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Do 20. decembra

zľava  
na vybrané druhy tovaru
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Aby Vaše darčeky zažiarili
Areál Dopra Topoľčan 2 f . ccomp .sk
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DREVENÉ BRIKETY
VALCOVÉ, TEHLOVÉ, PINI KAY

SKLADOM UŽ OD

3,90€ BAL

Hlohoveská cesta 106, Nemčice pri Topoľčanoch (areál bývalého družstva)

DREVENÉ PELETY A1 EN PLUS,
HD KVALITA  SKLADOM
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Stojany na vianočné stromčeky

Vianočné
stromčeky
viac veľkostí

Vianočné ozdoby a
dekorácie -20% ZĽAVA

Vetvičky
25% ZĽAVA

na menšie stromčeky
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PREDAJ RÝB

RYBHOS s.r.o. - Skačany 495, www.rybhos.sk, tel.: 0908 858 895

SKAČANY
RYBU VÁM VYČISTÍME!
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INZERCIA

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

Ľubomír Žaťko  0905 719 135

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

párny týždeň: Bánovce nad Bebravou, 
Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, 
Malé Chlievany, Dvorec, Horné Naštice, Kšinná, 
Ruskovce, Rybany, Uhrovec, Veľké Chlievany, 
Zlatníky, Malé Bielice, Partizánske, Veľké Bielice, 
Chynorany, Kolačno, Malé Uherce, Ostratice, 
Topoľčany, Bojná, Horné Obdokovce, Chrabrany, 
Jacovce, Krušovce, Ludanice, Nemčice, Nit-
rianska Blatnica, Radošina, Tesáre, Tovarníky, 
Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké 
Ripňany  
nepárny týždeň: Bánovce nad Bebravou, 
Partizánske, Bošany, Biskupice, Dolné Ozorovce, 
Horné Ozorovce, Malé Chlievany, Malé Bielice, 
Veľké Bielice, Brodzany, Hradište, Ješkova Ves, 
Klátova Nová Ves, Krásno, Nedanovce, Skača-
ny, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nit-
rou, Topoľčany, Malé Bedzany, Veľké Bedzany, 
Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné 
Chlebany, Hrušovany, Chrabrany, Kamanová, 
Koniarovce, Kovarce, Krnča, Krušovce, Ludanice, 
Nitrianska Streda, Oponice, Práznovce, Preseľa-
ny, Rajčany, Solčany, Súlovce, Tovarníky, Veľké 
Dvorany, Veľké Ripňany, Solčany 

topolciansko@regionpress.sk

Redakcia: Streďanská 4055 
TOPOĽČANY

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 (41.930 domácností)
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Predajne:
Čsl. armády 32 78
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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Dispečing SK - 0950 333 222
Topoľčany
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SBS prijme 
na dohodu, prípadne na TPP 

pracovníka do prevádzky

obchodný reťazec 
v TOPOĽČANOCH

Podmienka: preukaz OS
Mzda: 800 - 1100 EUR brutto
Tel. kontakt: 0908 986 420, 0905 294 510

22. decembra 1990    
Lech Wałęsa sa stal prezidentom Poľska

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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POLAKOVIČ + SYN
POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

PLOTY - OHRADY

0910 317 076
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Do 20. decembra

zľava  
na vybrané druhy tovaru

Areál Dopra Topoľčan 2 f . ccomp .sk

Pod vianočný stromček NOVÉ PARKETYPPod viianočnýPPod vianočný stroomčečekkkk
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Aby Vaše darčeky zažiarili
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PREDAJ - PRENÁJOM - SERVIS
STAVEBNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKYSTAVEBNEJ A MAN

www.mastechnik.sk
www.sunward.sk

MaS technik, s.r.o.
prevádzka : Jilemnického 379/4, 
958 03 Partizánske, (oproti OMV)

mobil : 0903 396 744
mail : obchod@mastechnik.sk

NOVOOTVORENÁ
POBOČKA
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23. decembra 1888
deň, keď si po silnom záchvate Vincent Van Gogh odrezal ucho.

Výročia a udalosti

24. decembra 1903 
prvý vlak prešiel po železničnej trati 192 Trebišov – Vranov nad 
Topľou.

Výročia a udalosti
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Ďakujeme našim klientom
za dôveru aj v tomto roku.
Zároveň sa tešíme
na ďalšiu spoluprácu.

Vaše starosti sú naša práca
0918 435 921 • www.masterfinance.sk
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»ČZ-JAWA Odkú-
pim Motocykel/Die-
ly-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»Kúpim Vzduchovky-
,flobertky ponúkni-
te.0949505827
»Kupim Stary Traktor 
Zetor 25 Super 50 + 
Pasak 2023 Bolgar aj 
iný Malotraktor + Jawa 
- Stare Auto - Pluhy. 
0908 146 946

»Predam 2 zahrady 
s domcekom v Krs-
kanoch pri Leviciach. 
0907518693

»Kúpim haki lešenie. 
Tel. 0908 532 682

»Predam lupané vlas-
ské orechy,cena: 9?/
kg, a tiez orechy s vel-
kymi jadrami-Valachy. 
Su velmi chutné. Cena: 
10?/kg. Tel.: 0907 033 
968
»Predam lupané bio 
vlasské orechy,cena: 
9?/kg, a tiez orechy s 
velkymi jadrami-Vala-
chy. Su velmi chutné. 
Cena: 10? /kg. Tel.: 0907 
033 968

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TO medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefungu-
je u operátora O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, TO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

07 REALITY / iné       

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Slovenskí skauti v sobotu, 10. decem-
bra, v podvečerných hodinách priviezli 
na Slovensko Betlehemské svetlo, ktoré 
prevzali od rakúskych skautov počas 
slávnostnej ceremónie vo Viedni. Na-
sledujúce ráno odovzdali Svetlo počas 
svätej omše v Poprade poľským a popo-
ludní aj ukrajinským skautom. Okrem 
svetla symbolicky odpaľujú aj nádej.

V sobotu, 10. decembra, sa v kosto-
le Neuottakring vo Viedni uskutočnila 
ekumenická slávnosť, na ktorej rakúski 
skauti odovzdali Betlehemské svetlo 
členom svetových organizácií, medzi 
ktoré patrí aj Slovenský skauting. Od tej 
chvíle Betlehemské svetlo začína svoju 
púť do krajín celého sveta.

V nedeľu, 11. decembra, v ranných 
hodinách priniesli slovenskí skauti 
Betlehemské svetlo do Popradu, kde ho 
Náčelník Slovenského skautingu Ján 
Mitrík a skauti zo Slovenska odovzdali 
na sv. omši poľským skautom. Svetlo 
sa bude šíriť cez celé Poľsko, pobaltské 
krajiny na sever a východ Európy.

V popoludňajších hodinách, v 
nedeľu 11. decembra, priniesli skauti 
Svetlo k ukrajinským hraniciam, kde 
ho prevzali skauti z Ukrajiny, aby ho 
ako symbol nádeje a mieru priniesli do 
vojnou sužovanej vlasti.

Počas posledného predvianočného 

víkendu, v sobotu 17. decembra, už od 
skorého rána budú skautské posádky 
roznášať vlakmi Svetlo po celom Slo-
vensku a doručia ho do viac ako 300 
miest a obcí. Betlehemské svetlo sa 
dostane aj do obcí, kde nie je vlakové 
spojenie, aby k nemu mal prístup čo 
najväčší počet ľudí.

Skauti sa každoročne snažia pri-
praviť súhrnnú informáciu v podobe 
interaktívnej mapy o tom, kde všade k 
dispozícii na odpálenie Betlehemské 
svetlo bude. K obľúbenej mape v tomto 
roku pridali aj mobilnú aplikáciu.

Betlehemské svetlo dievčatá a 
chlapci zo Slovenského skautingu 
postupne prinesú do domácností, ne-
mocníc, azylových domov, domovov 
sociálnej a opatrovateľskej starostli-
vosti a kostolov, aby mohlo dotvárať 
atmosféru Vianoc. Distribúcie svetla sa 
každý rok dobrovoľne zúčastňujú stov-
ky skautov a ich počet neustále rastie.

Betlehemské svetlo je na Slovensku

» ren
Zdroj informácií a foto: 

Slovenský skauting, Marián Suvák

K najkrajším sviatkom roka neodmys-
liteľne patria aj vianočné zvyky a tradí-
cie, ktoré sú veľmi rozmanité a líšia sa 
tiež podľa jednotlivých regiónov.

Reťaz značí súdržnosť - Skôr ako si 
rodina sadne k štedrovečernému stolu, 
zväzujú sa jeho nohy reťazou, aby bola 
rodina počas roka súdržná a tiež sa naň 
položia naraz všetky jedlá, ktoré sa budú 
podávať, pretože od stola sa nesmie počas 
večere vstávať.

Šupiny z kapra zabezpečia bohatstvo 
- V niektorých rodinách sa pred večerou 
všetci členovia rodiny umyjú vo vode, do 
ktorej hodili mince. Má to zabezpečiť, aby 
boli všetci zdraví a bohatí. Vo zvyku je 
tiež dávať chlieb a peniaze pod obrus, na 
zabezpečenie dostatku peňazí a jedla na 
ďalší rok. Inde sa zasa pre zabezpečenie 
bohatstva vkladajú pod obrus šupiny z 
kapra a vložiť si ich treba aj do peňaženky.

Jabĺčko, med a oriešok - V niektorých 
rodinách hlava rodiny urobí každému čle-
novi rodiny krížik medom na čelo, aby boli 
pokorní a dobrí ako med. Počas štedrej ve-
čere je zaužívaným zvykom zjesť oblátku 
s medom a tiež rozkrojenie jablka. Ak sa 
na jeho jadrinci ukáže hviezdička, rodina 
bude v najbližšom roku zdravá. Inde majú 
taký zvyk, že každý člen rodiny rozdelí 
jedno jablko na toľko častí, koľko je ľudí pri 
stole a následne dá každému jeden kúsok. 
Keď tak urobia všetci, má každý opäť celé 
jablko. Zvyknú sa tiež hádzať orechy do 
kútov miestnosti, aby sa zachovala hojnosť 

v dome. Niekde je zasa zaužívané rozbíja-
nie štyroch orechov, pričom každý z nich 
symbolizuje jedno ročné obdobie – ktorý 
orech je dobrý, teda zdravý, v tom období 
sa očakáva zdravie v rodine. V niektorých 
rodinách si každý vyberie z misky jeden 
orech a otvorí si ho, ak je orech zdravý, 
bude zdravý aj jeho majiteľ.

Vianočné menu - Hoci má každý re-
gión svoje špecifiká a dokonca i každá 
rodina má svoje obľúbené vianočné menu, 
pravdepodobne na žiadnom štedrovečer-
nom stole nechýbajú oblátky, med, orechy, 
cesnak či jabĺčko. Zvyknú sa jesť ako prvé. 
Nasleduje polievka, ktorej druh rovnako 
závisí od tradícií toho ktorého regiónu či 
už je to rybacia, šošovicová, hubová alebo 
kapustnica. Potom prichádza na rad hlav-
né jedlo, teda zvyčajne zemiakový šalát a 
ryba. Ako zákusok sa podávajú opekance, 
alebo koláč „štedrák“ plnený tvarohom, 
lekvárom, makom a orechmi. V niekto-
rých častiach Slovenska si ľudia zvyknú 
pochutnávať na závinoch s kapustou či 
makom.

Vianočné zvyky a tradície

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay
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Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť
Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu
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