
BB 20-04 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 50 530 domácností 

BYSTRICKO
BREZNIANSKO

Č. 4 / 24. JANUÁR 2020 / 24. ROČNÍK

Blíži sa február

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Žiaden akčný titulok v zmysle 
„padne vám sánka“, prípadne - 
„roztopíte sa“, alebo „šokujúce“. 

Proste a jednoducho – blíži sa feb-
ruár. Po januári to tak býva. Teším sa 
na február. Je to mesiac, v ktorom, aj 
podľa vlastných pozorovaní, ale naj-
mä v odkazoch stáročných tradícií 
prichádza pravidelne niekoľko dní 
s takmer jarným nádychom. Do za-
čiatku skutočnej jari je to potom už 
„malina“.

Spravidla sa tá „jarná“ februá-
rová nádejná perióda zjavuje v jeho 
poslednom týždni. Je to signál na 
ukončenie obdobia tmy, chladu, 
depresií, na oživenie snov, predstáv 
a opätovnej chuti žiť. A samozrejme, 
ako inak, na upratovanie, vetranie, 
vynášanie a pálenie zlého, starého, 
stuchnutého, plného chorôb. Je stále 
dobré dbať na tradície našich pred-
kov, pretože obsahovali v sebe veľké 
múdra celých generácií.

Bolo by veľmi nerozumné za-
hodiť takto nazbierané skúsenosti a 
zapredať sa svojvôli. Zapredať sa ob-
razu síce na prvý pohľad lákavému, 
no inak z hľadiska hodnôt úplne bez-
cennému. Ľudia dostali od Boha dar 

myslenia a bolo by asi pohŕdaním ta-
kýmto darom, ak by ho nevyužívali.

V septembri 2015 hovoril arci-
biskup Vasiľ pred pútnikmi z celého 
Slovenska zo Šaštínskej baziliky o 
obraze materinských bolestí - bolestí 
Slovenska. Zaradil medzi ne „stratu 
nadšenia, radosti a životného opti-
mizmu, stratu ľudskosti a súcitu – 
rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery 
v autoritu, v občianske i cirkevné 
inštitúcie, bolesť zo straty dôvery v 
spravodlivosť, v dané slovo, v lásku 
a rodinu, bolesť zo straty žičlivosti a 
štedrosti, zo straty solidarity a náde-
je“.

Svoju kázeň arcibiskup Vasiľ 
ukončil výzvou - „Slovensko, Slováci 
a Slovenky, máme v znaku tri vrchy a 
kríž - a nie tri opičky a hrabličky, ako 
návod na spokojný život  - nevidím, 
nepočujem, nehovorím a 
hrabem len k sebe“.

Blíži sa čas jarného 
upratovania, už o me-
siac. Dosť času na pre-
mýšľanie.

S pozdravom 
všetko dobré –
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Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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Nemecká, Podbrezová, Predajná, 
Valaská 

bystricko@regionpress.sk
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Nedovoľme zlu zvíťaziť

Miroslav Beblavý



BB 20-04 strana_ 4

Služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521
»Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion aj 
diely. tel. 0949154017
»KÚPIM AUTÁ V AKOMKOĽVEK 
STAVE T. 0907296305

»Kúpim garáž v BB, 
0907448751

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám stabilnú,kovo-
vú poschodovú 2-posteľ, 
zakúpenú v predajni Ikea. 
Posteľ je  vo výbornom sta-
ve spolu s roštami. Rozmer 
jedného lôžka 90 x 200 cm. 
Cena : 100€.  Dá sa v poho-
de rozložiť a odviesť.
Tel.: 0917 984 304

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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»PREDÁM ELEK. KOLOBEŽKU 
0911309456

»KÚPIM VZDUCHOVKU VZ-
35,47 (opakovačka na gulič-
ky) 0910419469
»Pomôžem seniorom bez 
rodiny. 0904242138
»Kúpim starý ľudový kroj 
0911339297
»Kúpim staré českosloven-
ské bankovky a hodinky 
PRIM. Tel. 0905 767 777

»Som seniorka, vdova a 
úplne sama. Hľadám po-
dobného pána s dobrým 
srdcom. 0917150381
»Sympatická päťdesiat-
nička hľadá priateľa. 
0944476301
»Rád prijmem priateľstvo 
vdovy kresťanky. č.m. 
0905416603
»Muž so 154IQ. Sympaticýy. 
Ekologicky založený. Zdra-
vo stravujúci. 33 ročný 175 
cm vysoký si hľadá ženu. 
Vy. Na zoznámenie vážny 
vzťah 0951328431
»Som seniorka, vdo-
va. Hľadám podobného 
pána s dobrým srdcom. 
0917150381
»Slob. štíhla VŠ rada spo-
zná nezadaného 50-60 
tnika aj na trvalý vzťah. Len 
SMS. 0911472164
»Hľadám muža do 40 ro-
kov. T.č.: 0950 224 342

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

12 DEŤOM    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

NOVOOPTIK a.s.
NOVOOTVORENÁ OPTIKA

V BREZNE
ZA CENY, KTORÉ SI MÔŽETE DOVOLIŤ

Rázusova 13, Brezno
0948 509 223

www.novooptik.sk

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:     
9:00 - 17:00 hod

R

Dioptrické okuliare
aj bez lekárskeho predpisu
Slnečné dioptrické okuliare 
Detské okuliare
Základné sklá 13 € pár
Bifokálne sklá od 42 € pár
Multifokálne sklá od 114 € pár
Fotochromatické sklá od 60 € pár

•

•
•
•
•
•
•

e

V ponuke viac ako 1000 rámov,
cena rámov od 20 € do 80 €,

zľavy od 20 do 30%

OPTIKA V BANSKEJ BYSTRICI

Horná 18, Banská Bystrica
(vedľa poisťovne Union)
0948 509 223

www.novooptik.sk

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:      8:00 - 17:00
OTVORENÉ Sobota:  9:00 - 12:00
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Po voľbách 2020 bude najdôležitejšou témou 
intenzívny boj proti korupcii, ktorá Slovensko ro-
zožiera ako rakovina už 12 rokov, naprieč celého 
obdobia Ficových vlád. Hochštaplerské vedenie 
krajiny nás navyše doviedlo do stavu, keď pravá 
ruka nevie, čo robí ľavá a občania sú buzerovaní 
štátnymi úradmi, ktoré ich posielajú s jedným pa-
pierom od jedného okienka k druhému. 

Udalosti posledných mesiacov ukázali v celej 
nahote, čo korupčné vlády narobili s našim súd-
nictvom. Výpovede svedkov v kauze vraždy Jána 
a Martiny skúšajú naše žalúdky, keď odhaľujú 
vzťahy dookola tých istých grázlov, z prepisov 
ich správ naskakuje husia koža. Slušní sudcovia 
nemajú šancu, v prehnitom systéme vyhrávajú tí, 
ktorí dovolenkujú s tými „správnymi“ mafi ánmi.  

Preto si nedokážem vybaviť nič prioritnejšie, 
ako pomocou jasných a odborne vypracovaných 
riešení napraviť tieto oblasti. Očistiť súdnictvo 
od korupcie a nastaviť pravidlá skutočne pre 
všetkých. Presne to sú piliere nášho Návodu na 
lepšie Slovensku – 1144 riešení, aby sa tu oplatilo 
pracovať, podnikať a žiť. Pretože mudrovať o tom 
môže hocikto, ale konkrétne rie-
šenia máme pripravené iba my. 
Môže si ich pozrieť na www.sas.
sk/navod. Za stranu SaS zodpo-
vedne vyhlasujem, že sme pri-
pravení.    

Najväčšou prioritou
je spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Stúpajúca podpora extrémistickej strany 
ĽSNS vyvoláva odôvodnené obavy z vývoja po 
voľbách. Rozumiem tomu, že ľudia majú plné 
zuby korupcie, diletanstva a neriešených prob-
lémov. Je ale zradné myslieť si, že extrémisti nie-
čo vyriešia. S pôsobením Kotlebu vo výkonnej                
funkcii predsa máme skúsenosť na Banskoby-
strickej župe. Jeho štyri roky vo funkcii sa nedajú 
označiť nijako inak ako doba temna. Izolácia, 
rodinkárstvo, prázdne sľuby, vyhováračky, ne-
transparentné obstarávania, úpadok.

Pamätáte si napríklad na Kotlebov program 
krompáče a lopaty? Sľúbil vytvoriť 15 tisíc pra-
covných miest. Výsledok? Nula. Namiesto toho 
pripravil župu o eurofondy, zrušil prvé sloven-
ské gymnázium a na úrade zamestnal rodinu, 
kamarátov a straníkov.

Naproti tomu, moje dva roky v pozícii brati- 
slavského župana ukazujú, ako sa dá riadiť kraj. 
Zatraktívnili sme stredné školstvo, opravujeme 
cesty, posilňujeme verejnú dopra-
vu, investujeme do sociálnych 
služieb. Takto to chceme robiť aj 
na celoštátnej úrovni. Proti extré- 
mizmu sa nebojuje prázdnymi re-
čami, ale poctivou prácou.

Najlepším liekom proti 
extrémizmu je poctivá práca

Juraj Droba
predseda Bratislavského samospráv-
neho kraja a krajský predseda SaS,
kandidát č. 10

Pripravení prevziať 
zodpovednosť
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LEKTORA  ANIMÁTORA do TPP/ živnosť
Radi privítame v našom kolektíve flexibilného človeka,
ktorý vie komunikovať s deťmi a dospelými. Dôležitá je pre
nás dochvíľnosť, samostatnosť a radosť z práce s deťmi. 
Výhodou: VP sk. B, pedagogické, umelecké alebo športové
vzdelanie. Možnosť ubytovania v mieste výkonu práce. 
Životopis posielajte na e-mail: 1animateam@gmail.com
                                       Bližšie info: 0908 288 288
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

SPOLOČNÍČKY / STRIPTÉRKY

0910 970 890

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, garanto-
vaný denný príjem, mesačný bonus 400 EUR.

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a �nančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €NOVOROČNÁ AKCIA
splátky od 98 €splátky od 149 €splátky od 49 € splátky od 99 € splátky od 249 €
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 862
0907 727 204

»„Utekať pred životnou si-
tuáciou, do ktorej nás Boh 
postavil, znamená utekať 
pred svojím šťastím.“ -  Vin-
cent de Paul francúzsky 
kňaz, zakladateľ a svätec 
1581 - 1660
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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