí 
ísť preč pod strechu všetko, čo by dlho-
dobá nepriazeň počasia počas neskor-
šej jesene či zimy mohla poškodiť alebo 
dokonca zničiť.

Času už veľa nezostáva

» red

PRIEMYSELNÁ 3745, 085 01 BARDEJOV
termoplyn@cenrum.sk, www.termoplyn.sk

054 474 80 20 - 0905 402 238

Všeobecné podmienky podpory zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk

SOLÁRNA ZOSTAVA
+ zásobník UBS 300 SOL

ZÁVESNÝ KONDEZAČNÝ 
KOTOL so 45 l zásobníkom

VICTRIX Zeus 25

VODA - PLYN - VYKUROVANIE - SERVIS

uchytenie kolektorov zdarma

2 190 € s DPH

1 810 € s DPH
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POŽIČOVŇA  NÁRADIA Požičaj si lacno!
R E N T A L
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POŽIČIAVAME:
búracie sekacie kladi-
va Bosch, Makita, vib-
račné dosky Wacker, 
60kg, 90kg, 100kg, 
165kg, 270kg, 500kg 
fréza do muriva, 
ponorné vibrátory, 
dusadlo 72kg, brúska 

 na betón, 
uhlové brúsky, atď...

(v priestoroch železiarstva Unikov, smer BJ kúpele)

MERACIA, ZÁHRADNÁ, ČISTIACA a
STAVEBNÁ TECHNIKA  a iné...

0948 003 630 Duklianska 15

www.pozicovnabardejov.eu
EXTRA požičiaveme:
drviče dreva, zemný vrták, 

bubnová kosačka

odvhlčovače MASTER
r nivelačné lase ové 

prístroje Bosch, 

 rezačky na 
dlažby vodou 
chladené, sta-
vebný vysávač, 
kalové čerpadlá, atď...

AKCIA - TEPOVAČ
KÄRCHER, 
na koberce,
gauče, autá,
matrace, 
postele

bardejovsko - svidnicko - stropkovsko

TIP na výlet

Oborín

WWW.REGIONPRESS.SK

KÚPNU
SILU

INZERCIOU 
0905 719 137

KUKORELLIHO 2689/53, BARDEJOV
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09 DOMÁCNOSŤ    

PARK Trebišov

TIP na výlet

Zemplínska Šírava

6. septembra 1620   
loď Mayflower sa s prvými osadníkmi vy-
dala na cestu do Nového sveta

Výročia a udalosti
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE

OCHRÁŇTE SVOJ DOMOV!

UNIVERZAL
- 2x3 bodový zámok
- 2x vložka
- farebné prevedenie: zlaty dub a orech
- hladký povrch a vzorované dvere
- zárubňa vo farbe dverí s tesnením
- tepelno izolačná výplň
- panoramatické kukátko
- hliníkový prah
- hrúbka krídla 56 mm

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

Všetky typy dverí sú vystavené na našej
predajni (PRÍĎTE SA POZRIEŤ)

FORMA FINANCOVANIA: Dvere cena: 558€ záloha 280€ 1. splátka: 139€, 2. splátka: 139€, BEZ NAVÝŠENIA!

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
MASTER 56 KR
AKUSTICKÉ DVERE
Podľa normy EN 1627:2012
- bezpečnostná trieda 2
- 10 uzamýkacích bodov
- 2x bezpečnosatná vložka triedy 5
- systém jedného kľúča
- oceľové rebrovanie
- 6 farebných odtieňov

558 €

765 €

- hĺbka zárubne 150 mm
- zárubňa vo farbe dverí s tesnením
- tepelno izolačná výplň
- hliníkový prah
- hrúbka dverného krídla 56 mm
- panomaratice kukátko
- kľučka/kľučka
- motáž dverí a kovania
- vysprávky

AKCIA
TERAZ BETONÁŽ ZÁRUBNE

BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 a 3
V HODNOTE 60 € ZDARMA

Zasklíme Váš balkón alebo lodžiu vrátane profesionálneho 
poradenstva pri výbere vhodného typu zasklenia. 

- tepelno izolačná ochrana
- tieniaca funkcia
- proti nárazom vetra a dažďa

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 
už od 580€

- hluková bariéra
- proti násilnému vniknutiu

AKCIA TRVÁ 
DO 30.9.2021

V prípade záujmu 
nás kontaktujte 

telefonicky
 alebo emailom.
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24 hod.
DENNE
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Kancelária: Kellerová 1, 1. poschodie, Číslo dverí 114 a 115

- vedenie účtovníctva
- spracovanie daňových priznaní
- mzdy a personalistika
- poradenstvo
- vypracovanie podnikateľských zámerov 

Kontakt: 0918 624 388 / 0907 918 878
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• pomníky na mieru
• obklady schodíšť, 
krbov, fasád• dlažby

• žulové stoly • žulové 
kvetináče • kuchynské

pracovné dosky 
• parape�.

AKCIA
Pri predložení

konkurencnej 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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5Gra�cký návrh zdarma, gravírovaná fotogra�a za polovicu, prírodné materiály z celého sveta

Náhrobné kamene 
od 300€

4. septembra 2005   
otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave

Výročia a udalosti

GOOGLEFACEBOOKREKLAMA

0905 719 137
geci@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137geci@regionpress.sk
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V Biblii nájdeme poučný odkaz, že 
človek ani netuší, kedy sa priblíži 
jeho koniec. „Bedlite teda, lebo ne-
viete dňa ani hodiny“ - Evanjelium 
podľa Matúša.

O niekoľko dní si možno viacerí 
pripomenú smutné výročie zo 7. sep-
tembra 2011 – pri leteckom nešťastí 
zomrelo 26 hráčov a realizačný tím 
hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ, 
vrátane nášho Pavla Demitru. Nastu-
puješ nejakú cestu, robíš si plány čo 
na nej a čo po nej a zrazu – tma. Nič. 
Koniec.

Moja stará mama, zbožná, hlboko 
veriaca žena, vždy svojským slovní-
kom nám všetkým okolo nej pripomí-
nala: „Čo si človek predkladá, to si Pán 
Boh za ric odkladá“. Inak povedané, 
nerozťahujme sa vo svojich nárokoch, 
potrebách, predstavách. Život je tu a 
teraz. My chceme mať moc a majetky 
o rok, o dva, po voľbách. Celý život na-
šich politikov je podriadený iba tomuto 
„chceniu“. Väčšiny z nich, tej, ktorá je 
pri moci a rozhoduje. Slušných a pokor-
ných politikov vo výkonných funkci-
ách máme pramálo. Takých, čo nemys-
lia iba na seba, na svoje ego, na stranu 
a jej peniaze. Lebo si takých nevolíme. 
Asi ich ani nechceme. Nepotrebujeme. 
Ako to v praxi potom vyzerá, vidíme 
každý deň, každú hodinu.

Škoda reči, to sa u nás nezmení, 
kým sa nezmeníme my sami. Kým ne-

začneme žiť prítomnosťou, aj keď to 
akokoľvek divne znie. Ak sa nenaučí-
me žiť a dôstojne, tu a teraz, darmo sú 
nám sľuby o krásnej politickej a teda – 
vraj – našej budúcnosti zo strany ego-
istov. Ak sa raz naučíme vnímať, čo je 
slušné, dôstojné, ľudské, až potom prí-
de aj tá správna politická voľba. Naša.

Zabúdame na to biblické - „nikdy 
nevieš“... Mrháme s časom, ktorý je 
nám daný. Nevyužívame príležitosti, 
ktoré sú okolo nás, ale aj v nás, ľuďoch 
samotných. Naše bytie zabíjame a ak 
nie zabíjame, tak ubíjame nesvármi a 
nenávisťou, ktorú do nás zámerne za-
sievajú predstavitelia nespoločenskej 
politiky, aby sme si menej všímali ich 
podnikanie so štátom, so stranou, s 
mocou.

Nastupujeme do lietadla, v ktorom 
doslova chceme obletieť celý svet a ono 
pritom môže padnúť už na konci vzle-
tovej dráhy.

Snívať je krásne a povznáša to. 
Ale žiť prítomnosťou je zas dôležité, 
nadovšetko dôležité. A snažiť sa z tej 
prítomnosti vytláčať všetko 
zlé, neprijateľné, neak-
ceptovateľné a odsúdenia 
hodné. Ide predsa o nás, 
o náš život a nie o ich ta-
kzvané blaho a pokoj!

Všetko dobré 
do začínajúcej sa 
jesene

Nikdy nevieš dňa ani hodiny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kamenárstvo
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0žulové hroby každého druhu 0907 451 324

10 ročná záruka na HROB

AKCIA NA JEDNOHROB

890 EUR

využite výhodné C E N Y

Vykopávanie hrobiek + panely aj SO-NE, 
Vypísovanie a dopísovanie 

písmen každého druhu,  
Dvíhanie a oprava starých hrobov + brúsenie.

Otváranie, výkop, spúšťanie rakvy, 
ozdobenie + zatváranie hrobu

PRI OBJEDNANÍ HROBU:
ZDARMA 

SKLENARSTVO SAMAH 
RASLAVICE
Pod Kaštielom 126/6
tel: 0907 589 691
web: www.samah.sk
FB: sklenarstvo samah raslavice

Vyrábame:
SPRCHOVACIE KÚTY NA MIERU
SKLENENÉ DVERE
POSUVNÉ SKLENENÉ DVERE
SKLENENÉ STRIEŠKY
KALENÉ SKLÁ NA KUCHYNSKÉ 
ZÁSTENY
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PONUKA PRENÁJMU 
Prenájmom obchodných priestorov priamo z ulice 
pri Obchodnom dome LIDL v Bardejove na ulici Mlynská 4.

Rozloha - 50 m2 vrátane sociálneho zázemia.
Začiatok nájmu: 01.10.2021

Naše požiadavky na budúceho nájomcu sú:
- Nájomný vzťah min po dobu 3 roky / doba určitá/ s opciou na ďalšie 3 roky.

- Nájomné za plochu 50 m2 - 500 € bez DPH + Paušálne vedľajšie náklady 

/Elektrina, Voda, Stočné, Teplo/ 100 € bez DPH na mesiac.

- Mesačné platby nájomného vopred.

- Kaucia 3 mesačný nájom

V prípade záujmu nás prosím 

kontaktujte +421 907 363 315
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TIP na výlet

Bačkov                                   Slanec                                                       Parič                                           Kráľovský Chlmec

SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK: BARDEJOVSKO - SVIDNICKO - STROPKOVSKO

bardejovsko - svidnicko - stropkovsko

WWW.REGIONPRESS.SK

KÚPNU
SILU

INZERCIOU 
0905 719 137
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Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BJ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP BJ12 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 toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BJ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Platba-
Mobilom.sk technicky zabezpeču-
je ELET, s.r.o.

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

Výmena  balkónovej
steny 

1.150 €v cene: od 
- demontáž a likvidácia 

pôvodnej steny
- vymurovanie novej steny 

/hr. 200 mm/

- PVC balkónová zostava
- vonkajšia a vnútorná stierka
- kompletné murárske 

a montážne práce

Viac 
ako 100 

vymenených 
balkónov ročne

- VYŠŠIA TRIEDA ZA CENU NIŽŠEJ
ŽALÚZIE ZDARMA

alebo JEDNOSTRANNÁ FARBA
ZDARMA

LEN DO 30.  9.2021

- 5 komorový podparapetný profil s tesnením

MOŽNOSŤ
NÁKUPU

NA SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENIA!

- teplý rámček v skle (znižuje rosenie okien, zlepšuje izoláciu)

1500

akcia platí pri objednaní prác

AKCIA

19EUR/m2

OD 556 EUR

OD  765 EUR

ŽALUZIE OD 

- VÝKLOPNÉ
- SEKČNÉ
- ROLOVACIE

GARÁŽOVÉ 

ŽALÚZIE ROLETYa
VONKAJŠIE 

840x1460 226 eur

OD 22eur/m2

SCREEN ROLETY

SIETE PROTI

BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE 
VRÁTANE MONTÁŽE

HMYZU

315 €

226 €

849 €

249 €
140 €203 €

20% lepšie izolačné vlastnosti profilu 

 V prípade 
záujmu 

o vypracovanie 
cenovej

ponuky nás
kontaktujte.
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Ponuka 
služieb

VÝHODNÉ CENY

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

PLOTY A PLOTOVÉ SYSTÉMY

OPORNÉ MÚRY

REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV 
MONTÁŽ SANITY I SADROKARTÓNY 

BENÁTSKE ŠTUKY I ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
FASÁDY I OBKLADY, DLAŽBY

STAVBY NA KĽÚČ
Zabezpečujeme lešenie pri realizácii fasády zdarma

PRÍJMEME PRACOVNÍKOV 
NA DLOHODBÚ PRÁCU V OKOLÍ BARDEJOVA.
Výhodné platové podmienky. Možná dohoda, 

TPP alebo živnosť. Podľa dohody.

0911 799 383
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PREDAJ A OPRAVA
ŽALÚZIÍ, SIEŤOK

NASTAVENIE OKIEN

www.jarotile.sk

tel.: 0907 624 467
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odstránenie zubného kameňa, povlakov
odstránenie pigmentov z kávy 
a fajčenia pieskovaním – air flow
leštenie zubov a fluoridácia
prevencia a liečba zapálených ďasien a parodontitídy
prevencia pred zubným kazom
inštruktáž zubnými pomôckami
bielenie zubov

AMBULANCIA
DENTÁLNEJ
HYGIENY

0948 629 498
Detská poliklinika, 2. posch., Partizánska 4, Bardejov

Objednávky po-pia od 7:00 do 17:00

denthygiena.hm@gmail.com

V ponuke aj 
Darčekové 
poukážky
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KUNDREX  
STAVEBNINY

ŠTRK - PIESOK
MAKADAM - UHLIE

Kacvinského  1238/14
085 01, Bardejov
0910 457 070 
0948 428 208
www.kundrex.webnode.sk

OTVORENÉ AJ SOBOTY 8:00 - 11:00 HOD.
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1 l90 PD

280 g20 PD
500 ml

bonux
Prací prášok/gél 20 PD,
 j.c.: 0,099/1 PD

vanish
Gél na škrvny 1 l,
j.c.: 2,49/1 l

lanza
Prací prášok 90 PD,
 j.c.: 0,089/ 1 PD

cif
Power&shine kúpeľňa/kuchyňa, 
500 ml, j.c.: 0,498/100 ml

Domestos
tuhý Wc blok 3v1 30g, rôzne 
druhy, j.c.: 1,633/100 g

PePo
tuhé 280 g, 
j.c.: 3,892 / 1 kg

8,90 1,99 2,49 2,49 0,49 1,09

250 ml 70 ks13 ks
60 ml 9 ks

Drogéria za výborné ceny

syoss
lak na vlasy 300 ml
j.c.: 0,663/100 ml

elseve
šampón na vlasy, 
250 ml, j.c.: .0,796/100 ml

olD sPice
sprchovací gél 250 ml, 
j.c.:0,876/100 ml

nivea
Krém na ruky, tvár a telo 
200 ml, j.c.: 1,495/100 ml

fa 
Deo sprej 150 ml, 
j.c.: 0,860/100 ml

Kallos
šampón silveR Reflex  
350 ml, j.c.: 0,711/100 ml

1,99 1,99 2,19 2,99 1,29 2,49

300 ml 250 ml 250 ml

200 ml
150 ml 350 ml

amica
Pleťová čistiaca voda 60 ml, 
j.c.: 1,316/100 ml

alWays
Dámske vložky 9ks Classic 
maxi, j.c.: 0,098/1 ks

aRiel
Kapsule na pranie 13 ks, 
j.c.: 0,306/1ks

Dettol
tekuté mydlo 250 ml, rôzne 
druhy, j.c.: 0,796/100 ml

fResh 
servítky 70 ks, 
j.c.: 0,0055/1 ks

aquafResh
Detská zubná kefka  
3-5 rokov

3,99 0,79 0,89 1,99 0,39 1,69

tana
stropné svietidlo, wenge/
chróm, alabastrové tienidlá

alexis
leD stropné svietidlo 
alexis, chróm

anais
leD stolná lampa, 4,5W,  
200 lm, prirodzená biela

samson
stolná lampa e27

GloRy
leD stolná lampa, 4,5W,  
300 lm, neutrálna biela

alvin
leD stolná lampa, 3W, 
200 lm, neutrálna biela
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ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov 
Použité ilustračné foto.  www.makos.sk

MakosPonuka platí od   20. 9. 2021  do  2. 10. 2021  alebo do vypredania zásob. 
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Bardejov - Dlhý rad 1,  t.č.: 0918 910 205        
pon- pia: 9:00-17:00 hod., sob: 8:00 - 12:00 hod.

Komenského 4350, t.č.: 0918 910 216        
pon- pia: 9:00-17:00 hod., sob: 8:00 - 12:00 hod.
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74,90

19,90

12,9015,90
24,90

Domáce
potreby

culinaRia    
Mlynček na mäso veľ. 10

suD    
Keramický na kapustu 40 l

čajníK    Čajník čierny matný  
fiRenze claret Könighoffer 2,5 l

Mažiar    
orion granit

zDRavá fľaša  nepreberá pachy, 
netvoria sa v nej plesne, je vhodná pre 
všetky typy nápojov až do 100 °C.

hRnčeK
smaltový s motívom bodiek

mlynčeK
na koreniny 15 cm

ošatKa
Ratanová ošatka s textilom

lamaRt
termoska 0,42 l

šálKy
šálky s podšálkami - 2 ks

GRanDe
sada riadu Grande 11 ks

lamaRt  Sada koreničiek na 
otočnom bambusovom stojane

D
o
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á

c
e
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Domáce  potreby

1200 ot.

6 kg

smart led
sat.tuner 4k ultra hd

229,00 259,00 379,00

80 cm
81 cm 125 cm

oRava lt-845 32“
televízor smaRt leD, 80 cm, hD Ready, 50 / 60hz, 
Direct leD, 2× hDmi, 1× usb, ci+, lan, Wifi,  
netflix, vesa 200×100, repro 16W, f

jvc lt-32vf52l  
leD tv so sat. tunerom 32“/80 cm
smaRt leD, 80cm, hD ready, 400hz,Dvb-t2/ s2 /c, 
3x hDmi, 2x usb,Wifi, hbbtv, netflix

samsunG ue50tu7072 uhD tv
smaRt leD, 125cm, 4K ultra hD, Dvb-t2/s2/c, h.265/
hevc, 2× hDmi, 1× usb, Wifi, bluetooth, Dlna, hbbtv 2.0, 
apple tv, o2 tv, netflix, hbo Go, steam link, voyo, tizen os

aeG PRosense™ ltx6G261c,  
6 kg, 1200 ot/min, invertor
Vrchom plnená práčka, 6 kg,  
1 200 ot/min, softPlus, Prosense,  
eco timesave, soft opening,  
10 programov, f

electRolux eW 6s406bci práčka
Práčka spredu plnená, 6kg, 1000 ot./min., 
rýchly 14 minútovi program, fuzzy logic,  
odložený štart, protipenový systém,  
invertorový motor, 10 rokov záruka, D

389,00

319,00 269,00
599,00

8 kg

1000 ot.

1000 ot.

6 kg

6 kg

aeG t8Dbe48sc sušička
Sušička prádla kondenzačná, 8 kg,  
odložený štart, displej a reverzibilné  
dvierka, rozmery: 85×60×66 cm (v×š×h), 
5 rokov záruka na spotrebič,  
10 rokov na motor

WhiRlPool tDlR 55020l eu/n 
práčka
Práčka plnená zhora,  1000 ot./min, 
5,5 kg, 6.zmysel, záruka 5 rokov na 
motor, rozmery 900x400x600 mm, e

F energetická  
trieda

C energetická  
trieda

D energetická  
trieda

Eenergetická  
trieda

F energetická  
trieda

F energetická  
trieda

Aenergetická  
trieda

69,90

39,90

7,99

8,90

18,90

8,90 8,90

9,90
3,99

19,90

19,90
5,99 149,00
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1 l90 PD

280 g20 PD
500 ml

bonux
Prací prášok/gél 20 PD,
 j.c.: 0,099/1 PD

vanish
Gél na škrvny 1 l,
j.c.: 2,49/1 l

lanza
Prací prášok 90 PD,
 j.c.: 0,089/ 1 PD

cif
Power&shine kúpeľňa/kuchyňa, 
500 ml, j.c.: 0,498/100 ml

Domestos
tuhý Wc blok 3v1 30g, rôzne 
druhy, j.c.: 1,633/100 g

PePo
tuhé 280 g, 
j.c.: 3,892 / 1 kg

8,90 1,99 2,49 2,49 0,49 1,09

250 ml 70 ks13 ks
60 ml 9 ks

Drogéria za výborné ceny

syoss
lak na vlasy 300 ml
j.c.: 0,663/100 ml

elseve
šampón na vlasy, 
250 ml, j.c.: .0,796/100 ml

olD sPice
sprchovací gél 250 ml, 
j.c.:0,876/100 ml

nivea
Krém na ruky, tvár a telo 
200 ml, j.c.: 1,495/100 ml

fa 
Deo sprej 150 ml, 
j.c.: 0,860/100 ml

Kallos
šampón silveR Reflex  
350 ml, j.c.: 0,711/100 ml

1,99 1,99 2,19 2,99 1,29 2,49

300 ml 250 ml 250 ml

200 ml
150 ml 350 ml

amica
Pleťová čistiaca voda 60 ml, 
j.c.: 1,316/100 ml

alWays
Dámske vložky 9ks Classic 
maxi, j.c.: 0,098/1 ks

aRiel
Kapsule na pranie 13 ks, 
j.c.: 0,306/1ks

Dettol
tekuté mydlo 250 ml, rôzne 
druhy, j.c.: 0,796/100 ml

fResh 
servítky 70 ks, 
j.c.: 0,0055/1 ks

aquafResh
Detská zubná kefka  
3-5 rokov

3,99 0,79 0,89 1,99 0,39 1,69

tana
stropné svietidlo, wenge/
chróm, alabastrové tienidlá

alexis
leD stropné svietidlo 
alexis, chróm

anais
leD stolná lampa, 4,5W,  
200 lm, prirodzená biela

samson
stolná lampa e27

GloRy
leD stolná lampa, 4,5W,  
300 lm, neutrálna biela

alvin
leD stolná lampa, 3W, 
200 lm, neutrálna biela
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ZADARMO DOPRAVA - u nás zakúpených výrobkov 
Použité ilustračné foto.  www.makos.sk

MakosPonuka platí od   20. 9. 2021  do  2. 10. 2021  alebo do vypredania zásob. 
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Bardejov - Dlhý rad 1,  t.č.: 0918 910 205        
pon- pia: 9:00-17:00 hod., sob: 8:00 - 12:00 hod.

Komenského 4350, t.č.: 0918 910 216        
pon- pia: 9:00-17:00 hod., sob: 8:00 - 12:00 hod.
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74,90

19,90

12,9015,90
24,90

Domáce
potreby

culinaRia    
Mlynček na mäso veľ. 10

suD    
Keramický na kapustu 40 l

čajníK    Čajník čierny matný  
fiRenze claret Könighoffer 2,5 l

Mažiar    
orion granit

zDRavá fľaša  nepreberá pachy, 
netvoria sa v nej plesne, je vhodná pre 
všetky typy nápojov až do 100 °C.

hRnčeK
smaltový s motívom bodiek

mlynčeK
na koreniny 15 cm

ošatKa
Ratanová ošatka s textilom

lamaRt
termoska 0,42 l

šálKy
šálky s podšálkami - 2 ks

GRanDe
sada riadu Grande 11 ks

lamaRt  Sada koreničiek na 
otočnom bambusovom stojane
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Domáce  potreby

1200 ot.

6 kg

smart led
sat.tuner 4k ultra hd

229,00 259,00 379,00

80 cm
81 cm 125 cm

oRava lt-845 32“
televízor smaRt leD, 80 cm, hD Ready, 50 / 60hz, 
Direct leD, 2× hDmi, 1× usb, ci+, lan, Wifi,  
netflix, vesa 200×100, repro 16W, f

jvc lt-32vf52l  
leD tv so sat. tunerom 32“/80 cm
smaRt leD, 80cm, hD ready, 400hz,Dvb-t2/ s2 /c, 
3x hDmi, 2x usb,Wifi, hbbtv, netflix

samsunG ue50tu7072 uhD tv
smaRt leD, 125cm, 4K ultra hD, Dvb-t2/s2/c, h.265/
hevc, 2× hDmi, 1× usb, Wifi, bluetooth, Dlna, hbbtv 2.0, 
apple tv, o2 tv, netflix, hbo Go, steam link, voyo, tizen os

aeG PRosense™ ltx6G261c,  
6 kg, 1200 ot/min, invertor
Vrchom plnená práčka, 6 kg,  
1 200 ot/min, softPlus, Prosense,  
eco timesave, soft opening,  
10 programov, f

electRolux eW 6s406bci práčka
Práčka spredu plnená, 6kg, 1000 ot./min., 
rýchly 14 minútovi program, fuzzy logic,  
odložený štart, protipenový systém,  
invertorový motor, 10 rokov záruka, D

389,00

319,00 269,00
599,00

8 kg

1000 ot.

1000 ot.

6 kg

6 kg

aeG t8Dbe48sc sušička
Sušička prádla kondenzačná, 8 kg,  
odložený štart, displej a reverzibilné  
dvierka, rozmery: 85×60×66 cm (v×š×h), 
5 rokov záruka na spotrebič,  
10 rokov na motor

WhiRlPool tDlR 55020l eu/n 
práčka
Práčka plnená zhora,  1000 ot./min, 
5,5 kg, 6.zmysel, záruka 5 rokov na 
motor, rozmery 900x400x600 mm, e

F energetická  
trieda

C energetická  
trieda

D energetická  
trieda

Eenergetická  
trieda

F energetická  
trieda

F energetická  
trieda

Aenergetická  
trieda

69,90

39,90

7,99

8,90

18,90

8,90 8,90

9,90
3,99

19,90

19,90
5,99 149,00
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WWW.REGIONPRESS.SK

KÚPNU
SILU

INZERCIOU 
0905 719 137

GRILOVAČKA AŽ NA STÔL?
WWW.CIMBALAK.SK

ŠpekáčkyÚdená bačová
slanina

Valašské gril
klobásky

Zolly
klobása

Údené
Bavorské
koleno

Alpská sušená
slanina

Beťarské gril
klobásky

61
_0

06
0

PONÚKAME PRÁCU 
NA ZEMNÉ STAVEBNÉ 
PRÁCE V NEMECKU a 
VODIČA SKUPINY C. 

Platové podmienky: 

živnostník: 14-15 €/hod. 
bez živnosti: 12 €/hod.

Ubytovanie je v cene. 

Kontakt:  0905 295 781
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MAKOS, a.s., 
Prijme do pracovného pomeru

PREDAVAČKY DO POTRAVÍN 
mzda 739,- EUR + príplatky

Žiadosť spolu so životopisom a tel.číslom zasielajte na adresu:
MAKOS,a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, mail: sekretariat@makos.sk

85
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bardejovsko - svidnicko - stropkovsko

OBUVNÍCKA FIRMA so sídlom v Bardejove 
vyrabajúca obuv pre export príjme

UPRATOVAČKU
na čiastočný úväzok, môže byť aj ZŤP Príjem brutto: 3,50 € / hod.

Tel.: 0918 900 886

85
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bardejovsko - svidnicko - stropkovsko

Môj prastarý otec išiel do Ameriky. 
Priniesol odtiaľ peniaze, postavil 
dom v osade U Koštúrov a začal tam 
obrábať pôdu. Môj starý otec chodil 
pracovať do Nemecka a Česka. 

Priniesol peniaze, kúpil dom a začal 
podnikať vo Varíne. Môj otec, ako mladý 
muž, staval priehradu a  veril, že bude 
lepšie a zasvätil tomu celý svoj život ako 
lekár alebo riaditeľ nemocnice. Ja som 
koncom osemdesiatych rokov pracoval 
v spoločnosti Fraunhofer IPA v Stuttgar-
te. V roku 1990 som začal podnikať v Ži-
line a založili sme s mojimi nemeckými 
spolupracovníkmi spoločný podnik. Môj 
syn pracoval pre švajčiarsku firmu v ku-
chyni na výletnej lodi. Vrátil sa a otvoril 
si reštauráciu v Žiline. Generácie mužov 
a žien v tejto krajine snívajú a pracujú na 
tom, aby ich deti mali lepší život. Nie je to 
iba o zarábaní veľa peňazí. Dôležité sú aj 
sloboda, spravodlivosť, dôvera a vzťahy, 
životné prostredie, zdravotníctvo alebo 
vzdelávanie. Nedávno som diskutoval 
s majiteľmi strojárskych firiem a hovorili 
mi, že riešia niekoľko problémov – ne-
dostatok objednávok, nedostatok mate-
riálu, ktorý je stále drahší a nedostatok 
kvalitných pracovníkov. Jeden z  nich 
pracuje na tom, aby mali jeho spolupra-

covníci iba štyri pracovné dni a trojden-
ný víkend – a zarábali viac.

Niekedy máme pocit, že väčšina 
ľudí v našej krajine iba nadáva a protes-
tuje. Našťastie to nie je pravda, akurát 
ich viac počuť ako tých, ktorí snívajú 
o  lepšej budúcnosti a  pracujú na nej. 
Keď porovnávam život môjho pradeda, 
deda, otca a  seba, tak sa väčšina vecí 
zmenila k  lepšiemu a  nemáme žiaden 
dôvod nadávať. Žijeme kvalitnejší život 
v lepšej krajine a verím, že aj naše deti 
sa budú mať lepšie. Nás najskôr komu-
nisti ohradili ostnatým drôtom a nepus-
tili von. Ľuďom, ktorí mali svoj vlastný 
názor zabraňovali robiť prácu, v  ktorej 
boli dobrí a bavila ich. Keď sa už ľudia 
dostali na západ, tak prvé roky iba obze-
rali reštaurácie a obchody zvonka, lebo 
nemali peniaze. Dnes môžeme cestovať 
kam chceme, študo-
vať a robiť to, čo nás 
baví. Benediktíni 
majú heslo modli 
sa a  pracuj. Toto je 
cesta k lepšiemu živo-
tu, nie nadávanie 
a hádky.

Modli sa a pracuj

» Ján Košturiak

Pracovná ponuka 
v Bardejove

www.venitech.sk
Spoločnosť VENITECH INTERNATIONAL,s.r.o., 

hľadá pracovníkov na pracovné pozícíe :

  1.MANIPULAČNÝ PRACOVNÍK 
      PRI VÝROBE DÝHY
      Práca vhodná pre ženy aj mužov     
      Mzda : 700 Eur / mesačne

  2.VODIČ NA HYDRAULICKÚ RUKU
      Požiadavky na prac. pozíciu: 
      Mzda : 900 Eur / mesačne

  O PRACOVNEJ PONUKE:
      - Jednozmenná prevádzka (pon-pia)
      - Dlhodobá práca pri Bardejovskej Novej Vsi
      - Výhodné platové podmienky, bonusy a odmeny
      - Obedy zdarma

PODMIENKY PRE UCHÁDZAČOV:
     - UKONČENÉ MINIMÁLNE UČNOVSKÉ VZDELANIE

Žiadosti, životopisy prípadne otázky na: 
 adriana.kanska@gmail.com 
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- ZVÁRAČOV CO2, TIG

- MAJSTRA VÝROBY

- ZÁMOČNÍKOV

- OBLSUHA CNC LASERA

Spoločnosť Lumasek s. r. o. 
v Stropkove príjme:

Viac info: 0904 154 364 85
_0
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Prijmeme 
ČAŠNÍKA - ČAŠNÍČKU
na TPP do Pizzérie Fiori v BJ kúpeľoch
Nástup IHNEĎ !
Mzda: 800€ brutto + variabilná zložka.

BRIGÁDNIKOV 
- ŠTUDENTOV 
na výpomoc do baru a do kuchyne,
po škole a víkendy, mzda: 4€ / hod.

Tel.:  0907 930 986

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP skupiny "C+E"
Mzdové podmienky: od 1.800€ brutto/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 13
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Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympij-
ských hrách v Ríme

Výročia a udalosti

TIP na výlet

Monastyrty
Krásny Brod

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 137
geci@regionpress.sk
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

94
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Stavbári
   a lešenári pozor!

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.alukogroup.com/nabor

 8
5_

07
07

Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, 
preplácané sviatky

na 1 hod. podľa kvalifikácie.

www.eifelfleisch-mueller.de
karriere@eifel-fleisch.com

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 
PORÁŽKA 

A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ 
AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

17€ - 20€
BRUTTO NA HODINU

Č Á Ä
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Č. 37 / 17. SEPTEMBER  2021 / 25. ROČNÍK

ODBEROVÉ MIESTO
KUKORELLIHO UL., BARDEJOV

PCR TESTY PCR TESTY 50€50€
ANTIGÉNOVÉ TESTY ANTIGÉNOVÉ TESTY 5€5€

RT-PCR SARS CoV-2 / výter z nosa a nosohltana /
RT-PCR SARS CoV-2 / kloktaním /
RT-PCR SARS CoV-2 / zo slín /
Protilátky Covid-19 IgG a IgG + IgM + vit. D 

Sme k dispozícii denne 
od 8:00 do 15:45, 

aj bez objednania, potvrdenia 
sa vydávajú v slovenčine i angličtine.

Viac info na t. č. 0948 028 522
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www.pozemky-raslavice.sk
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info@prataj.skinfo@prataj.sk
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HĽADÁM
DOM
CHALUPU,  ALEBO  

POZEMOK NA PREDAJ

0918 269 199
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458 090  - 0907 727 206
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Každá iskra, ak je v správnom čase 
na správnom mieste iniciovaná, 
spôsobí oheň. Sklamania sú iskry, 
ktoré z nášho života vypaľujú všet-
ko zlé, temné, smutné, všetko, čo by 
sme už nechceli, aby sa niekedy ešte 
opakovalo.

Sklamania medziľudské sú asi naj-
ťažšie. Nikto s nimi neráta vopred a už 
vôbec nie je pripravený na okamih, keď 
prichádzajú. Iba ak ten, kto ich už zažil 
veľa. Poznáme sklamania z eufórie nad 
novým zamestnaním. Práve tak, ako 
sklamania z volieb a z toho, čo po nich 
v spoločnosti nasleduje.

Tu sa ukazuje sila človeka, ako do-
káže „zamávať“ so sklamaním on a nie 
ono s ním. Sklamanie totiž bolí a nate-
raz ešte naň nikto nevymyslel nejaké 
prášky. A ak by ste netušili, tí šťastnej-
ší, o čom píšem, potom ešte na vysvet-
lenie – sklamanie je pocit duševného 
rozladenia, rozčarovania zo zmarenia 
nejakých nádejí. Býva trpké, bolestné, 
ale aj ľúbostné. Sklamanie často vyús-
ťuje do dlhodobého trápenia. Slabší z 
pocitu sklamania nezriedka prepadá-
vajú depresiám a to už je chorobný stav.

Berme preto sklamania iba ako 
emócie, bez ktorých by bol život príliš 

všedný. Ako pocity, ktoré nám signa-
lizujú, že sa máme obrátiť viac k sebe 
a do seba. Nie egoisticky, to vôbec nie, 
ale ide o nachádzanie pozitívnych ja-
vov v našich životoch a stavanie ich do 
kontrastu so sklamaniami v nich.

Asi poznáte nádherný Benigniho 
film, plný pozitívnych emócií – Život 
je krásny. Po piatich rokoch šťastného 
manželstva je Guido kvôli svojmu ži-
dovskému pôvodu odvlečený spolu so 
synom do koncentračného tábora. Aby 
pred malým chlapcom zatajil šokujúce 
okolnosti a uchránil ho pred hrôzami 
nacizmu, predstiera, že všetko okolo 
je samotná hra, pripravená k synovým 
narodeninám. Hra, na konci ktorej na 
oboch čaká veľká odmena.

Berme život ako hru, s prehrami, 
výhrami, remízami, často aj sklama-
nými nádejami. A buďme pri jej hraní 
spokojní, ak nie už šťastní. 
Napokon, každé zlo je na 
niečo dobré, nie? Ozaj, 
ak pôsobíte sklamane, 
všetci vaši blízki sú z toho 
smutní. Tak načo im to 
robiť?

Pekný týždeň 
vám želá

Sklamania sú iskrou života

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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TIP na výlet

Monastyrty
Krásny Brod
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INZERCIA

BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Jaroslav Geci  0905 719 137
Klaudia Drechslerová 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, Raslavice, 
Richvald, Rokytov, Smilno, Snakov, 
Stebník, Stuľany, Sveržov, Šarišské 
Čierne, Šiba, Tarnov, Tročany, Vaniškov-
ce, Vyšná Voľa, Zborov, Zlaté, Bokša, 
Sitník, Stropkov, Breznica, Duplín, 
Chotča, Nižná Olšava, Tisinec, Svidník, 
Cernina, Dubová, Giraltovce, Hrabovčík, 
Kapišová, Kračúnovce, Kuková, Kurim-
ka, Ladomirová, Lúčka, Nižný Mirošov, 
Nižný Orlík, Stročín, Šarišský Štiavnik, 
Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík, Železník, 
Želmanovce, 

bardejovsko@regionpress.sk

Redakcia: Stöcklova 20 
BARDEJOV

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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
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0917 465 632  0908 961 969
0917 839 697  0948 002 048

PRACUJ U NÁS S ÚSMEVOM
BALENIE VESELÝCH PRODUKTOV

JEDNODUCHÁ PRÁCA PRE KAŽDÉHO

www.pracahned.eu
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VEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

HUMEX
Kpt .  Ná lepku  3 ,  Barde jov ,  
za  p reda jňou  C ITROEN na  k ruhovom ob jazde  
Kon tak t :  054  472  25  86  -  0911  803  590
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JESENNÁ AKCIA

PO-P IA :  8 :00  -  17 :00  
SO :  8 :00  -  12 :00

STIHL HS 45

AKCIA - Balíček ZADARMO čistiaci sprej-rozpúšťadlo živice

STIGA 2084H
Záhradný traktor

Benzínové nožnice na živý plot
Výkon: 0,75kW/1,02k

Dĺžka lišty: 45 cm

Motor: STIGA ST 500
Výkon: 12,5 HP

Prevodovka: Hydrostat
Záber: 84cm, 2 nože

2099€
2500€

HYDROSTAT

+ mulčovacia sada zadarmo

NOVINKA

STIHL MS 170
Motorová píla

Výkon: 1,2kW/1,6k
2 - MIX motor

Lišta: 30cm
199€

229€

89€
94€

139€
159€

v cene 19,90 €
+ DARČEK

799€
849€

v cene 19,90 €
+ DARČEK

+ mulčovacia sada zadarmo

IHNEĎ

STIGA 3398HW
Záhradný traktor

2 valec

Motor: HONDA GCV530
Výkon: 17,5 HP

Prevodovka: Hydrostat
Záber: 98 cm, 2 nože

3099€
3650€

HYDROSTAT
NOVINKA

K ODBERU

STIHL MS 180
Motorová píla

Výkon: 1,4kW/1,9k
2 - MIX motor

Lišta: 30cm
249€

SUPER 
CENA

v cene 29,90 €
+ DARČEK

STIHL MS 291
Motorová píla

Výkon: 2,8kW/3,8k
2 - MIX motor

Lišta: 37cm
549€

SUPER 
CENA

STIHL MS 231

STIGA SBL 2600

Motorová píla
Výkon: 2,0kW/2,7k

2 - MIX motor
Lišta: 35 cm

Elektrický fukár a vysávač
Výkon: 2600 W

Kôš: 45 L

BIOMASTER 2200
Drvič záhradného odpadu 

Výkon: 2200 W
Typ: nôž 

s obojstranným 
ostrím

Kôš: 50 L

399€

v cene 19,90 €
+ DARČEK

IHNEĎ
K ODBERU

SUPER 
CENA

VARI 11T, 230 V
Štiepačka na drevo

Výkon: 3000 W
Štiepacia dĺžka: 56 -104 cm

IHNEĎ
K ODBERU

249€
299€

TIP na výlet
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22. septembra 1818   
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky 
zriadená Prešovská eparchia

Výročia a udalosti

Žijeme dnes obdobie, keď sa dejú 
veci, ktoré nás hnevajú. Tento hnev 
mnohí odbúravajú tak, že sa vy-
jadrujú. Pribudlo mnoho blogov, 
komentárov, statusov, videoblogov, 
pretože ľudia veria, že tak môžu nie-
čo zmeniť. 

Sám sa vyjadrujem najmä k témam 
školstva. Záleží mi na tom, aby sa o ško-
le - základe spoločnosti - verejne a pod-
robne hovorilo. Aj preto publikujem a 
dávam vyjadrenia médiám. I ja verím, 
že sa takto môžu veci meniť.

V poslednom čase sa venujem aj 
nelogickým opatreniam, ktoré majú 
predísť epidémii. Odporcovia týchto 
opatrení schytávajú od „názorových te-
roristov“ nenávistné útoky zasahujúce 
až do osobnej integrity. Nie je to síce ne-
obyčajný jav, nenávisť u Slovákov pod 
vplyvom politiky bujnie mnohé roky. 
Sám niečo podobné zažívam, keďže 
mám vlastný a nezávislý názor.

Netreba zabúdať, že učiteľ je aj ob-
čan, ktorý má svoje súkromie a má prá-
vo na akýkoľvek názor, ak nie je nele-
gálny. Stačí, že denne myslí na svojich 
žiakov, kontroluje svoje správanie, no 
uprieť mu právo na svetonázor hrani-
čí s ľudskými právami. Podstatné je, 
aby svoje presvedčenia neprezentoval 
pred žiakmi, najmä ak ide o politické 
preferencie alebo kontroverzné témy. 
V rámci vyučovania ma žiaci podnietili 
diskutovať o rôznych témach: o men-

šinách, sexualite, protipandemických 
opatreniach, o fungovaní politiky, o 
školstve, náboženstve a pod. Na všet-
ky tieto okruhy mám jasný, niekedy  
nekompromisný názor. Uvedomujem 
si však, že stojím pred žiakmi, ktorí po-
trebujú poznať vyvážený, komplexný a 
viaczdrojový postoj. Ani mi nenapadlo 
vnucovať im svoje preferencie. Samo-
zrejme, ak chceli počuť môj názor a išlo 
o bežnú tému, povedal som im ho. Ale 
zotrvávam na diskurze náhľadov a po-
znania, aby si žiaci v procese dospieva-
nia vytvorili svoj postoj. Na tvárach žia-
kov často vidím, že môj objektivizujúci 
postoj oceňujú, dokonca ma pochvália, 
že im nič nevnucujem. Takže, moji ne-
priatelia, nie som taký úbohý, aby som 
žiakov ovplyvňoval sebou. Isto, tvrdo 
brojím proti drogám, násiliu, rasizmu, 
nenávisti, tu som rázny a nekompro-
misný. 

Obávam sa však, že mnoho kolegov 
nedokáže zachovať v triede objektivi-
tu. Z rôznych strán počúvame, akými 
spôsobmi sa až totalitným spôsobom 
uzurpuje v triede jediný správny názor, 
ten učiteľský. Takéto konanie je nebez-
pečné, ba dovolím si povedať, že aj ono 
je brzdou reformných úsilí v školstve. 
Brzdou je však aj očakávanie, že peda-
gógovia budú v škole i v súkromí šíriť 
jediný „správny“ názor.

Objektivita na vyučovaní

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.

33
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CBD pomáha zbaviť sa úzkostí
Buchot srdca, stuhnuté svaly, tlak na hrudi. 

Stav, kedy telo zostáva paralyzované a realita 
je skreslená, pretože namiesto celostnej per-
spektívy vnímame len jej útržky. Konštruktív-
ne myslenie sa mení na unáhlené, mnohokrát 
dochádza k úplnému zahmleniu mysle. Aj 
takto sa prejavuje úzkosť alebo anxieta, kto-
rou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 
na svete trpí aspoň jedna osoba z trinástich. 
Na Slovensku sa v roku 2017 na úzkostnú po-
ruchu liečilo až 60 000 ľudí.

Hoci spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať sú 
rôzne, podľa konkrétneho prípadu, vedci po-
tvrdili, že pomôcť so zmierňovaním anxiety 
nám môže aj CBD, ktoré sa najčastejšie užíva 
vo forme olejov.

Hranice úzkosti

Americká psychologická asociácia úzkosť 
definuje ako pocit napätia, obáv a fyzických 
prejavov. Tie zahŕňajú napríklad sucho v 
ústach, potenie, zrýchlený pulz či problémy 
s trávením. Ľudstvu je tento neduh známy 
už odpradávna. Lekári v starovekom Grécku 
ju odlíšili od melanchólie či smútku, navrhli 
dokonca techniky na jej zmiernenie. Dnes o 
úzkosti počuť často najmä v západnej hemi-
sfére, kde sa ľudia čoraz viac starajú o men-
tálne zdravie.

Úzkosť je pritom prirodzenou ľudskou emó-
ciou a do určitej miery ju prežíva každý z nás, 
telo ju napríklad využíva preventívne, v prí-
pade nebezpečia. Spozornieť však treba, keď 
úzkosť začne výrazne ovplyvňovať náš život. 
Ak sa neustále strachujeme aj v bezstresových 

situáciách a našu myseľ okupujú často iraci-
onálne a nekontrolovateľné obavy, môže ísť 
o chronickú neurotickú poruchu, ktorá často 
spôsobuje pridružené ochorenia.

  Ako CBD pôsobí na úzkosť

Pri liečbe úzkosti je dôležité dostať sa ku 
koreňu problému, napríklad cez psychote-
rapiu či meditáciu. Účinné však môžu byť aj 
prírodné liečivá, ktoré organizmus upokoja. V 
súčasnosti si čoraz viac ľudí pochvaľuje efekt 
látky kanabidiol (CBD), ktorá sa získava z ko-
nopy siatej.

Pomoc pri boji s úzkosťami patrí medzi 
najbežnejšie spôsoby využitia CBD. Vďaka jej 
netoxickým a nenávykovým vlastnostiam je 
táto látka mnohokrát efektívnym doplnkom 
k farmaceutickým liekom, v prípade menej 
závažných porúch ich môže aj nahradiť. Hoci 
efekty CBD na ľudský organizmus vedci stále 
skúmajú, viacero štúdií túto tézu potvrdzuje.

Podľa výskumu pre vedecký žurnál Neu-
rotherapeutics z roku 2015 pôsobí CBD proti 

rôznym typom úzkosti. Patrí k nim napríklad 
generalizovaná úzkosť, sociálna fóbia či pa-
nická porucha. Štúdia pre Journal of Psy-
chopharmacology z roku 2011 porovnávala 
vplyv placeba a CBD na sociálnu úzkosť a jej 
základné mechanizmy v mozgu. Oproti pla-
cebu, CBD výrazne znížilo hladinu sociálnej 
fóbie vďaka jeho účinku priamo na konkrét-
nych miestach v mozgu. 

Posttraumatická stresová porucha

K poruchám úzkosti patrí aj PTSD – post-
traumatická stresová porucha. Výskum z roku 
2019 pre Journal of Alternative and Comple-
mentary Medicine zaznamenal dopad CBD 
na jedenásť pacientov s týmto problémom. 
Pacienti užívali CBD ústne počas ôsmich týž-
dňov. Až 91% z nich cítilo úľavu od úzkosti. 
Skúmaní ľudia tiež cítili, že sa im obmedzili 
nočné mory a prehrávanie negatívnych myš-
lienok v hlave. Magazín Business Insider zas 
zverejnil výpoveď užívateľky CBD, ktorá regis-
trovala zlepšený spánok a pokojnejšie reakcie 
na okolnosti, ktoré ju bežne sužovali. „Hoci 
som počas noci nebola úplne bez stresu, po 
týždni užívania CBD oleja – približne šesť až 
osem kvapiek dvakrát denne – úzkosť opadla 
a cítila som sa uvoľnenejšie.“

Nájsť optimálnu dávku, ktorá uvoľní telo 
a myseľ, je individuálne a mnohokrát to vy-
žaduje experimentovanie. Do určitej miery 
si ho možno dovoliť, keďže CBD je prírodná 
substancia s malým množstvom vedľajších 
účinkov. Pokiaľ máte s CBD olejom málo skú-
seností, začnite s nižšou dávkou, postupne ju 
zvyšujte, kým nenájdete tú správnu.    » red.

Foto: freepik / jcomp
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Napriek tomu, že väčšinu dní v roku 
neoslavujeme narodeniny, meniny, 
ani výročia, aj tak sme každý deň 
priam „obsypaní“ celou kopou vzác-
nych darov. Či už je to dar života, 
rodiny, priateľov, alebo dar zdravia, 
zamestnania, domova... 

Všetky tieto veci sú veľkým darom 
– a neprestávajú ním byť ani vtedy, keď 
ich pokladáme za absolútnu samozrej-
mosť.

Pôvodca týchto darov je veriacemu 
človeku známy. Je ním samotný Boh – 
ten, ktorý stvoril celý svet a dal ho člo-
veku ako dar, ktorý nám daroval svojho 
jediného Syna, aby nás vykúpil, a ktorý 
nám – opäť raz celkom nezištne – chce 
darovať večný život a večné šťastie, na-
pĺňajúce celú našu bytosť.

Otázka znie: sme mu za tieto dary 
vďační? A dávame mu svoju vďaku naj-
avo?

Spôsobov, ako Bohu prejaviť vďač-
nosť za jeho dary, je mnoho. Existuje 
však jeden, o  ktorom možno bežne 
takýmto spôsobom ani neuvažujeme, 
a pritom sa na tento účel hodí snáď naj-
viac zo všetkých. Je ním svätá omša.                                       

Vedeli ste napríklad, že aj samotné 
slovo „Eucharistia“ (z gr. eucharisteo) 
znamená „vzdávať vďaku“? Celá svätá 
omša je vlastne modlitbou vďakyvzda-
nia. V niektorých momentoch to počuje-
me celkom zreteľne: „Vzdávajme vďaky 
Pánovi, Bohu nášmu,“ a inokedy je táto 

skutočnosť skôr naznačená – napr. pri 
rôznych hymnoch a  zvolaniach, v  kto-
rých Bohu vyjadrujeme chválu a vďaku.

V mnohých krajinách na svete ve-
riaci prirodzene túžia takýmto spôso-
bom ďakovať Bohu a sláviť Eucharistiu, 
no čelia pritom neľahkým problémom, 
akými sú náboženská nesloboda, neis-
tota v dôsledku civilných a vojenských 
konfliktov, veľké vzdialenosti a chýbajú-
ce možnosti prepravy či chudoba.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi ako medzinárodná ka-
tolícka organizácia pomoci preto pod-
poruje aj projekty, ktoré umožňujú, aby 
Eucharistia mohla byť prítomná medzi 
ľuďmi. Veľa z týchto projektov je celkom 
praktickej povahy: „Zabezpečíme naprí-
klad motocykel pre kňaza, aby mohol 
prísť sláviť svätú omšu do vzdialenej mi-
sijnej stanice, prispejeme na výstavbu 
kaplnky v odľahlej púštnej oblasti alebo 
horách. Naša pomoc má veľa foriem – 
od praktických, ako je zakúpenie stroja 
na pečenie hostií, po dlhodobé, ako je 
vzdelávanie budúcich kňazov,“ vysvet-
ľuje vedúca projektov ACN, Regina Lyn-
chová.

Využime teda aj my dnešný deň 
ako príležitosť byť viac vďační za to, čo 
máme. Uvedomme si, aké vzácne dary 
nezaslúžene dostávame – a poďakujme 
za ne. Napríklad aj pri svätej omši.

Viac o projektoch ACN sa dozviete 
na webovej stránke: www.acnslovensko.sk.

Byť vďačný

» Zdroj: ACN

Žiaci by na školách privítali osvetu 
a aktivity, ktoré podporujú zdravý 
životný štýl. Vyplýva to z prieskumu 
občianskeho združenia Skutočne 
zdravá škola od agentúry 2muse. 

Prieskum ukázal, že zdravšie sa 
stravujú tie deti, ktoré majú o zdravom 
a vyváženom stravovaní viac informá-
cií. Na prieskume, ktorého cieľom bolo 
zmapovať vedomosti a návyky sloven-
ských žiakov súvisiace so zdravým ži-
votným štýlom, sa zúčastnilo 1369 detí. 
Išlo o žiakov základných a stredných 
škôl z celého Slovenska vo veku 11 až 18 
rokov. Prieskum sa realizoval v online 
podobe od marca do mája 2021.

Deti hodnotili ako najdôležitej-
šie pre udržiavanie zdravia dostatok 
pohybu, kvalitný spánok a zdravé 
stravovanie. Tieto aktivity deti záro-
veň aj najčastejšie dodržiavajú. Až 62 
percent detí spontánne uviedlo, že pre 
udržanie zdravia pravidelne športuje. 
Prieskum ukázal, že mladí si neuve-
domujú vplyv dlhšie stráveného času 
pred obrazovkou na zdravie. Menej ako 
polovica z respondentov považuje za 
dôležité obmedziť ho.

V oblasti zdravého stravovania 
považujú školáci za najmenej dôležité 
zaujímať sa o potraviny, ktoré jedia, 
uvedomovať si súvislosti medzi jedlom 
a náladami či pravidelne sa stravovať. 

Len 33 percent z nich uviedlo, že sa po-
čas dňa stravuje pravidelne.

Prieskum ukázal, že deti vedia 
odlíšiť zdravé stravovacie návyky od 
nezdravých, no mnohé z nich nepova-
žujú za rizikové. Spomedzi nezdravých 
stravovacích návykov im najmenej 
škodlivé pripadalo dosoľovanie jedla, 
špeciálne diéty a pravidelné užívanie 
bielkovinových doplnkov. Nespráv-
nym stravovacím návykom podľa 
prieskumu skôr podliehajú deti, ktoré 
v danej oblasti nie sú dostatočne infor-
mované.

Väčšina respondentov prejavi-
la záujem o ďalšiu osvetu ohľadom 
zdravého životného štýlu. Mladší žiaci 
považujú za najdôveryhodnejší zdroj 
informácií najmä rodičov. Starší viac 
dôverujú odborníkom ako lekárom a 
psychológom. Prieskum tiež ukázal, že 
mladší žiaci dôverujú pedagógom viac 
než stredoškoláci.

Žiaci si žiadajú aktivity 
podporujúce zdravý životný štýl

» red

AKCIA trvá od 19. 9. 2021
do 26.9. 2021 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, 

37/202137/2021 foto len ilustračnéfoto len ilustračné

CHIRURGICKÉ CHIRURGICKÉ 
RÚŠKORÚŠKO
1 ks. 1 ks. 

0,09€/ks

85
_0
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VELVET VELVET 
JACOBSJACOBS
200 g, 200 g, KÁVAKÁVA

3,49€

SABINÁČIKSABINÁČIK
2 DRUHY2 DRUHY
80 g,  80 g,  

0,39€

SABINOVSKÁ TEHLASABINOVSKÁ TEHLA
PLÁTKY, PLÁTKY, 100 g, 100 g, 

0,89€

HOTOVÁ TVAROHOVÁ HOTOVÁ TVAROHOVÁ 
PLNKA, PLNKA, 250g250g
150g,150g,

0,99€

TAVENÝ SYR,TAVENÝ SYR,
100g, SK výrobok100g, SK výrobok

0,39€

HANÁCKÁ HANÁCKÁ 
VODKA, VODKA, 
0,7,0,7,  37,5%37,5%

5,55€
5,99€

PEREG VÍNOPEREG VÍNO
0,75 L,0,75 L,11%, 11%, 

4,99€

POPRADSKÁPOPRADSKÁ
KÁVAKÁVA
500 g 500 g 

0,25€

DEVA, DEVA, 33g 33g 
+ 20% GRATIS+ 20% GRATIS

MICHALOVSKÁMICHALOVSKÁ
TEHLA, TEHLA, 100 g, 100 g, 

0,59€

10,99€

FINLANDIAFINLANDIA
0,7 L, 40% 0,7 L, 40% PIŠKÓTYPIŠKÓTY

240 g, opavia240 g, opavia

0,99€

CUKRÍKYCUKRÍKY
MLIEČNEMLIEČNE
150 g, karamelové150 g, karamelové

0,88€

1,99€

OLIVOVÝ OLIVOVÝ 
OLEJOLEJ
1 L, 1 L, 

0,29€

KÁVENKY KÁVENKY 
KAKAOVÉ REZYKAKAOVÉ REZY
50g50g

8,99€

RUM PANAMARUM PANAMA
HEFFRONHEFFRON
0,7 L, 0,7 L, 38%38%

9,99€

KARPATSKÉKARPATSKÉ
BRANDYBRANDY
0,7L, 36%,0,7L, 36%,
ORIGINÁLORIGINÁL

KÁVA KÁVA 
JACOBSJACOBS
200 g , 200 g , 

5,55€

0,99€

WC GELWC GEL
750 ml, lemon750 ml, lemon

1,11€

KEČUP JEMNÝKEČUP JEMNÝ
900, TOMATA900, TOMATA

TRADIČNÉ MASLOTRADIČNÉ MASLO
125g, 125g, 

0,69€ 

GRANKOGRANKO
225 g, 225 g, 

1,19€

FRESH FRESH 
PRÍPRAVOKPRÍPRAVOK
NA RIADNA RIAD
1 L1 L, LEMON, LEMON

0,59€ 

12,99€

GAZDOVSKÁGAZDOVSKÁ
SLIVOVICASLIVOVICA
0,75 L, 52%0,75 L, 52%
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 CENA ZA SUROVE DREVO
1PRMS / 40 EUR 

CENA ZA SUCHÉ DREVO
1PRMS / 50 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

85
_0
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LESPOL – OLH, s. r. o 
BARDEJOV, Duklianska 38
085 01 BARDEJOV

ŠTIEPANÉ PALIVOVÉ ŠTIEPANÉ PALIVOVÉ 
DREVO BUKOVÉDREVO BUKOVÉ

SUCHÉ PALIVOVÉ SUCHÉ PALIVOVÉ 
DREVODREVO

tel.:tel.:  0903 710 7490903 710 749

PONÚKAME NA PREDAJ 
SYPANÉ PALIVOVÉ DREVO: 

štandardná dĺžka - 33 cm

85
_0
16
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P R E D A J 
BUKOVÉHO SYPANÉHO 
ŠTIEPANÉHO DREVA

1 pm sypaný  - 40 €
DOVOZ V CENE

0944 704 101

85
_0
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Predám PARAPETY
(vonkajšie-vnútorné, biele 
- hnede - imitácia dreva)

Likvidácia skladu 
- výhodné ceny !!!

0918 881 874
OBCHODNÉ PRIESTORY 

NA PRENÁJOM
Rozloha: 34 m2   

OC stredisko Raslavice. 
Dalšie info na  0915 986 361. 

85
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