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Aj spomienky nás učia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Naozaj som to nemal rád. Kopať a oko-
pávať záhradu, obrábať záhony so ze-
leninou, nosiť vodu, zalievať. Roboty 
na celú jar. Moja nebohá stará mama 
to zvládala. Aj sama. Pretože – záhra-
da musela byť. A keď sa varilo, nešla 
do supermarketu, ale za stodolu, s 
nožom v ruke a vybrala si čo bolo tre-
ba. Dopestovala si všetko. Zeleninu, 
ovocie, bylinky, aj niektoré koreniny. 
A nielen pre seba, ale pre celý dom a 
často aj pre menej pracovité susedy, 
ktoré v nedeľu o desiatej dobehli so 
slovami „Beta, nemáš pórek?“ Alebo, 
„Beta, nemáš patruželu?“ Stará mama 
Betka vždy mala, aj na rozdávanie.

Pritom nemala žiadnu farmu, ani skle-
níky, iba pôdu, ruky a silu. A aj tej pôdy 
jej stačilo pomenej. V horúcom lete si 
išla ruky vyťahať, čo nosila vodu spredu 
zo studne. Bojovala proti krtkom, ručne 
zbierala mandelinku zo zemiakov a stí-
hala aj domácnosť a v mladších časoch aj 
prácu na družstve.

Dnes kosíme trávniky a po mrkvu 
utekáme autom do supermarketu. Jablká, 
slivky a višne patria medzi najdrahšie 
ovocie, hrušky sú luxus. Samozrejme, z 
dovozu. Domácich niet. Kupujeme lacné 
citrusy a ešte lacnejšie banány a v lekár-
ňach umelé chemicky vyrábané vitamí-

ny. Zemiaky z obchodnej siete v komore 
začnú hniť po týždni, zemiaky zo záhrady 
vydržali v pivnici do mája nasledujúceho 
roku.

A my hnijeme v radoch počas čakania 
na voľný košík alebo možnosť vstupu do 
obchodu. 

Dnes sa tomu vzletne hovorí potra-
vinová bezpečnosť. V skutočnosti na 
Slovensku skôr nebezpečnosť. Stačí, aby 
kdesi uviazlo pár kamiónov a ani tú mrk-
vu do polievky nemáme. Čosi sa stane a 
vrhneme sa na obchody ako vyhladovaná 
svorka vlkov. Už nevieme žiť tak, aby sme 
využili všetky možnosti, ktoré nám okol-
nosti priam vnucujú.

Veď malú záhradku môžeme mať aj 
na balkóne, ale o tom až niekedy nabudú-
ce. Ja iba že až teraz vidno, ako je dobré 
zachovávať si zvyky starých rodičov, ako 
je dobré nebáť sa práce so zemou a ako 
je dobré zvýšiť vlastnú potra-
vinovú bezpečnosť aspoň 
čiastočným samozásobiteľ-
stvom.

Začína sa sezóna, ešte 
je čas. A tento rok aj čas 
najvyšší!

Nech sa vám 
darí
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Každý týždeň: 
Banská Bystrica, Badín, Brusno, 
Čerín, Dolná Mičiná, Dúbravi-
ca, Harmanec, Horné Pršany, 
Hrochoť, Hronsek, Kynceľová, 
Ľubietová, Lučatín, Malachov, 
Medzibrod, Nemce, Podkonice, 
Poniky, Priechod, Selce, Sloven-
ská Ľupča, Tajov, Vlkanová, Brez-
no, Čierny Balog, Dolná Lehota, 
Nemecká, Podbrezová, Predajná, 
Valaská 

bystricko@regionpress.sk
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KU KAŽDÉMU NÁKUPU NAD 5 EUR 

BAVLNENÉ RÚŠKO ZADARMO
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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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

»Predám letné komplety na 
KIA sportage 0907601953

»Kúpim starú motorku 
Jawa, ČZ, Manet. Aj bez pa-
pierov. 0904527918

»Predám 1i byt v BB 
0915210960

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»PREDÁM KOZY A KOZĽATÁ. 
0909101131
»Predám zajace 
0910349829

»KÚPIM JELENIE ZHODY ZLA-
TÁ STRIEBORNÁ Medaila 
0904177812

»Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, suk-
ne, šatky a starožitnosti, 
0909117320
»KÚPIM VZDUCHOVKU VZ-
35,47 (opakovačka na gulič-
ky) 0910419469
»Kúpim staré českosloven-
ské bankovky a hodinky 
PRIM. Tel. 0905 767 777

»Muž so 154IQ. Sympatický. 
Ekologicky založený. Zdravo 
stravujúci. 33 ročný 175 cm 
vysoký. Si hľadá ženu so 
145IQ+. Na zoznámenie váž-
ny vzťah 0951328431

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

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    
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

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

2 týždňové
17 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
6,00 €

0905 745 006  0903 944 151    TURÁ - bývalé PD
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0950 040 366

SWAN CENTRUM

Ján Volko

pri výbere
internetu

9,99 €

A215_regionalne inzercie Internet_Petitpress 207x137 BB.indd   1 18/03/2020   14:48
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Komplikovaná situácia  v súvislosti 
s epidémiou si vyžiadala ďalšie nové 
usmernenia rezortu kultúry z úrovne 
jeho ministerstva.

Fond na podporu umenia (FPU) infor-
muje, že pokračuje ďalej vo vyhlasovaní 
nových výziev. Vyhlásil napríklad výzvu 
č. 10 (bez niektorých pôvodne plánova-
ných podprogramov), kde dáva do pozor-
nosti hlavne podprogram určený pre ak-
vizíciu knižníc. Predbežná alokácia bola 
navýšená, aby FPU takto pomohol vyda-
vateľstvám a kníhkupcom. V tejto súvis-
losti sa FPU obracia na všetky knižnice, 
aby mysleli na svoje lokálne kníhkupec-
tvá, ktoré momentálne nemajú zákazní-
kov a ak to bude možné, aby nákupy re-
alizovali primárne prostredníctvom nich. 
Keďže sú knižnice rozmiestnené po cel-
kom Slovensku, bude možné takto aspoň 
trochu pomôcť všetkým. Motiváciou k ná-
kupom kníh bude aj nulové spolufinanco-
vanie takto predložených projektov.

FPU vyhlásil mimoriadnu výzvu 
pre všetky oblasti umenia, kultúry a 

kreatívneho priemyslu na predkladanie 
projektov, ktoré pokladá za realistické v 
tejto situácii uskutočniť. Alokácia na pod-
program je tiež len predbežná. 

Fond na podporu umenia zároveň 
prosí, aby jednotlivé subjekty vrátili čo 
najskôr prostriedky z projektov, na ktoré 
získali podporu a už teraz vedia, že ich 
nebudú realizovať.

O príspevky z prvej pomoci môžu žia-
dať aj slobodné povolania

Ministerstvo práce, sociálnych veci 
a rodiny SR vydalo nové usmernenie, 
ktorým spresnilo definíciu samostatne 
zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré 
majú nárok na príspevok z prvej pomoci. 
Vďaka tomu ľudia, ktorí vykonávajú slo-
bodné povolanie a nie sú v pracovnom 
pomere alebo v obdobnom pracovnom 
vzťahu získajú potrebnú pomoc. Roko-
vania o prijímaní ďalších riešení aj na-
ďalej pokračujú. Ministerstvo kultúry 
zriadilo informačnú linku – adresu, na 
ktorú mu možno posielať otázky – ide o 
adresu  pomoc@culture.gov.sk.

Záchranné koleso pre kultúru

» red

59
-0

14
5

PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA, 
KALIMERO, HUSI, KAČKY, HUSO-
KAČKY, MORKY, MLADÉ SLIEPKY, 

ZMESKY • 0944 842 953
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 4. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERCIA
0907 877 862
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Prijmeme
zamestnanca

Miesto výkonu

BANSKÁ BYSTRICA, 
BREZNO - 0911 545 700, 

4,20€ hod/brutto

  www.blackpatrol.eu

Spoločnosť zo ZV
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0919 178 947
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 29. apríla 2020

INZERCIA
0907 727 204
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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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Spoločnosť PMP Montex s.r.o. poskytujúca služby v ob-
lasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby technolo-
gických celkov ako aj v oblasti modernizácie výrobných 
zariadení a montáži a demontáži oceľových konštrukcií

HĽADÁ ZAMESTNANCOV 
do trvalého pracovného pomeru na pracovné pozície 

montér, potrubár, zámočník, zvárač, technik realizácie

PONÚKAME:
■ Mzdové ohodnotenie od 880 Eur/mesa-       
   čne podľa skúseností a zručností
■ Možnosť kariérneho a finančného rastu
■ Absolvovanie certifikovaných školení
■ Ubytovanie zabezpečené zamestnáva-   
    teľom

Kontakt: PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07  Bratislava www.pmpmontex.sk 

POŽIADAVKY
■ Manuálna zručnosť
■ Ochota cestovať
■ Flexibilita a spoľahlivosť
■ Technické/strojárske vzdelanie
■ Anglický jazyk – pokročilý – platí  
   pre pozíciu technik realizácie 

V prípade záujmu nám pošlite svoj životopis mailom na kariera@pmpmontex.sk. 
Do predmetu správy uveďte názov pozície o ktorú máte záujem.
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

KR
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100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky na MORKY
nahlásiť do 3.mája

SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

�����������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������������

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk
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www.pekneruska.sk

Ochranné rúško
so znakom
Slovenska

z edície
„ZVLÁDNEME TO“

PEKNÉRÚŠKA.SK

Doručenie kuriérom
do 24 hodín
priamo k Vám 

Ochr
so
Sl

„ZV

priamo k


