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DUBNICA n/V, parkovisko Filagor
od 17.12.  do 23.12.2022
denne od 7,00 do 18,00 hod.

Preda� živýc�
kaprov

Preda� živýc�
kaprov

RYBY NA POŽIADANIE SPRACUJEME.

4
6
1
2
2
0
0
9
2



TN22-50_strana- 2

Služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

TRENČIANSKO
DUBNICKO-ILAVSKO

Ing. Jana Kovalíčková  0905 915 036

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

párny týždeň: Dubnica nad Váhom, 
Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava, Bohu-
nice, Dulov, Kameničany, Košeca, Ladce, 
Nová Dubnica, Pruské, Slavnica, Bisku-
pice, Istebník, Kubrá, Kubrica, Opatová, 
Orechové, Dolná Súča, Drietoma, Horná 
Súča, Horné Srnie, Chocholná - Velčice, 
Mníchova Lehota, Nemšová, Nepo-
radza, Omšenie, Skalka nad Váhom, 
Soblahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Stan-
kovce, Trenčianske Teplice, Zamarovce 
nepárny týždeň: Dubnica nad Vá-
hom, Ilava, Trenčín, Trenčianska Teplá, 
Bohunice, Bolešov, Borčice, Košeca, Nová 
Dubnica, Pruské, Adamovské Kochanov-
ce, Dolná Súča, Drietoma, Horná Súča, 
Horné Srnie, Chocholná - Velčice, Kos-
tolná - Záriečie, Melčice - Lieskové, Mní-
chova Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Soblahov, 
Svinná, Trenčianska Turná, Trenčianske 
Jastrabie, Trenčianske Stankovce, Tren-
čianske Teplice, Zamarovce 

trenciansko@regionpress.sk

Redakcia: ul. Palackého 11 
TRENČÍN

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 (59.870 domácností)

17. decembra 1903    
prvý riadený motorový let lietadla bratov 
Wrightovcov

Výročia a udalosti

19. decembra 1959   
V Moskve bola medzi vládami ZSSR, Ma-
ďarska, Nemeckej demokratickej republi-
ky, Poľska a Česko-Slovenska podpísaná 
dohoda o stavbe ropovodu Družba

Výročia a udalosti

18. decembra 1865    
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa 
zrušilo otroctvo v USA

Výročia a udalosti

OSUŠKA FROTÉ

70 CM X 140 CM BAVLNA

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

STAVBA...8

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

»Darujem matrac 160x200. 
Trenč. Teplice. email:
talentarium@gmail.com

HĽADÁM PRÁCU...15

ZOZNAMKA...16

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov 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, TN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

MASÁŽE J.V - Trenčín
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 Jilemnického 2 (budova ALFA)       0905 941 770 Jilemnického 2 (budova ALFA)       0905 941 770
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PRVÁ

UZÁVIERKA

novín

v roku 2023

bude v utorok

3.1.2023

INZERCIA
0905 915 036
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štiepacka AL-KO 

LSV 550/6,  6ton,  

dlzka polena 55cm

od 65€

Kompresor 

Schneider 

semiprofi 170,  
tlak:8atm., 1,1kW,  
nadrž 24litr. 

 525€ 

459€

 209€ 

179€

Elektrické 

ohrievače 
MASTER

3-22kW

Plynové 

ohrievače 
MASTER 

10-73kW

od 85€

od 999€

46
12

20
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0901 900 590

Električná 23, Trenčín

www.agi.sk

Ponuka platí do 23.12.2022 alebo vypredania zásob. 
Ceny sú v EUR s DPH. Obrázky môžu byť ilustračné.

NOVINKA

 276€ 

190€

Čistič tvrdých 
podláh FC 3 aku

 168€ 

149€

Bruska Metabo 
WEQ 1400-125

Drvič-freza 
STIGA 2500W,  
vetvy 4cm

179€

 114€ 

89€

Drvič nožový, 
konare 4cm, 
2200W

109€

Vysavač T 7/1 Classic 
na suché vysavanie

Parný 
čistič
SG 4/4

 1099€ 

890€

Vysávač T11/1 Hepa

 176€ 

149€

Flex uhlová 
brúska 
Flex L811125 G

59€

Flex sada aku vŕtačka 
s príklepom 

+ aku uhlová brúska 
18v 2x5,0Ah

560€

Seniorské a invalidné elektrovozíky:

SELVO 31000 Li:  Litiove baterie 1000W motor., 
dojazd:20km, nosnosť: 150kg  vaha: 120kg

Elektrocentraly 

HERON, ABG,  

6,5- 10kW, 

elektroštart

Elektrické reťazové
píly 1,8-2,5kW

od 75€
0904 228 092
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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Strojárska spoločnosť RENAR, s.r.o., Nádražná 1699
018 41  Dubnica nad Váhom so zameraním 

na výrobu strihacích nástrojov a foriem

PRIJME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU:

Kontakt: 

Nádražná 1699, 018 41  Dubnica nad Váhom
Tel.: 042-445 66 11, 0907 741 496

Svoje životopisy zasielajte na:
cernosko@renar.sk, alebo na vyššie uvedenú adresu.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Ponúkaný plat:

1200 – 2500 EUR (mzda brutto)

NÁSTROJÁR

FRÉZAR

BRUSIČ NA PLOCHO

PRACOVNÍK NA OBRÁBACOM CENTRE CNC (Heidenhain 530)

BRUSIČ NA GUĽATO (CNC)

PRACOVNÍK NA PORTÁLOVOM OBRÁBACOM CENTRE CNC (Heidenhain 640) 

Práca v

„dvojzmennej“

prevádzke !

Poďte s našim RENAR Karavanom
zažiť krásne dovolenkové chvíle naprieč Svetom

VÝNIMOČNÝ

BENEFIT

pre  zamestnancovVÝNIMOČNÝ

BENEFIT

pre  zamestnancovVÝNIMOČNÝ

BENEFIT

pre  zamestnancovVÝNIMOČNÝ

BENEFIT

pre  zamestnancov Výška mzdy je vždy „závislá“ od odbornej zdatnosti 
a praxe uchádzača! Požadovaná prax min. 5 rokov

v danom odbore a kusovej výrobe.

- Mzda brutto – vrátane motivačných variabilných zložiek 
a príplatkov

- Finančné a iné „výnimočné“ benefity  nad rámec Zák. práce
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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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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 Siete proti hmyzu do 7 dníAKCIA
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PREDAJ - PRENÁJOM - SERVIS
STAVEBNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY

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

LETÁKY
0905 915 036

INZERCIA
0905 915 036
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Spoločnosť ZTS- ŠPECIÁL, a.s. v Dubnici nad Váhom

PONÚKA PRÁCU:

BRUSIČ NA GUĽATO / NA PLOCHO

SÚSTRUŽNÍK

PREVÁDZKOVÝ CHEMIK
GALVANICKEJ LINKY (CHRÓMOVANIE)

MONTÁŽNIK

Kontakt:

+421 42 202 0040
ztsspecial@ztsspecial.sk

Nástup možný ihneď!

!!! JEDINEČNÁ PRÁCA V TRENČÍNE !!!

Kontaktujte: 
kariera@msmls.sk • 0911 475 206

Stabilná firma s dlhoročnou tradíciou a unikátnym 
    zameraním rozširuje stavy svojich zamestnancov

a hľadá 50 mužov a žien na montážne práce

špeciálnej strojárskej výrobe

0
0
0
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Trenčín 
Kasárenská 8
MSM LAND SYSTEMS s.r.o.

Zlatovce-

• práca iba na rannú zmenu
• stravovanie vo firemnej jedálni
• príspevok na dopravu
• mesačný dochádzkový bonus
• príspevok pri darovaní krvi, 
  narodení dieťaťa, jubileu
• príspevok na kultúrne, športové 
  a spoločenské aktivity, 
  na vitamínové a výživové doplnky
• hodinová mzda až do 7,35 Eur/hod.

• 13. plat
• víkendové a cielové 
  odmeny
• možnosť sponzoringu
• interný náborový 
  príspevok
• bohatý teambuildingový 
  program
• možnosť ubytovania

2
2
 1
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Piešťany a okolie 0907 681 226

NON-STOP služby
NON-STOP služby

KANALIZÁCIA

VODA

KÚRENIEKANALIZÁCIA
• Čistenie kanalizácie a odpadov
• Monitoring kanalizáci
• Krtkovanie
• Oprava a montáž kanalizačných 
  potrubí

VODA
• Poruchová služba
• Vodoinštalačné práce
• Čerpadlá
• Montáž a oprava vodovodných 
  potrubí

KÚRENIE
• Montáž rozvodov kúrenia
• Montáž a výmena radiátorov
• Opravy rozvodov kúrenia
• Odvzdušnenie radiátorov

www.edostav.sk
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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On sa volá Simon a vlastní interne-
tovú kaviareň v meste Aleppo. Ona 
sa volá Sandy a pracuje ako farma-
ceutka. Ich spoločný príbeh sa začal 
úplne neočakávane práve počas 
vojny v Sýrii. Hneď na začiatku mu-
sel ich vzťah čeliť skúške. Simon a 
jeho rodina boli kvôli vojne nútení 
emigrovať. 

Podľa vtedy platných imigračných 
pravidiel by však Simon nemohol vziať 
so sebou aj Sandy. Rozhodol sa preto 
neuprednostniť život utečenca v bez-
pečnej krajine. Naopak, napriek hroz-
nej situácii ostal v Sýrii, aby si založil 
rodinu s láskou svojho života. 

Sýria je vojnou poznačená krajina, 
kde až 90 % obyvateľov žije pod hra-
nicou chudoby. Polovica z 23-milióno-
vej populácie bola kvôli vojne nútená 
opustiť svoje domovy. Mesačná mzda 
neraz neprevyšuje 30 eur. Chýbajú zá-
kladné potraviny, energie a voda sú 
vzácne. Muži preto často podstupujú 
náročnú emigráciu do Európy, aby uži-
vili svoje rodiny.

Sýrski dvadsiatnici sú z generácie, 
ktorá ešte zažila bezstarostné detstvo. 
Väčšina z nich vyrastala vo vzdelanej 
strednej triede a žila pokojným živo-
tom. To sa náhle zmenilo roku 2011. Čas 
ich dospievania poznačili vojna, nási-
lie a strach, a teraz vidia jediné riešenie 
v emigrácii. Je však životne dôležité, 
aby v Sýrii ostali žiť mladé kresťanské 

rodiny. Práve kresťania totiž zmierňujú 
napätie v zložitej politickej situácii. 

„Od nášho sobáša máme zvyk 
modliť sa spolu každé ráno a každý 
večer. V nedele chodíme do kostola,“ 
hovorí Simon. „Tam sme sa dozvedeli o 
podpore od nadácie ACN, ktorá mlado-
manželom poskytuje elektrické spot-
rebiče do domácnosti.“ V Sýrii je veľmi 
nestabilný elektrický prúd a neraz spô-
sobuje poruchy elektrických zariadení, 
niekedy dokonca aj požiare. Nadácia 
ACN preto týmto mladým manželom 
poskytla zariadenie na reguláciu elek-
trického prúdu pre ich byt, ale aj do Si-
monovej práce. Vďaka tomu má Simon 
istejší príjem, lebo jeho internetová ka-
viareň dokáže spoľahlivejšie fungovať. 

Viac o možnosti pripojiť sa k po-
moci mladým párom v Sýrii nájdete na 
www.acnslovensko.sk.

Nádej pre mladých

» ACN
zdroj foto ACN

Už o pár dní tu máme koniec roka, 
ku ktorému akosi neodmysliteľne 
patria silvestrovské oslavy, počas 
ktorých sa nezaobídeme bez sla-
ných chuťoviek. Prinášame zopár 
inšpirácií.

Slivky pečené v sušenej šunke
Suroviny: 15 až 20 sušených sliviek, 

7 až 10 plátkov sušenej šunky, špáradlá
Postup: Sušené slivky zalejeme ho-

rúcou vodou a necháme v nej namoče-
né približne 15 minút. Zatiaľ si sušenú 
šunku rozkrojíme pozdĺžne, každý plá-
tok na dva pásiky. Každú slivku omo-
táme jedným pásikom sušenej šunky 
a prepichneme špáradlom. Slivkové 
závitky pokladieme na plech vystlaný 
papierom na pečenie a pečieme v rúre 
vyhriatej na 180 stupňov približne 15 
minút.

Slimáky z lístkového cesta
Suroviny: lístkové cesto, paradajko-

vý pretlak, šunka, syr vhodný na strú-
hanie, oregano (môže byť aj bazalka, 
čo kto preferuje), vajce
Postup: Z obchodu zakúpené roz-

vaľkané lístkové cesto ešte po dĺžke 
prekrojíme na polovicu. Každý diel 
potrieme paradajkovým pretlakom, 
poukladáme šunku, na ňu nastrúha-
me syr a na záver posypeme oreganom 
prípadne bazalkou. Jednotlivé diely 
zavinieme do rolády a potom každú 
roládu rozkrájame zhruba na pol cen-

timetrové kúsky – slimáky. Následne 
slimáky pokladieme na plech vystlaný 
papierom na pečenie a každý kúsok 
potrieme rozšľahaným vajíčkom a pe-
čieme v rúre vyhriatej na 200 stupňov 
približne 15 minút.

Hrušky so syrom
Suroviny: 4 hrušky, 8 plátkov syra s 

modrou plesňou, 8 vlašských orechov, 
4 lyžičky medu
Postup: Hrušky umyjeme a každú 

ešte prekrojíme na polovicu. Odstrá-
nime jadrovníky. Na každú polovicu 
hrušky položíme plátok syra. Hrušky 
pokladieme na plech vystlaný papie-
rom na pečenie a pečieme v rúre vy-
hriatej na 200 stupňov približne 10 mi-
nút. Kým sa hrušky pečú, posekáme na 
kúsky vlašské orechy a opečieme ich 
na suchej panvici. Hotové hrušky posy-
peme orechmi a pokvapkáme medom.

Silvestrovské slané chuťovky

» ren
zdroj foto TheUjulala pixabay

LKW Komponenten, s.r.o.

(elektromechanik – nutná vyhláška 

§23 alebo mechanik)

(obsluha robotického 

zváracieho pracoviska)

(nutná obsluha VZV)

od 6,36 € hod/brutto pre všetky 

NÁSTUPNÝ PLAT:

skúšky 7,24 € hod/brutto 

+ príplatok za zváranie

od 7,62 € hod/brutto
36
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Na základnej škole s materskou ško-
lou v Hladovke realizujú pod hlavič-
kou Komenského inštitútu projekt s 
názvom Nech ruky dokážu, čo srdce 
miluje.

Deti v hladovskej škole sa celoroč-
ne venujú rozvoju jemnej motoriky a 
učeniu sa tradičných remesiel Goralov 
hornej Oravy. Viac nám prezradila Má-
ria Drndášová, učiteľka ZŠ s MŠ Hla-
dovka: „Veľa sa hovorí o tom, že mladí 
ľudia väčšinu času trávia na mobile a 
počítači. No sme im my vzorom v inom 
trávení voľného času a ponúkame im 
iné aktivity. Spojili sme učiteľské sily, 
obsah jednotlivých predmetov a pre-
tkali spoločnou niťou, ktorá predmety 
spája – jazykovú zložku, dejepis, ob-
čiansku náuku a technickú výchovu. 
Zamerali sme sa nielen na poznatky, 
ale predovšetkým na rozvoj zručností a 
podporu jednotlivých remesiel. Poma-
ly vymierajú ľudoví majstri a stredná 
generácia ich zručnosti neovláda. 

Preto sa snažíme naučiť deti aspoň 
základné techniky jednotlivých reme-
siel, ktoré žiaci môžu pod dohľadom 
starších rozvíjať a zachovať pre ďalšie 
generácie.“ Deti sa tak postupne nau-
čia vyrábať točené i odlievané sviečky 

z včelieho vosku, vyšívať aplikácie  
goralského kroja, pliesť košíky a rôzne 
ozdoby z prútia, vyrobiť handrovú bá-
biku, kožený zápästok, vyrobiť dreve-
nú hračku a tak ďalej.

Nie je to však len o učení sa remes-
la, ale aj o budovaní vzťahov so sta-
rými rodičmi a majstrami v dedine, o 
hodnotách, ktoré nám predkovia môžu 
odovzdať, o trpezlivosti, na ktorej stojí 
ručne robený výrobok. „Aj učenie sa 
remesla je prejavom toho, že nám na 
našich predkoch a ich daroch záleží a 
teda je to tiež prejav našej lásky k ich 
mozoľom. Nech teda ruky dokážu, čo 
srdce miluje,“ uzatvára rozprávanie 
Mária Drndášová.

Nech ruky dokážu, čo srdce miluje

» ren
zdroj foto ZŠ s MŠ Hladovka

Vianoce patria na Slovensku k naj-
krajším, najobľúbenejším a naj-
významnejším sviatkom v roku a sú 
bohaté na rozličné ľudové zvyky a 
tradície, ktoré ešte podčiarkujú ich 
magickú atmosféru.

Na Štedrý deň sa tešíme všetci bez 
rozdielu veku. Tento čarovný čas, kedy 
sa stretne celá rodina a večer jej čle-
novia spoločne zasadnú k sviatočne 
prestretému štedrovečernému stolu, 
nám prináša pokoj v duši. V niektorých 
rodinách majú zvyk sa všetci spoločne 
pomodliť, inde zasa zhodnotia celý rok 
či spievajú vianočné piesne. Sú rodiny, 
kde sa pri štedrovečernom stole zvykne 
prestierať jedno miesto navyše pre ná-
hodného hosťa.

Zvyky a tradície sa však na Sloven-
sku neviažu len k Vianociam, ale aj k 
novému roku, ktorý nám už klope na 
dvere. V minulosti bolo rozšírené, že 
to, čo človek robí na Nový rok, bude 
robiť aj celý zvyšok roka. Preto sa ľudia 
v tento deň vystríhali hádkam, snažili 

sa byť slušní, milí a priateľskí a zacho-
vať si pohodu, pokoj i odpočinok. Aby 
počas nastávajúceho roka nik netrpel 
hladom, dbalo sa na to, aby sa každý 
člen rodiny na Nový rok dobre naje-
dol. Tradične sa varila šošovicová po-
lievka, aby sa v rodine držali peniaze 
a nesmela sa jesť hydina, aby z domu 
neuletelo šťastie. V prvý januárový deň 
sa tiež nezametalo ani sa nevyhadzo-
vali odpadky, to preto, aby sa z domu 
nevynieslo bohatstvo. Rovnako sa ne-
odporúčalo ani prať či vešať bielizeň, 
symbolizovalo to nešťastie.

Milí naši čitatelia, či už pestujete vo 
vašej rodine také, či onaké 
zvyky a tradície, za re-
dakciu REGIONPRESSu 
vám všetkým želám 
vianočné sviatky plné 
pohody, pokoja, spo-
kojnosti a nech vás 
počas celého roka 
sprevádza zdravie, 
šťastie a láska.

Pokojné a radostné sviatky!

» Renáta Kopáčová, redaktorka

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 20. decembra 2005    
BBC ukončilo vysielanie BBC world v slo-
venskom jazyku

Výročia a udalostiINZERCIA
0905 915 036
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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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21. decembrer 2007    
vstup Slovenskej republiky do Schengen-
ského priestoru

Výročia a udalosti

22. decembra 1990    
Lech Wałęsa sa stal prezidentom Poľska

Výročia a udalosti
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POSLEDNÁ ŠANCA 
DO KONCA ROKA
MULTIFOKÁLNE OKULIAROVÉ SKLÁ -40%
ŠPECIÁLNE SKLÁ PRE ŠOFÉROV -40%

��������������������39 EUR
���������������������������������

 OPTIKADROPTIK    DR.OPTIK_SK   0917 027 571  WWW.DROPTIC.SK   

OBCHODNÝ DOM FIX
NÁM. MATICE SLOVENSKEJ

DUBNICA NAD VÁHOM
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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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