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BARDEJOVSKO
SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO
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NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

ZA VÝHODNÚ CENU

NÁTERY 
STRIECH

OPRAVA KOMÍNOV
mobil: 

  
FARBA KTORÁ VYDRŽÍ
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0940 973 7770940 973 777
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Realizujeme

a ponúkame

dovoz zdarma

STROJOVÉ
POTERY

0948 300 988

PIESOK
ŠTRK
KAMENIVO
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PONÚKÁM PREPRAVU OSÔB
20 + 1 a 32 + 1 miestnym autobusom

0907 918 494

Vladimír
Benka - Rybár
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www.minibuscars.sk

N á t e r y 
s t r i e c h
0905 480 575
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• ROYAL CLEAN •
• Čistenie hrobov    • Obnova písma

• Čistenie zámkových dlažieb, betónových plôch,...
• Predaj čistiacej a impregnačnej chémie

SEPTEMBROVÁ AKCIA PRED PAMIATKOU ZOSNULÝCH
JEDNOHROB  90€  69€
DVOJHROB  140€  99€

Obnova písma   1,20€  1€/ZNAK

Impregnácia a doprava ZDARMA
Záruka na znaky

0911 996 087   0949 651 250    info@cistenie-hrobov.sk    www.cistenie-hrobov.sk
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PREINŠTALOVANIE A PREČISTENIE

POČÍTAČA 
AJ U VÁS

DOMA!
0903 539 712
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HĽADÁM
DOM
CHALUPU,  ALEBO  

POZEMOK NA PREDAJ

0918 269 199
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R A S L A V I C E
POD KAŠTIEĽOM 659/29
0907 589 691 | 0905 865 233

SKLENÁRSTVO

samah@samah.sk
Sklenárstvo SAMAH -
Andrej Sabol
  

•SPRCHOVACIE KÚTY NA MIERU

•GRAFOSKLO NA KUCH. LINKY

•KOZUBOVÉ SKLÁ

•SKLENENÉ STRIEŽKY

•SKLENENÉ DVERE

• IZOLAČNÉ DVOJSKLÁ
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www.samah.sk
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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

Mestá-obce (každý týždeň): 
Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Bardejov-
ská Zábava, Dlhá Lúka, Miháľov, Andrejová, 
Bartošovce, Becherov, Beloveža, Brezov, 
Buclovany, Cigeľka, Dubinné, Fričkovce, 
Gaboltov, Gerlachov, Hankovce, Harhaj, 
Hažlín, Hertník, Hervartov, Hrabovec, Hrab-
ské, Chmeľová, Janovce, Kľušov, Kobyly, 
Kochanovce, Komárov, Koprivnica, Kružlov, 
Kurima, Kurov, Lenartov, Lopúchov, Luka-
vica, Lukov, Malcov, Marhaň, Mokroluh, 
Nižný Tvarožec, Osikov, Raslavice, Richvald, 
Rokytov, Smilno, Snakov, Stebník, Stuľa-
ny, Sveržov, Šarišské Čierne, Šiba, Tarnov, 
Tročany, Vaniškovce, Vyšná Voľa, Zborov, 
Zlaté, Bokša, Sitník, Stropkov, Breznica, Du-
plín, Chotča, Nižná Olšava, Tisinec, Svidník, 
Cernina, Dubová, Giraltovce, Hrabovčík, 
Kapišová, Kračúnovce, Kuková, Kurimka, 
Ladomirová, Lúčka, Nižný Mirošov, Nižný 
Orlík, Stročín, Šarišský Štiavnik, Vyšný Miro-
šov, Vyšný Orlík, Železník, Želmanovce, 

bardejovsko@regionpress.sk

Redakcia: Stöcklova 20 
BARDEJOV

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (37.210 domácností)

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
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Profesionálny prístup, odborná a rýchla montáž za najlepšie ceny.

Prvotriedne materiály so zárukou až 10 rokov.

Obhliadka a vypracovanie cenovej ponuky ZDARMA.

Výmena stúpačkových rozvodov vody,
plynu a kanalizácie v bytových domoch.
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info@topoknoslovakia.sk

Nájdete nás v novej
kancelárii a showroome:

KULL S.R.O. Kúpeľná 19

08501 Bardejov

0918 881 874
www.kull.sk

• OKNÁ DVERE

• GARÁŽOVÉ DVERE

• INTERIÉROVÉ DVERE

• ŽALÚZIE, ROLETY,
   SIETE

• PARAPETY

Rezervujte si objednávku v “STARÝCH CENÁCH” pred ďalším zdražovaním

Okná Vám vieme uskladniť a montovať neskôr - aj v jari

NOVOSTAVBY + REKONŠTRUKCIE

• plast, hliník
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Termín 5. 11. - 12. 11. 22
Cena: 900,-€

D U B A J

Daniel Čupa - BUS TRANS,
info: 0905 484 222, 0905 484 200

V cene: 7x ubytovanie v 4* luxusnom hoteli
s polpenziou /švédske stoly/, letenka,

doprava + transfer na letisko z Bardejova
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Najväčšia ponuka dverí

RWAdoor s.r.o. , tel.: 0914 21 31 41, Priemyselná 4271, BARDEJOV
e-mail:
sapeli@dvererwa.sk

areál stavebnín
Marko & Markowww.sapeli.sk
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      Každý z nás si z času na čas vypočuje 
v televízii, či prečíta v novinách, alebo 
internete niečo, s čím nemôže súhlasiť. 
Najčastejšie je to v  príkrom rozpore 
s  tým, ako poznáme realitu,  zo svo-
jej skúsenosti, života alebo práce. Ja 
som si nedávno vypočul presne niečo, 
s  čím nemôžem súhlasiť nie preto, že 
by som nechcel, ale jednoducho pre-
to, že realita je úplne iná.  B. Hanuščak 
vo svojej minulotýždňovej nedeľnaj-
šej „zdravici“ k obyvateľom Bardejova 
hovorí o projektoch, ktoré  „zásadným 
spôsobom prispeli k ďalšiemu zvyšo-
vaniu kvality života v našom Bardejo-
ve.“ Nie je náhoda, že v jeho výpočte 
„ úspechov“ nie je zmienka o zvyšo-
vaní  zamestnanosti, o prosperujúcich 
firmách v hnedom priemyselnom 
parku alebo o výstavbe nájomných 
bytov pre  mladé rodiny. Ak je možná 
výstavba nájomných bytov v okoli-
tých obciach ako je Kružlov, Zborov, 
Raslavice, alebo Brezovka, kde majú 
starostovia neporovnateľne menšiu 
obecnú administratívu ako Bardejov, 
nie sú to vôbec prehnané očakávania 
voči B. Hanuščakovi a  nášmu mestu. 

        Nepovedal aj ďalšiu podstatnú 
vec, Bardejovu rapídne klesá počet 
obyvateľov. Pre porovnanie, v roku 
2001 žilo v 33 237 obyvateľov, v roku 
2021 to bolo už iba 30 840 Bardejov-

čanov (pokles o 2397 obyvateľov). A to 
ešte tieto štatistiky nezahrňujú stovky, 
možno tisíce ľudí, ktorí v Bardejove 
majú síce trvalý pobyt, ale dlhé roky 
žijú inde na Slovensku, alebo v za-
hraničí, pričom do Bardejova chodia 
akurát na veľké sviatky alebo jarmok.

        Bardejov vymiera nie preto, že 
by ho rodení Bardejovčania nemali 
radi, ale preto, že je mestom bez per-
spektívy dostupného bývania a práce. 
Predovšetkým tieto dva faktory roz-
hodujú o tom, či dochádza „zásadným 
spôsobom k ďalšiemu zvyšovaniu kva-
lity života“. To je aj hlavná vizitka a vy-
svedčenie primátora po dlhých rokoch. 
Aké známku by ste dali B. Hanuščako-
vi je na každom z  vás Bardejovčania.

AKO JE TO V SKUTOČNOSTI SO ZVYŠOVANÍM 
KVALITY ŽIVOTA V BARDEJOVE
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Uplynulú nedeľu sa vonku ženili všet-
ci čerti. Mohutný vietor doslova lom-
coval konármi stromov a do toho sa 
spustil silný lejak. Zakrátko, ešte ani 
nestihli na zem dopadnúť posledné 
kvapky, vyšla na oblohe prekrásna 
dúha, akoby chcela trošku zmierniť 
toto neskutočné besnenie. Vtedy som 
si uvedomila, že leto už asi zavrelo za 
sebou dvere a my sa musíme pripraviť 
na príchod jesene.

Hoci jeseň nepatrí k tým najobľúbe-
nejším ročným obdobiam, myslím si, že 
nám má čo ponúknuť a netreba ju zatra-
covať  či len pretrpieť. Je fakt, že nás už 
čakajú kratšie, chladnejšie a sychravej-
šie dni, no nemali by sme preto upadať 
na duchu, ale hľadať to, čo je na jeseni 
pekné.

Jesenná príroda predsa hýri prekrás-
nymi pestrými farbami. V záhradách, o 
ktoré sme sa počas roka starali, dozrie-
va posledná úroda a my môžeme zberať 
plody našej usilovnej práce. Nasušiť si 
jablká, hrušky či tekvicové semiačka, či 
nachystať všakovaké poklady do špajzy.

Vybrať sa môžeme na potulky do prí-
rody, na turistiku či len tak na vychádz-
ku do lesa a dýchať jeho nezameniteľnú 
vôňu. Ak budeme mať šťastie, natrafíme 

na huby krčiace sa pod oroseným ma-
chom. Okrem nich si však môžeme 
nazbierať aj rozličné plody, či už šišky, 
bukvice, žalude ako aj farebné listy, z 
ktorých môžeme počas dlhých večerov 
vykúzliť prekrásne jesenné dekorácie. 
Mesiace október a november sú tiež naj-
vhodnejším obdobím na zber koreňov 
liečivých rastlín, pretože práve v tomto 
čase sú veľmi bohaté na liečivé látky. 
Za našu pozornosť isto stojí púpava le-
kárska, echinacea purpurová a mnoho 
ďalších byliniek. Na stráňach či na okraji 
lesa istotne natrafíme aj na šípky či jara-
binu vtáčiu. Voňavý, vitamínmi nabitý 
čaj, ktorý si z nich po návrate z jesennej 
vychádzky celí uzimení a skrehnutí pri-
pravíme, nás príjemne zahreje a posilní 
aj naše zdravie. A ak si tieto plody nasu-
šíme do zásoby, budú nám robiť dobrú 
službu počas celého roka.

A ak počas jesene ná-
hodou pocítime splín, 
zabaľme sa do mäkuč-
kého teplého svetra 
a kochajme sa všet-
kou tou krásou, 
ktorú nám príroda 
nachystala.

Užime si farebnú jeseň

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Michal Kalinák,

Ponúkam riešenia pre Prešovský kraj
   Nášmu kraju sa dáva mnoho prívlastkov, ktoré si nezaslúži a ktoré nepotrebuje. Sú však vysved-   Nášmu kraju sa dáva mnoho prívlastkov, ktoré si nezaslúži a ktoré nepotrebuje. Sú však vysved-
čením tomu, čo tu bolo doteraz. Nemôžem súhlasiť s tým, aby sa ktokoľvek pozeral na Prešovský 
samosprávny kraj ako na ten, ktorý má najmenej rozvinutých okresov. Ja v nich vidím predovšet-
kým prioritné okresy, ktorým prešovská župa musí venovať prioritnú pozornosť. Nemôžem tolero-
vať to, aby bol náš kraj vnímaný ako ten, kde je najviac dedín, kde neexistuje predajňa potravín. 
Pred viac ako 50 rokmi dokázal človek prvýkrát vkročiť na mesiac, ale v našom kraji v roku 2022 
nemôže na veľkej časti vidieka vkročiť do predajne potravín. Viac ako 3 % domácnosti nemá vodo-

práce, pätina dospelých má iba základné vzdelanie a tí, čo majú zamestnanie, robia za najnižší plat. 
Stačilo! 

   Nebudem skloňovať problémy, ale riešenia. Iba užitočné riešenia, ktoré musí prešovská župa 
spolu s mestami a obcami v kraji riešiť aktívne.  

Voda bude samozrejmosť, nie výnimočnosť
   Voda musí byť samozrejmosť a nie výnimočnosť. Preto bude prešovská župa pomáhať s budo-
vaním vodovodov a kanalizácie. Do obcí budú jazdiť pojazdné predajne potravín a na kolesá posta-
   Voda musí byť samozrejmosť a nie výnimočnosť. Preto bude prešovská župa pomáhať s budo-
vaním vodovodov a kanalizácie. Do obcí budú jazdiť pojazdné predajne potravín a na kolesá posta-
víme aj pojazdné ambulancie. Nezabudneme ani na cestovný ruch, ktorého je tento región magne-
tom. Presadíme to, aby sme boli magnetom zážitkov, za ktoré si zahraniční turisti zaplatia. Pomôžu 
tak hotelom, penziónom, reštauráciám. Krajské budovy škôl či internátov sa nebudú predávať, ale 
župa ich prerobí na nájomné byty. Aby študenti zdravotníctva či budúci učitelia vedeli, že pre nich 
máme dostupné bývanie a majú zelenú na rozbeh vlastného života, pričom práca na nich čaká. Ne-

gióne mali potrebnú technickú pomoc, ktorou vieme zasiahnuť v prípade živelnej pohromy, požia-
rov či záplav. Už na základných školách budeme motivovať žiakov, aby sa zodpovedne rozhodli pre 
čo najlepšiu strednú školu. Župa bude preto preferovať rozvoj odborného vzdelávania, lebo spoje-
nie štúdia s praxou, za ktorú študent dostane peniaze a získa zručnosť, je najlepšia investícia do 
vlastného života. Prešovská VÚC-ka sa už nebude prizerať záplavám, ale začne spolupracovať s 
mestami a obcami na opatreniach, ktoré pomôžu životnému prostrediu a protipovodňovými opat-

reniami ochránia majetok. 

     Viem ako na to a viem, že sa to dá. Prešovský samosprávny kraj musí zobrať do rúk zodpoved-     Viem ako na to a viem, že sa to dá. Prešovský samosprávny kraj musí zobrať do rúk zodpoved-
nosť za celý kraj. Za to, aby ho starší ľudia nevnímali ako región so spomienkami a na dožitie, ale 
aby bol mladou generáciou vnímaný ako investičná príležitosť a miesto, z ktorého sa nesťahuje 

inam. 

      Viem, o čom hovorím, lebo pochádzam z Medzilaboriec, žijem v Prešove, dlhú dobu som pred-      Viem, o čom hovorím, lebo pochádzam z Medzilaboriec, žijem v Prešove, dlhú dobu som pred-

nášal na univerzitách v Prešove a v Košiciach, pracujem v Bratislave, ale celý profesijný život sa ve-
nujem iba samospráve. Náš kraj potrebuje iba užitočné riešenia. A mne na nich záleží! 

Dá sa to. A mne na tom záleží! 
PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 

kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja 

www.misokalinak.sk
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02 AUTO-MOTO / iné 
»Kúpim SIMSON, STELU-
,PionierJAWU 250,350 aj 
diely.0949505827 
»Kupim JAWA/CZ,-
SIMSON,MZ aj diely 
0905450533

»KUPIM VZDUCHOVKY-vz: 
35-47,PISTOLE,PUSKY-PER-
KUS,FLOBERT,SABLE,MEDAI-
LY,PRILBY.0905450533 

»Predám 3 kubíky suché 
dubové foršne vhodné 
na nábytok a dub hranoly 
15x15cm. 054/472 44 49 
»Predám jablká a hrušky. 
Odber možný koncom 
septembra až október. 
0944 366 970
»Predam 2x mraznicka 
zn. Calex, Gumy letne na 
elektronov R14 185x60, 
gumy letne R 13 na elek-
tronoch, gumy zimne R13 
na diskoch. 0944 720 333 
(38,39,40)
»RPBJ10 predám zemiaky 
a kŕmnu repu 0944 720 
333

»Dam na dlhodoby pre-
najom 1 izbovy byt v Bar-
dejove volat 0915242520
»Dám do prenájmu 1-iz-
bový byt na Komenského 
ulici. 0915 919 587

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682 
»V intraviláne mesta po-
skytnem pozemok na na-
vozenie výkopovej zeminy 
– 15 áut. Dobrý prístup, 
tvrdá cesta za každého 
počasia + odmena. 0908 
460 040 

»Darujem mačičku s ma-
čiatkom. 0948 616 176 
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531 
»predám domáce morky 
kus 20eur. 0904061792. 
»Predám zemiaky na zim-
né uskladnenie 0,60e za 
kg.0902100223 

08 STAVBA                    

13 RÔZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
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04 BYTY / prenájom 

PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA

ONLINE MARKETING

geci@regionpress.sk 0905 719 137

25. septembra 1576    
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za 
uhorského kráľa

Výročia a udalosti
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S  l  o  v  a  k  i  a   s  .  r  .  o
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
Otvorené : PO-P IA :  8 :00  -  17 :00   SO :  8 :00  -  12 :00

 

VARI RL 84 H

2249€
 

2450€

+ DARČEK

Traktorová kosačka
Motor: 4 takt. GGP, 432 cm³

Pre VARI vyrobila STIGA
Prevodovka: 

Hydrostat
Záber: 84 cm,

2 nože

HYDROSTAT

IHNEĎ
K ODBERU

 Zadarmo mulčovacia sada a nabíjačka

VARI Honda GCVx 200
VARI KOHLER  Pro CV 224

 Orba, prevoz , materiálu,
bubnová kosačka,

mulčovanie,
vyorávanie zemiakov, ...

Malotraktor
Motor: Honda GCVx 200

alebo KOHLER Pro  CV 224
3 rýchlosti vpred

jedna vzad
Uzávierka: 4 polohy

Komplet závažia v cene

2429€
KOHLER Pro CV 224

2349€
HONDA GCVx 200

+ DARČEK

Štiepačka dreva elektrická
Motor: elektrický  400V 

Výkon: 3300 W
Štiepacia sila: 11 ton

Štiepacia hrúbka: 10 - 30 cm
Štiepacia dĺžka: 56 -104 cm

Hmotnosť: 173 kg

Štiepačka dreva elektrická
Motor: elektrický  230V 

Výkon: 1500 W
Štiepacia sila: 5 ton

Štiepacia hrúbka: 15 - 25 cm
Štiepacia dĺžka: 52 cm

Hmotnosť: 50 kg329€
 

SUPER
CENA

IHNEĎ
K ODBERU

AKCIOVÉ CENY NA MOTOROVÉ PÍLY, KOSAČKY, TRAKTORY, 
VYŽÍNAČE a KROVINOREZY, ZĽAVY DO VÝŠKY 30% 
a BALÍČKY PRÍSLUŠENSTVA ZDARMA

Štiepačka  VARI 11 T 
400V  

Štiepačka  VARI 5 T - 230 V

 Elektrický drvič konárov
Motor: elektrický  230V 

Výkon: 2500 W
Typ nožov: pomalobežná fréza 8 zubov

Maximálny priemer konárov: 40 mm
Hmotnosť: 27,40 Kg

Spätný chod: Áno

Drtič STIGA BIOSILENT 2500

 MTD ANTHRACITE POWER 92

HYDROSTAT

Traktorová kosačka
Motor: 1 valec, B&S Power Built

500 Cm3
Výkon: 15,5 HP

Prevodovka:  Hydrostat
Záber: 92cm, 2 nože

SUPER CENA2449,90€
+ DARČEK 

3499,90€

IHNEĎ
K ODBERU

SUPER CENA189€
219€

IHNEĎ
K ODBERU

IHNEĎ
K ODBERU

IHNEĎ
K ODBERU 949€

 

SUPER
CENA
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PRENÁJMEM LEŠENIE 

0917 584 364
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 VYKUPUJEME BUKOVÚ 
VLÁKNINU PO 70 EUR/M3

Platba ihneď.
Drevo naložíme naším

dopravným prostriedkom.
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LESPOL-OLH  s.r.o. 
BARDEJOV
BARDEJOV, Duklianska 38

tel.:tel.:  0903 710 7490903 710 749

Výkup listnatej vlákniny,
guľatiny.

PONÚKAM DO PRENÁJMU

OBCHODNO-KANCELÁRSKE
PRIESTORY VO VÝMERE
17,6 m2 A 13,8 m2

V CENTRE OBCE RASLAVICE
 Info na t.č.

0908 363 137

E-mail: bagrujembjgmail.com

Prípojky inžinierskych sietí,
šachty, drenáž
DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV
(nosnosť 7ton)

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ
PRÁCE

0 9 4 4  9 1 7  0 0 1 85
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Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

www.c
Pomníky s nápismi , krycie dosky

čistenie
betónových plôch

isteniehrobovsaris.sk

Predaj a stavba urnových
a detských pomníkov

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

69€
99€
1,00€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

KAMENÁRSTVO, Zborov 0903 911 114
Oprava a čistenie hrobov z umelého 

a prírodného kameňa.
Oprava a doplnenie nádpisov na náhrob-

koch - sekanie, zlatenie a farbenie.
Rekonštrukcia fasád klasickou metódou

= kvalita, nízka cena 
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TECHNICKÁ A EMISNÁ
KONTROLA

054/472 92 93
www.stkbardejov.sk

P r i e m y s e l n á  2 0 ,  0 8 5  0 1  B a r d e j o v

Objednajte sa telefonicky alebo online

Emisná kontrola
Benzín, Diesel,

LPG/CNG/HYBRID

Vybavujeme vozidlá priebežne
aj bez objednávania

NÁBYTOK TRUDON     054/486 18 60
trudon@trudon.sk   www.trudon.sk

NÁBYTOK TRUDON
Zľava 15% na všetky

matrace a kancelárske stoličky
na stránke www.trudon.sk v sekcii ZÁBERY Z PREDAJNE

(prípadne zoskenuj QR kód)
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Kancelária daňového poradcu / Steuerberatung
Ing. Katarína Jutková
člen SKDP č.osvedčenia 1251/2021
Kellerová 1, 085 01 Bardejov 

85
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0Nenechávajte si DAŇOVÉ PRIZNANIE na poslednú chvíľu!

Dohodnite si termín už dnes +421 907 918 878. 
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ZÁHRADNÉ CENTRUM "Mičurin" Bardejov

85
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PO. až PIA 8.15 - 17.00 hod.  SO: 8.15 - 12.00 hod

Kontakt: Mičkova ul (za ČS SHELL),
tel. :0903 366499,   zahrady@gmail.com

• LÍČENIE • OBOČIE • NECHTOVÝ DIZAJN • 

BEZ POCITU PÁLENIA

TRETIE NECHTY
ZA 1€

PLATNÉ DO KONCA ROKA

Akcia!!!

METÓDA KIARA SKY

BUDOVA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE BARDEJOV 85
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PREDÁVAM

Valerián Mihňák • 0911 275 522 • 054/739 37 37 • fami.dubie@gmail.com 85
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37
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OBKLADY a DLAŽBY

0940 740 313••
rekonšrukcie bytových jadier a domov

Vláknina je významná zložka po-
travy. Je veľmi dôležitá pre náš or-
ganizmus a prospieva celkovému 
zdraviu. Podľa odborníkov je však 
jej príjem vo všeobecnej populácii 
nedostatočný. 

Vlákninu rozdeľujeme na dva 
typy – rozpustnú a nerozpustnú vo 
vode. Tá nerozpustná zväčšuje po 
skonzumovaní objem natrávenej po-
travy a stolice, čím podporuje pohyby 
čriev a črevnú peristaltiku. Rozpustná 
vláknina sa vo vode rozpustí a v hru-
bom čreve vytvára akýsi gél. Pomáha 
znižovať hladinu glukózy ako aj cho-
lesterolu v krvi. 

Účinky na zdravie
Vláknina má vplyv na látkovú 

premenu a činnosť tráviaceho sys-
tému. Podporuje činnosť žalúdka aj 
čriev – zlepšuje trávenie a pomáha 
pri vyprázdňovaní. Výrazne znižuje 
hladiny cholesterolu v krvi a znižuje 
riziko vzniku srdcovocievnych ocho-
rení. „Jej príjem je vo všeobecnej po-
pulácii nedostatočný, väčšina ľudí by 
preto mala aktívne dbať na pravidel-
nú zvýšenú konzumáciu celozrnných 
obilnín, ovocia a zeleniny,“ hovoria 
odborníci z Úradu verejného zdravot-
níctva SR na sociálnej sieti, pričom 
odporúčajú prijať denne 25 až 35 gra-
mov rozpustenej a nerozpustnej vlák-
niny. Obilniny, ovocie a zelenina by 

mali podľa nich tvoriť vyše polovicu 
nášho denného jedálnička.

Potraviny obsahujúce vlákninu 
Dobrým zdrojom vlákniny sú naprí-

klad strukoviny - fazuľa, hrach, cícer, 
šošovica, ďalej kapusta, kel, mrkva, 
sója, jablká a hrušky, zemiaky - najmä 
so šupkou, sušené ovocie - figy, slivky, 
ale aj bobuľové ovocie - čučoriedky, 
maliny, jahody, rovnako aj pomaranč, 
brokolica, orechy a semená. „Obilni-
ny sa snažte jedávať v čo najviac pri-
rodzenej celozrnnej podobe - ovsené 
vločky, nelúpaná ryža, celozrnné pe-
čivo alebo celozrnné cestoviny,“ radia 
odborníci.

Pridajte si do jedálnička vlákninu

» ren
zdroj foto PDPics pixabay

Ak sa chcete na jar tešiť z pohľadu na 
prvých poslov jari, treba sa už teraz 
pustiť do práce. Rozkvitnuté prvé 
jarné kvietky sa vám za to odvďa-
čia svojou krásou. Vybrať si môžete 
snežienky, krókusy, tulipány, narci-
sy, bledule, modrice či hyacinty.

Ako si vybrať cibuľoviny - v obcho-
doch je v tomto období pestrá ponuka 
cibuľovín. Tie balené sú zvyčajne o 
čosi drahšie, máte však väčšiu záruku, 
že ide o cibuľky rovnakej odrody. Ak 
uprednostníte voľne predávané cibuľo-
viny, treba si skontrolovať ich kvalitu. 
Zamerajte sa najmä na to, aby neboli 
poškodené, naklíčené, prípadne po-
kryté plesňou. Zdravá cibuľka by mala 
byť pevná, nie mäkká a scvrknutá.

Ako sadiť cibuľoviny - pôdu dô-
kladne prekyprite a odstráňte z nej bu-
rinu. Ak je pôda príliš ťažká, pridajte na 
zlepšenie jej štruktúry jemný štrk ale-
bo hrubší piesok. Cibuľky treba sadiť 
do hĺbky, ktorá by mala predstavovať 
dvojnásobok výšky cibuľky. Ak cibuľ-
ka meria napríklad tri centimetre, zasa-
diť ju musíte do hĺbky šesť centimetrov. 
Vzdialenosť medzi jednotlivými cibuľ-
kami by mal byť približne trojnásobok 
veľkosti cibuľky. A nezabudnite, že ci-
buľky sa sadia špičkou hore. Po výsad-
be zasypte cibuľky zeminou, utlačte a 
polejte.

Náš tip: Cibuľoviny vyniknú, ak ich 

budete sadiť do skupiniek, pričom jed-
notlivé druhy môžete aj kombinovať.

Cibuľoviny ukážu aj v trávniku - 
narcisy, tulipány, modrice či krókusy 
sa budú na jar veľmi pekne vynímať aj 
vo vašom trávniku. Stačí nožom vyre-
zať potrebný kus trávnika aj s pôdou. 
Odkrytú pôdu prekyprite, vysaďte ci-
buľky a zatlačte ich do pôdy. Odhalené 
miesto po výsadbe opäť prikryte vyre-
zaným kusom a dobre pritlačte.

Náš tip: Na výsadbu si zvoľte vlhké 
počasie.

Pestovanie cibuľovín - cibuľovi-
nám prospeje každoročné jarné pri-
hnojenie kompostom. Po odkvitnutí 
nechajte listy rastlín zosušiť a odkvit-
nuté kvety zostrihajte.

Na záhony vysádzame cibuľoviny

» ren
Je čas na výsadbu cibuľovín. 

autor foto Capri23auto pixabay
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Výročná medaila zušľachtená rýdzim zlatom!

 Objednajte tu:
 Internetový rezervačný systém:

 www.samostatneslovensko.sk
 Telefónna rezervačná linka:

 0850 606 777
 PO-PIA 9.00-18.00, SO-NE 9.00-15.00
 Voláte za bežnú cenu miestneho hovoru

Averz: Kriváň, majestátny orol a tatranská flóra, nápis

Reverz: Štátny znak, lipové listy, rok vzniku Slovenskej republiky

Priemer: 30 mm

Hmotnosť: 11,9 g

Zušľachtenie: Rýdze zlato (999/1000)

Kov: Obecný základný kov

Internetová rezervácia
www.samostatneslovensko.sk

QR objednávka

DOPRAVA ZADARMO!

Téma:
30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky

Distribútor:
Národná Pokladnica

Cena:
5,95 € a poštovné ZADARMO!

V nadchádzajúcom roku si pripomíname 30 rokov 
od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 
Aby sme si toto významné výročie náležite uctili, 
Národná Pokladnica exkluzívne pripravila výročnú 
pamätnú medailu s národnými symbolmi len za 5,95 €. 
Poštovné NEPLATÍTE!
Každý tak bude mať možnosť získať trvalú spomienku 
a uchovať si ju v nádhernom numizmatickom prevedení 
aj pre budúce generácie.

Vzhľadom na exkluzivitu ponuky a očakávaný 
veľký záujem je možné objednať len 1 ks výročnej 
pamätnej medaily venovanej tomuto výročiu. 
Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť! Objednávka 
je bez akýchkoľvek ďalších záväzkov.

www.samostatneslovensko.sk

POZNÁMKA: Pri objednávke, prosím, uveďte číslo rezervácie

ČÍSLO 
REZERVÁCIE: 32010884

CENA: len 5,95 € a poštovné ZADARMO!

DÔLEŽITÉ: Iba 1 medaila pre každého

OBJEDNANIE: www.samostatneslovensko.sk, tel: 0850 606 777

Získajte pamiatku v podobe krásnej výročnej medaily!
EXKLUZÍVNE:

Majestátny orol a Kriváň na rýdzim zlatom zušľachtenej medaile

DÔLEŽITÉ:
Iba 1 medaila pre každého zákazníka

Objednajte tu:
www.samostatneslovensko.sk alebo tel: 0850 606 777

len za 5,95 €

30. VÝROČIE SAMOSTATNOSTI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

30. VÝROČIE SAMOSTATNOSTI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poštovné a balné ZADARMO!

Exkluzívna ponuka je platná len 10 dní!

32010884_SNNA ANE INS 2209_207x277.indd   1 14.09.22   10:10
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Život v úseku rieky Hron, ktorý bol 
minulý rok postihnutý haváriou na 
bioplynovej stanici v Budči, sa aj na-
priek opatreniam stále nepribližuje 
k pôvodnému stavu. Poukazuje na 
to séria odborných ichtyologických 
prieskumov, ktoré počas letných me-
siacov vykonali pracovníci Štátnej 
ochrany prírody (ŠOP) SR, Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku, š. p. 
(SVP) ako aj zástupcovia Slovenského 
rybárskeho zväzu (SRZ). 

Počas letných mesiacov boli na vy-
braných prítokoch rieky Hron realizo-
vané viaceré ichtyologické prieskumy. 
Medzi podrobne skúmané prítoky 
patrí Kľak, Jasenica a Lutilský potok. 
Ide o lokality, ktoré patria medzi vý-
znamné neresiská rýb v úseku Hrona 
zasiahnutom haváriou v júli minulého 
roka. „Predbežné výsledky priesku-
mov poukazujú na výrazný bariérový 
efekt stupňov na uvedených tokoch, 
vybudovaných v bezprostrednej blíz-
kosti ich ústia do rieky Hron. Zazna-
menaný bol pokles druhovej pestrosti 
i početného zastúpenia ichtyofauny 
nad migračnými bariérami, ktorý na 
niektorých lokalitách dosahoval úro-
veň až 50%,“ informuje Juraj Hajdú. 
ŠOP SR preto poukazuje na nevyhnut-
nú potrebu funkčného spriechodnenia 
týchto tokov tak, aby bola umožnená 
migrácia rýb. V prípade, že migračnú 
bariéru nie je možné odstrániť priamo, 

navrhujeme budovanie priechodov či 
rybovodov.

„Počas letných prieskumov sme 
na monitorovaných úsekoch zazname-
nali aj výskyt chránených druhov rýb 
európskeho významu ako napríklad 
mrena karpatská alebo lopatka dú-
hová. Z druhov, na ktoré sa vzťahujú 
špecifické podmienky ochrany boli za-
znamenané napríklad ploska pásavá, 
podustva severná či nosáľ sťahovavý. 
Z ďalších druhov rýb sa bežne vysky-
tovali jalec hlavatý, hrúz tuponosý, 
čerebľa pestrá a slíž severný,“ uzatvára 
Juraj Hajdú zo Štátnej ochrany príro-
dy SR. Prieskum na rieke Hron bude 
naďalej pokračovať a ukáže sa do akej 
miery tohtoročné výsledky monitorin-
gu ovplyvnili extrémne suché letné 
mesiace. 

Zdroj informácií 
Odbor komunikácie a propagácie 

ŠOP SR

Život v rieke Hron potrebuje pomoc

» ren
Migračná bariéra na Jasenici. autor foto J.Hajdú
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OD 
49 € /m3

VOĽNÉ 
FÚKANIE

ERSO - RECYKLÁCIA

PONÚKA:
STAVEBNÉHO ODPADU ZBOROV

• Zeminu na zásypy a vyrovnávanie             
iiipozemkov
• Zeminu triedenú na parkové úpravy
• Betónový recyklát / rôzne frakcie 
iiina cesty a hutné podklady
• Zmiešaný recyklát / pod základové  
iiidosky na úpravu ciest a terénu
• Asfaltový recyklát• Asfaltový recyklát
• Zásypový piesok
iiina obsypy rúr

Ponúkame vlastnú dopravu 
autom s celkovou hmotnosťou 

do /14T a do 26T-a.
Búracie práce,úpravy terénov, 
výkopy bagrom, vykládku pal-
etovými vidlami a manipulátor 

s košom do 18 metrov.

PRIJMEME STROJNÍKA 
platné doklady a prax je podmienka.

0905 942 214  I  0905 514 091

KAMENÁRSTVO
Mníchovský potok

Pracovné kuchynské dosky na mieru
z prírodného a umelého kameňa,
okenné parapety, kúpeľne, krbové dosky,
barové pulty, schody, podlahy, terasy

61
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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.

REGÁL
DREVENÝ

NA ZELENINU
A OVOCIE

KOVOVÝ REGÁL
SÉRIE PRIMO

REGÁL NA DREVO
KOVOVÝ

NÁSTENNÝ
DRŽIAK NA 4
PNEUMATIKY

REGÁL
DREVENÝ
5 POLÍC

BOROVICA

KOVOVÁ NOHA
NA STÔL

DREVENÝ REGÁL
NA VÍNODREVENÝ

REGÁL
NA VÍNO

28€

32€

67,90€

29,90€

65€

17,30€

45,60€

16,70€
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K&P Solvers
STRECHA SEM

STRECHA TAM
STRECHA VÁM

www.kpsolvers.sk

kpsolvers@gmail.com

+421 948 780 678

Kamenárstvo
61
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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 

OBJEDNÁVKYOBJEDNÁVKY
NA ROK 2022NA ROK 2022
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Ponúkame 
VÝKOPOVÉ, ZEMNÉ, BÚRACIE PRÁCE 
A NÁKLADNU DOPRAVU DO 9 TON, 
PREPRAVU PODVALNÍKOM 
DO 18TON v okrese Bardejov 
a okolí Giraltoviec.
mail: matus.sabol14@gmail.com 
tel: 0910 254 704
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ONLINE 
MARKETING
0905 719 137
geci@regionpress.sk
       
26. septembra 1969    
Beatles vydali svoj posledný štúdiový al-
bum Abbey Road

Výročia a udalosti
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 Sústružník Klasika – 1300 Eur/mes.
 Sústružník CNC – 1400 Eur/mes.
 Frezár CNC – Obrábacie centrum
 – 1400 Eur/mes.

Dochádzkový bonus.
Osobné hodnotenie.

PRAX NUTNÁ  

PONUKA PRÁCE V BARDEJOVE

Kontakt: 
+421 905 341 240

hydrauli@hydraulisk.sk
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www.hydraulisk.com

Prijmeme na dlhodobú spoluprácu

DO NEMECKA

+

2500 - 3000€
ELEKTRIKÁR A POMOCNÝ ELEKTRIKÁR

STAVBÁR
POKRÝVAČ PLOCHÝCH STRIECH
VODÁR/KÚRENÁR/INŠTALATÉR

Hľadáme
pracovníkov na vedúce

pozície v oblasti stavebníctva.
Nemecký jazyk podmienka

Nástup ihneď

+421 944 016 775 85
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0
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 45885

_1
14

4

29,90 € 29,90 €

0905 102 988
ADRIANA.KANSKA@GMAIL.COM

PRIJMEME
 DO ZAMESTNANIA PILČÍKA

DO DREVOVÝROBY.MANIPULÁCIA
DREVNEJ HMOTY NA PREVÁDZKE

(SKLADE DREVA)
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PRÁCA
 v Brandys nad Labem

•Nástupný bonus 180 €
•Dochádzkový bonus
•Možnosť nadčasov
•dlhodobá, stabilná
    a seriózna práca
    s možným profesijným
    rastom    rastom
•Práca na trvalý pracovný
    pomer

TEL: 0919 496 491 85
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Pre Nemeckú firmu

jednotlivcov aj partie na pozíciu
• Pracovník do výroby hliníkových,

drevohliníkových okien
• Montážnik presklených fasád,

okien, dverí
Stabilné pracovné miesto na nemeckú pracovnú zmluvu

zdravotné, sociálne a zamestnanecké benefity
nemeckej zmluvy

znalosť nemeckého alebo anglického jazyka výhodou
turnusy podľa dohody

Bližšie info:
0948 050 780     winstyl@gmail.com

H Ľ A D Á M E

 8
5_

114
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H Ľ A D Á M E
Do nášho tímu

v Bardejove

Ponúkame:
-Odmena od 5€/hod. - do 10€/hod. - podľa znalosti 

-Možnosť pracovať aj cez víkend

0907 360 370 - 0908 638 582

ELEKTRIKÁROV,
prípadne aj POMOCNÝCH

85
_0

80
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Duklianska 21, 085 01 Bardejov 

PRÍJME PRACOVNÍKOV NA POZÍCIE:
1. TECHNOLÓG – PROGRAMÁTOR

• Tvorba technologických postupov a programov
• Programovanie CNC strojov

• Tvorba a udržiavanie technologickej dokumentácie
NÁSTUPNÝ PLAT OD 1000€ PODĽA SKÚSENOSTI

2. KONŠTRUKTÉR
• Konštruovanie v 3D programoch SOLIDWORKS

• Tvorba a udržiavanie konštrukčnej dokumentácie
• Riešenie nezhôd priamo vo výrobe

NÁSTUPNÝ PLAT OD 1000€ PODĽA SKÚSENOSTI

POŽADUJEME:
• Zodpovedný a spoľahlivý prístup k práci

• Znalosť práce s PC (MS Office, 3D CAD systémy)
• Schopnosť spolupráce v tíme ( konštrukcia – technológia –výroba)

• Komunikácia so zákazníkom

3. LAKOVAČ
• Príprava farby na striekanie, príprava striekacej pištole pre lakovanie

• Príprava valcov na striekanie, zátkovanie, odmasťovanie, kontrola pred 
striekaním

• Konečné striekanie alebo natieranie členitých plôch výrobkov dvojzložkovými 
základnými a vrchnými farbami

MZDA OD 6,25€/HOD.

PONÚKAME:
• Prácu v stabilnej spoločnosti

• Prácu s modernými technológiami
• Slušné pracovné podmienky

• Odmena za dochádzku 80€ mesačne
• Príspevok na dopravu nad 20km vo výške 20€ mesačne
• Stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení 1,5€

• Príspevok na dôchodkové zabezpečenie(DDS lll.pilier) 20€
• Príplatky vyplácame nad rámec zákonníka práce

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA ČÍSLE:
054/4867 110, 0910 133 778

EMAIL: INFO@CHARVAT-STROJARNE.SK
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov

www.charvat-strojarne.sk

PRIJMEME 
MURÁRA/OBKLADAČA
CELOROČNÁ PRÁCA - BJ A OKOLIE
Prax murára podmienkou, 
plat dohodou (po telefonáte)

0905 187 542

85
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Stabilná firma na dopravnom trhu od roku 1996
PRÍJME vodiča-vodičku na vozidla skupiny ,,C“.

•Prepravu tovaru SK-EU-SK (NIE turnusová práca)
•Pridelené vozidlo je samozrejmosť

•Preplácanie nevyčerpanej dovolenky
•Firemné oblečenie

•Zdravotné cestovné poistenie
liečebné náklady

•Všetky tankovania a mýta sú hradené
fakturačne bez potreby hotovosti

•Platobné podmienky zaradenie vodiča
v 3.pracovnej triede

1100-1650EUR mesačne

Viac informácií pri osobnom stretnutí
054-4726781   slavo@pillar.sk     www.pillar.sk

geci@regionpress.sk
         0905 719 137

28. septembra 1820   
paradajka bola verejne potvrdená za bezpečnú po tom, ako Robert 
Johnson zjedol v Saleme v americkom štáte Massachusetts 24 kg 

Výročia a udalosti
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Nadačný fond 
JUDr. Jiřího Charváta 

     Firmy skupiny CHARVÁT Group s.r.o každoročne finančne podporujú športové, kultúrne a sociálne projekty už 18 rokov. Aby 
sa táto podpora dostala ku konkrétnym ľuďom, bol v roku 2014 založený Nadačný fond. Začlenením firmy CHARVÁT STROJÁRNE 
a. s. do tejto skupiny sme z Nadačného fondu JUDr. Jiřího Charváta minulý rok finančne podporili sociálne projekty a ľudí aj 
z našej firmy a regiónu. 

V súlade so svojím účelom nadačný fond podporuje: 

- sociálne slabších  a nadaných študentov 
- sociálne slabšie deti, športovcov ,choré a telesne postihnuté osoby 
- osoby v ťažkej životnej situácii 
- projekty, ktoré prispievajú k zlepšeniu duševného a telesného rozvoja detí a mládeže, predovšetkým v oblasti 

vedy, umenia, kultúry a športu, humanitárne projekty a projekty sociálnej pomoci  

     Obraciame sa preto aj tento rok na verejnosť, aby nám predložila návrhy zo svojho okolia, ktoré si zaslúžia 
finančnú podporu. 

     Svoje žiadosti nám posielajte do  31. 10. 2022   e-mailom na info@charvat-strojarne.sk, alebo doručte osobne  na 
sekretariát CHARVÁT STROJÁRNE a.s., Duklianska 21, 085 01 Bardejov. 

Projekty, ktoré sa rozhodneme podporiť, zverejníme na našich web stránkach. 
                                                   

 

 

Bazalka je jednoročná bylinka, kto-
rej listy a vňať zberáme od júna až 
do septembra. Má príjemnú vôňu, 
široké uplatnenie v našej kuchyni a 
dopestovať si ju môžeme počas celé-
ho roka aj na okennom parapete.

Bazalka sa používa do omáčok, 
šalátov i polievok, pridávať ju však mô-
žete aj do smoothie, limonád či šalátov. 
Ochutí tiež marinády a zálievky. Veľmi 
dobre sa hodí k paradajkám či baklažá-
nu a pravdaže k cestovinám. Do vare-
ných jedál ju pridávajte až tesne pred 
ich dokončením, aby nestratila svoju 
vôňu.

Účinky na zdravie
Bazalka obsahuje veľa zdraviu pro-

spešných látok. Patria medzi ne železo, 
horčík, vápnik, fosfor, draslík, zinok, 
selén, sodík, mangán, omega 3, ome-
ga 6 kyseliny, vitamíny A, B, C, E, K, 
luteín, betakarotén, kyselina listová, 
kyselina pantoténová. Bylinka má pro-
tizápalové a protivírusové účinky a je 
tak skvelým pomocníkom v boji proti 
rôznym infekciám. Podporuje chuť do 
jedla, uľaví pri nechutenstve, nevoľ-
nosti, ale aj pri bolestiach hlavy. Vďaka 
svojim upokojujúcim účinkom pomáha 
zmierniť stres.

Náš tip: Z bazalky si môžete pripra-
viť chutné pesto, ktoré výborne do-
chutí cestoviny, ryby ale aj opekanú 
bruschettu. Ak ho odložíte do chlad-

ničky, vydrží aj niekoľko týždňov.
Budete potrebovať: 2 šálky čerst-

vých lístkov bazalky, strúčik cesnaku, 
30 g nasucho opražených píniových 
orieškov, 30 g syru parmezán, 60 ml 
olivového oleja, soľ, mleté čierne kore-
nie, pár kvapiek citrónovej šťavy.

Postup: Lístky bazalky umyte pod 
tečúcou vodou a poriadne osušte. Do 
kuchynského elektrického sekáčika 
alebo mixéra vložte cesnak, nasucho 
opražené vychladnuté píniové oriešky 
a dôkladne rozsekajte. Postupne po 
dávkach pridávajte bazalku a prilie-
vajte olivový olej. Mixujte krátko, aby 
prehrievaním bazalka nezhorkla a 
nestratila svoju zelenú farbu. Nako-
niec pridajte strúhaný parmezán, pár 
kvapiek citrónovej šťavy, soľ, korenie 
a domixujte. Pesto preložte do uzatvá-
rateľnej nádoby, jeho povrch zalejte 
olivovým olejom, uzatvorte viečkom a 
vložte do chladničky.

Bazalka pravá

» ren
zdroj foto Jill Wellington pixabay

Zber úrody v našich záhradách vr-
cholí. Na hriadkach sú ešte posled-
né paradajky, papriky, tekvice či 
cukety. Prinášame zopár tipov ako 
ich spracovať, aby sme si na nich po-
chutnali aj v zime.

Nátierka z červenej kápie
Suroviny: 2,5 kg červenej kápie, 250 

ml rastlinného oleja, 100 ml octu, 50 g 
nakladača, 150 g kryštálového cukru, 1 
KL soli, feferónky podľa chuti – 1 až 3 
kusy. 

Postup: Papriku a fefrónky umyte, 
zbavte jadrovníkov a spolu pomeľte na 
mäsovom mlynčeku. Vložte do hrnca 
a postupne pridajte olej, ocot, cukor, 
soľ a preosiaty nakladač. Všetko spolu 
dôkladne premiešajte. Varte za stále-
ho miešania 30 minút od bodu varu. 
Ešte horúce nalejeme do menších za-
váracích pohárov. Uzatvorte viečkom 
a uložte do deky, kým nátierka nevy-
chladne.

Náš tip: Ak máte obavy, aby sa ná-
tierka nezačala kaziť, môžete dať po-
háre po uzatvorení ešte na 2 minúty 
sterilizovať.

Cukety v olivovom oleji
Suroviny: 500g cukety, 50ml olivo-

vého oleja, 10ml (5%) octu, 2 strúčiky 
cesnaku, soľ, korenie

Postup: Cukety umyte, nakrájajte na 
kolieska a vložte do misy.

Ocot uveďte do varu, cukety ním pre-
lejte a nechajte postáť asi 30 minút. Po-
tom pridajte soľ, korenie a premiešajte.

Feferónky umyte, zbavte jadrovníka 
a nakrájajte na plátky. Cesnak olúpte a 
pokrájajte na menšie kúsky.

Do menších zaváracích pohárov 
vložte plátky cukiet aj s trochou octo-
vého nálevu, ten si rovnomerne rozpo-
čítajte na všetky poháre. Do každého 
pohára vložte kúsky cesnaku a plátky 
feferóniek. Následne dolejte obsah po-
hárov olejom tak, aby bola cuketa po-
norená.

Chystáme poklady do špajzy I.časť

» ren
Pripravte si dobroty do špajzy. 

autor foto ArmbrustAnna
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Kto povedie Bardejov počas nasledujúcich štyroch rokov?

Bude to obdobie stagnácie, alebo rozvoja, aktivity a rastu? Povieme si „V Bardejove nič nového“ 
alebo začneme úplne novú éru s novými ľuďmi a moderným prístupom? Dostaneme sľuby alebo 
konečne aj aquapark, byty a dôstojný priestor na kultúru? Dostaneme kolobežky alebo konečne 
vyriešime kolabujúcu dopravu?

Bardejov v októbri rozhodne, či je dobré mať ďalej vládu aktívneho dôchodcu, alebo či príde 
niekto nový s odhodlaním a väčšou energiou.

Narovinu, Bardejov je pekné mesto. Má peknú fasádu. Pekné námestie, zrekonštruované hradby, 
pekný park s fontánou. Ale často sa pýtam, či to stojí za tú cenu. Námestie prázdne, drahé hradby 
zatvorené. Cyklochodníky nedokončené, aquapark, byty, cesty, parkoviská v štádiu sľubov. Máme 
pekný skanzen, z ktorého sa domáci sťahujú do okolitých dedín.

Žiť v krásnom historickom Bardejove nie je iba privilégium. Je to povinnosť rozvíjať, čo sme dostali. 
Povinnosť zatraktívňovať pre cudzích a modernizovať pre domácich. Ja si túto povinnosť ctím. A 
bol to aj dôvod mojej kandidatúry pred štyrmi rokmi. Chcem sa Bardejovčanom poďakovať, že mi 
dali dôveru a mohol som pre nich štyri roky pracovať ako mestský poslanec. Práve toto obdobie 
mi dalo neoceniteľné skúsenosti. A ešte väčšie odhodlanie viesť naše mesto ako primátor v 
dobrých aj zlých časoch. Áno, dnes chcem zmenu ešte viac. Pretože naše mesto ju zúfalo potre-
buje.

Pred štyrmi rokmi som videl iba problémy. Dnes vidím aj ich pozadie. Tak ako som sľúbil, všetku 
svoju pozornosť som venoval tomuto mandátu. A nie zo stoličky, nie len od hlasovacieho tlačítka. 
Ale v teréne, v uliciach, medzi ľuďmi. Presne tak ako vo svojej firme. Ja som normálny človek. Celý 
život sa posúvam vpred a učím sa. Som otec rodiny, ktorý každé ráno robí desiate a vozí deti do 
škôl. Tiež som bol kedysi zamestnanec a postupne som doslova na zelenej lúke vybudoval vlastnú 
firmu. Dnes sa starám aj o svojich zamestnancov. Vždy sa starám o to, čo mi je zverené a ľudia, 
ktorí ma poznajú vedia, že moje slovo platí. Je to preto, lebo som sa nikdy nespoliehal na to, že 
veci za mňa urobia iní. To je sila, ktorá ma poháňa celý život, nedrží ma prilepeného na žiadnej 
stoličke a vďaka nej sa môžem kedykoľvek pozrieť do zrkadla.

Plním si všetky povinnosti ako poslanec, otec aj človek a rád urobím aj mnoho vecí navyše, pre-
tože viem, že tí ľudia si to zaslúžia. Či už sú to naši športovci, deti alebo seniori. Predstupujem pred 
Vás s pokorou, rešpektom, no aj obrovským odhodlaním a budem sa uchádzať o Vašu dôveru v 
komunálnych voľbách na post primátora nášho mesta. Aby sme nastavili priority podľa toho, čo 
tomuto mestu chýba, aby z neho ľudia neodchádzali žiť inam. Na to vám dávam svoje slovo. 
Slovo, ktoré naozaj platí.

Som Stano Soroka, jeden z Vás, ktorý chce naše mesto zmeniť na mesto hodné 21. storočia.

Objednávateľ: Mgr. Stanislav Soroka, MBA, Homolkova 3959/7, Bardejov 085 01
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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AKCIA trvá od  25. 9. 2022

do 2. 10. 2022 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, Sveržov 85, Gaboltov 85, Mokroluh 136 

38/202238/2022
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JOGURTJOGURT
BIELYBIELY
150g, SABI150g, SABI

0,39€

ISABEL - TUNIAK
V PARADAJKOVEJ 
OMÁČKE

HORALKYHORALKY
50g, 50g, 0,39€

BANÁNY V ČOKOLÁDEBANÁNY V ČOKOLÁDE
45g, 45g, 0,39€

DOMESTOS, 
750 ML, 2 Druhy
WC GÉL

1,49€
3,99€

LILIEN KIDS LILIEN KIDS 
PENOVÉ KAPSULE PENOVÉ KAPSULE 
DO KÚPEĽADO KÚPEĽA
9x35g9x35g

0,77€
RASLAVICKÝ MEDOVNÍKRASLAVICKÝ MEDOVNÍK
70g70g

CHLIEB TMAVÝ
1000 g

1,39€

TRADIČNÉ 
MASLO
125G,

SMOTANA
NA VARENIE
200G, 12%

foto len ilustračnéfoto len ilustračné

1,11€

3,99 €

0,55€ 

0,55€

5,99€

0,75€

INTEGRÁČIK INTEGRÁČIK 
2 DRUHY2 DRUHY
130g,130g,TVAROH. KRÉMTVAROH. KRÉM

POPRADSKÁ 
KÁVA, 
500 G, 

KEČUP,
BEZLEPKOVÝ
JEMNE PÁLIVÝ 
510 G, 

VOLOVECVOLOVEC
PLÁTKY - SYRPLÁTKY - SYR
100g, SABI100g, SABI

1,59€

7 DAYS
CROISSANT
55 - 60 G,
VIAC DRUHOV

0,29€
2,69€

VÍNO VÍNO 
GOLDENGOLDEN
EAGLEEAGLE
0,75 L, 13,5%0,75 L, 13,5%
CabernetCabernet
SavignonSavignon

1,39€

TULLAMORETULLAMORE
40 %, 0,7 L 40 %, 0,7 L 

14,99€

0,99€

ČERVENÉ VÍNOČERVENÉ VÍNO
OSTROŽOVIČOSTROŽOVIČ
0,2 L, 11,5%0,2 L, 11,5%
NOBISNOBIS

7,99€

GINGIN
0,7 L, 37,5%0,7 L, 37,5%
Original dryOriginal dry

RUM RUM 
PROFESSORE, PROFESSORE, 
0,7 L, 38%0,7 L, 38%

10,99€

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

5,99€

2,99€

VÍNO VÍNO 
GOLDENGOLDEN
EAGLEEAGLE
0,75 L, 12%0,75 L, 12%
ChardonnayChardonnay

11,99€

ABSOLUTABSOLUT
VODKAVODKA
LIMITEDLIMITED
0,7 L, 40%,0,7 L, 40%,  5,99€

BOROVIČKABOROVIČKA
SPIŠIACKASPIŠIACKA

0,7 L, 40 %0,7 L, 40 %

13,99€

GAZDOVSKÁGAZDOVSKÁ
SLIVOVICASLIVOVICA
0,75 L, 52%0,75 L, 52%

4,99€

OSTROŽOVIČ OSTROŽOVIČ 
VÍNOVÍNO
CebernetCebernet
SauvignonSauvignon
0,75 L, 10%0,75 L, 10%

VELVET 
JACOBS, 
200 G, KÁVA

4,44€
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