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Týždenne do 50 530 domácností

Ak spolu a všetci nebudeme rešpektovať nariadenia hlavného hygienika – ktoré majú v právnom zmysle
silu (vymáhateľnú a sankcionovateľnú) zákona, ak nebudeme dodržiavať
vládne nariadenia a množstvo zákonov, ktoré v týchto dňoch v zrýchlenom režime schvaľuje náš parlament, dostaneme sa na španielsku
či taliansku cestu. Potom bude asi
každému z nás náš osobný egoizmus
na dve veci. Vieme aké.
Denne vidíme, že rabovanie
obchodov nemalo žiaden zmysel,
základných tovarov je v nich dosť.

Potravinový sortiment sa zúžil iba
výnimočne o niektoré komodity a aj
to iba vďaka ich nerozumnému a panickému nákupu. A aj to iba dočasne. Logistické centrá sú plné až po
strechy. Majitelia obchodov sa tešia
svojej nečakanej jarnej vianočnej sezóne. Ich zisky idú do miliárd a obyvateľstvo sa vykupuje z posledných
finančných rezerv ako o život.
Je zákaz vychádzania bez rúšok,
platí nariadenie o nezhromažďovaní
sa a prvé jarné slnko vyhnalo davy
ľudí na hromadné grilovačky a manifestačné bicyklovanie a korčuľovanie v hustote, aká kedysi bývala iba
v centrách miest počas pracovného
dňa.
Lebo – ja chcem, tak môžem.
Môžem je veľký pán, ale musím ešte
väčší. Čo ak na to môžem čoskoro
doplatíme všetci, aj tí, ktorí do bodky rešpektujú
okolnosti týchto výnimočných dní?

36-0036

Je to v nás, hlboko zakorenené, zdá
sa, neodstrániteľné. „Ja môžem čo
len chcem. Čo sa mi práve zažiada.
Nikto ma v tom nemôže obmedziť
a ani neobmedzí.“ Stav tohoto celospoločenského egoizmu a ignorovania potrieb či bezpečia tých
druhých je u nás alarmujúci. Nariadenia sú pre tých druhých, pre
hlupákov, ja môžem. Zákazy sú
pre tých druhých, pre hlupákov,
mňa sa netýkajú. A to už vôbec nepíšem o radách a odporučeniach.
Hoci sú v záujme zdravia. Dokonca, v záujme života, prežitia.

Prosím, zamyslime sa. S pozdravom všetko iba to
dobré -

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Literárna hra pre deti
Tieto dni, posledné týždne, sú mimoriadne. Nielen pre vlády, samosprávy, firmy, rodičov, ale samozrejme aj pre deti. Nie sú prázdniny, ale
nechodia do školy.

rozprávku si budú môcť prečítať všetky deti, ktoré hovoria našim jazykom.
Preto výzva pre rodičov: Priveďte svoje deti bližšie k literatúre, povedzte
im o tejto súťaži. Každá jedna rozprávka bude uverejnená na internete, každá
Nedostali za trest „zaracha“, ale ne- jedna rozprávka bude zaradená do losmú ísť von medzi svojich kamarátov. sovania o odmeny a ak sa nájde dostaNetočia sa kolotoče, nehrajú kiná. Zo- tok dielok, ak budú splnené stanovené
stávajú doma, a okrem učenia, ktoré podmienky, vybrané deti si nájdu svoje
ich celkom neobchádza, im zostávajú meno aj v knižke, ktorú vydá vydavak dispozícii – samozrejme rodičia – a teľstvo Pars Artem, ktoré je orientovapočítač ako hračka a sociálne médium. né hlavne na autorov, ktorí uverejňujú
A čo tak tento priestor využiť na svoje práce na sociálnych sieťach.
odkrývanie talentov? Napríklad
Propozície hry s ďalšími podrobliterárnych? Čo tak zahrať sa na spi- nosťami nájdete na facebookovej stránsovateľa? Združenie internetových ke Deti_deťom, prípadne si ich môžete
autorov Pars Artem vyhlasuje práve za vyžiadať na e-mailovej adrese koorditýmto účelom literárnu hru pre deti od nátora hry ziegler1@ziegler.sk.
6 do 12 rokov pod názvom Deti deťom
rozprávky. Deti v uvedenom veku si
môžu vyskúšať ako sa vymýšľa a píše
rozprávka. A kto vie kam až dovedú
tieto pokusy deti v neskoršom veku.
Nejedná sa o súťaž, ide o hru. Hra nie
je určená len vynikajúcim a dobrým
slovenčinárom, ale predovšetkým deťom s fantáziou – a tú majú všetky deti
– a deťom, ktoré sú ochotné sa venovať
niečomu mimoriadnemu – vymýšľaniu
rozprávky pre iné deti. Pretože každú
» šz

Brezno

B. Bystrica

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

INZERCIA

0907 877 862
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0907 727 204

SBS RAVI s.r.o.
Prijmeme
zamestnanca

prijme do TPP pracovníkov strážnej
služby pre objekt v Banskej Bystrici
Nástup : ihneď
Hodinová mzda : 3,20 € netto/ hodina

Miesto výkonu

Podmienka : Preukaz odbornej spôsobilosti

4,20€ hod/brutto

KONTAKT : 0908 986 420

33-0038

www.blackpatrol.eu

16-0002

BANSKÁ BYSTRICA,
BREZNO - 0911 545 700,

52-0042

bysTRICKO
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PREDAJ MALEJ HYDINY

01 AUTO-MOTO / predaj

2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
13 týždňové

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
5,30 €
46-0192

0905 745 006 ř0903 944 151 TURÁ - bývalé PD

INFRAČERVENÉ KÚRENIE
BUDÚCNOSTI
Heat4All Slovakia, s.r.o
www.heat4all.com/sk

www.heat4allslovakia.sk

tel.: 0907 556 386

infrapanely Made in Austria so zárukou 8 rokov

67-0010

03 BYTY / predaj
»Predám 1i byt v BB
0915210960

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

59-0102

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely -SERIÓZNA DOHODA 0908205521

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

za bezkonkurenčné ceny

59-0039

»Predám Renault Scenic
r.v. 2010 160.000 km hnedá metalíza viac na tel. č.
09030477410

Najčítanejšie regionálne noviny

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

13 RÔZNE / predaj
»Predám výhodne elektrický invalidný vozík zn. Malux, 0949482590

Výročia a udalosti
oslobodili vojská Červenej armády Bratislavu a Liptovský Mikuláš.

4. apríla 1945

14 RÔZNE / iné

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 204
0907 877 862

»Kúpim staré československé bankovky a hodinky
PRIM. Tel. 0905 767 777

16 ZOZNAMKA
»Muž so 154IQ. Sympatický.
Ekologicky založený. Zdravo stravujúci. 33 ročný 175
cm vysoký si hľadá ženu.
Vy. Na zoznámenie vážny
vzťah 0951328431

Chcete si
podať
inzerát?

»„Moc atómu zbavená
pút zmenila všetko - iba
ľudské myslenie nie.“
Albert Einstein, nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity
1879 – 1955.

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 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 operátora 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 novinách, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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my to dáme!

využi tento čas na vďačnosť,
kedy si uvedomíš veci, ktoré si si doteraz
neuvedomil

Otvorme si srdcia a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora a odíde tá pohroma

ZZZVZDQVN

G
XŒR

5ÕFKORVĺ
YÅĺD]Å
pri výbere
internetu

€
9,9HV9DåQH
P

Ján Volko

5DGLY¹PSRPÌŒHPHVYÕEHURP
1DW¹OLDĖXSW¹NRY¹
0950 040 366

A215_regionalne inzercie Internet_Petitpress 207x137 BB.indd 1

SWAN CENTRUM
5XGORYVN¹FHVWD
%DQVN¹%\VWULFD

BB 20-14 strana_


EDQVNDE\VWULFD#VZDQVN

5

18/03/2020 14:48

92-0008

+ėDG¹WHVXSHUUÕFKOHSULSRMHQLHDQHP¹WHSUÅVWXSNRSWLNH"3RQÒNDPH
Y¹PUÕFKO\LQWHUQHW72GRPDEH]REPHG]HQÅ-HKRYHėNRXYÕKRGRX
MHwLURN¹GRVWXSQRVĺVSRėDKOLYRVĺDMHGQRGXFK¹LQwWDO¹FLD

6

služby

BB 20-14 strana_

Najčítanejšie regionálne noviny

6

BYSTRICKO

služby

7

Rázusova 13, Brezno
R

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

• Dioptrické okuliare
•
•
•
•
•
•

0948 509 223
www.novooptik.sk

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

OTVÁRACIE HODINY

Horná 18, Banská Bystrica
H

Pondelok - Piatok:
8:00 - 17:00
OTVORENÉ Sobota: 9:00 - 12:00
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0948 509 223
www.novooptik.sk

ZDRaVIE / služby
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Chcete chovať hydinu?

Najčítanejšie regionálne noviny

STROJOVÉ
OMIETKY
POTERY

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

100% záruka kvality

+421 948 912 937
+421 918 048 257
mikbau.sk@gmail.com

85_0237

www.mikbau.sk

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

BB 20-14 strana_ 8

63-0056

splátky od 98 €

atia 0.
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Zľav 4. 4. 20
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

