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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá
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Po pokore a štedrosti dnes 
o dobroprajnosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Osobitný druh prívetivosti srdca, keď 
dokážeme inému človeku dopriať a 
tešiť sa z jeho úspechu, zisku či ocene-
nia, alebo „iba“ každodenného šťas-
tia a spokojnosti, to je vzácnosťou, 
ktorú keď darujeme, získame ešte 
viac. A tomu sa vraví – dobroprajnosť.

   
Žičlivosť ako povahová črta člove-

ka nie je samozrejmosť. Naopak, čím 
viac nás okolnosti trápia a zaťažujú, 
tým je vzácnejšia. Aj preto je dôležité, 
aby tej záťaže bolo čoraz menej. Bolo by 
šťastím pre nás všetkých na našom Slo-
vensku, ak by  zlobu, faloš, boj o zisky 
a moc a vplyv na bezbranných a často 
aj bezmocných občanov v takej miere 
surovosti a bezcitnej neempatie nepre-
nášali politici.

Niektorí ľudia v rámci takzvaného 
„spoločenského bontónu“ dokážu na-
sadiť masku charity, čo je vlastne iba 
iný výraz pre dobroprajnosť, jeden z 
viacerých, iní to nejak s ťažkým výdy-
chom „zvládnu“. Žiaľ, iba veľmi málo je 
tých, ktorí sú dobroprajní takpovediac 
„od naturelu“,ktorí to, čo vyslovia, je 
skutočne pravda, čiže ich vnútorné 
prežívanie. Málo ich poznáme, pretože 

sa s tým nijako nechvália ani bulváru, 
ani inak. Oni tak proste žijú. A konajú.

Málokto si však uvedomuje, že z 
prajnosti voči druhému čerpáme vi-
tálnu duševnú energiu pre vlastný ži-
vot. Žičlivosť má v sebe účet uznania 
voči nášmu priateľovi či známemu, na 
ktorý sa pripisuje vysoký úrok vďač-
nosti. Návratnosť tejto sociálnej cnosti 
je veľká. Žiaľ, pre mnohých doživotne 
nepoznaná. Naopak, aj podľa medicín-
skych odborníkov zdravej dlhovekosti 
pomáha optimizmus, skromnosť, dob-
roprajnosť.

Dobroprajnosť sa vyjadruje v rado-
vaní sa i trpení s inými. Je to vnútorný 
postoj srdca, ktorý nás nakláňa k tomu, 
že želáme dobro blížnemu. Dobropraj-
nosť je treťou zo siedmich cností, je to 
predovšetkým láskavosť, 
ľudskosť, obdiv, chari-
ta, súcit, priateľstvo bez 
predsudkov a príčiny. Že 
už takmer ani nepoznáte? 
No ale – v kom je chyba?

Pekný týždeň, 
milí čitatelia!
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Chcete chovať hydinu?

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJVO VAŠOMOKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov
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Takto vraj kedysi kričali zbojníci na 
ľudí, ktorých chceli okradnúť. Tí, čo 
si chceli zachrániť život, obetovali 
peniaze, ktoré mali pri sebe. Dnes už 
svojim obetiam zbojníci takéto otáz-
ky nekladú. Sú to často dobre obleče-
ní páni s peknými rečami a s právnic-
kým vzdelaním. 

Otázka voľby medzi peniazmi a živo-
tom je však aktuálna aj dnes. Sú ľudia, 
ktorí veľkú časť svojho života slúžili pe-
niazom a nemali čas žiť. Lenže čas sa za 
peniaze kúpiť nedá. Ani život. Sú ľudia, 
čo obetujú peniazom svoje svedomie. A 
sú aj takí, ktorí pre ne celý život ťažko 
pracovali. Zarobili viac, ako sa dá a jeden 
ľudský život minúť. Odchádzali na druhý 
svet osamelí a neodniesli si so sebou nič. 
Všetko tu nechali. Peniaze nie sú zlé, keď 
slúžia nám. Horšie je, keď slúžime my im. 
Peniaze nie sú v živote dôležité, hovoria 
bohatí. Chudobní vedia, že život bez nich 
nie je jednoduchý. Ale peniaze bez života 
sú úplne nanič. Poznám boháčov osa-
melých vo svojom bohatstve a poznám 
aj takých, ktorí ho premenili na pomoc 
pre druhých. Bohatstvo môže byť darom 
aj trestom. Na svete sú však aj miliardy 
ľudí, ktorí často stoja pred otázkou - pe-
niaze alebo život. Nemajú prístup k vode, 

jedlu, liekom a zdravotnej starostlivosti, 
zomierajú na choroby, ktoré naša časť 
sveta už ani nepozná. Profesor Vladimír 
Krčméry hovorí, že desiatky miliónov 
detí ročne zomrú na tuberkulózu, ma-
láriu, HIV alebo hlad. Vladko k tomu 
kedysi povedal toto: „Veríme, že každý 
z nás chce mať pri poslednom súde tieto 
deti na lavici obhajcov.“

Môj učiteľ, benediktínsky mních 
P.Anselm Grün, OSB hovorí, že sa po 
smrti stretneme s Bohom v jeho láske, 
ale aj s pravdou o sebe, čo môže byť bo-
lestivé, lebo si uvedomíme, ako málo 
sme využívali svoje možnosti. Anselm 
hovorí, že peklo nie je miesto, ale bolesť 
zo stretnutia s absolútnou Božou láskou, 
ktorá nás očistí od všetkého. Peniaze 
potrebujeme na život na tomto svete. Na 
tom druhom svete vý-
pisy z banky, kredit-
né karty, výsledovky 
a výkazy ziskov a 
strát potrebovať ne-
budeme. Aj s našimi 
vinami nás tam 
objíme Božia 
láska.

Peniaze alebo život

» Ján Košturiak

16. februára 1959         
Fidel Castro sa stal premiérom Kuby po zvrhnutí prezidenta Ful-
gencia Batistu 1. januára 1959 

Výročia a udalosti

Slovensko každý deň počíta desiatky až 
stovky úmrtí ĽUDÍ na COVID. Ani tie však 
nedokážu prinútiť vládu Igora Matoviča, 
aby prestala riešiť samých seba a svoje 
vzájomné škriepky a začala radšej KRÍZO-
VO RIADIŤ ŠTÁT.

Slovensko sa zaradilo medzi najhoršie 
postihnuté krajiny na celom svete a vláda 
stále iba chytá mačku za chvost. Všetko 
neskoro! Covid automat spúšťame až v 
čiernej fáze a meníme ho takmer deň pred 
spustením. Na nové hrozby nereagujeme 
vôbec!

Premiér si po fantazmagórii s plošným 
testovaním vymyslel novú hračku s výro-
bou vakcíny na Slovensku.

Matovičova vláda fatálne zlyhala 
pri nástupe agresívnejšieho britského 
variantu koronavírusu. Celá Európa                           
reagovala ešte pred Vianocami prísnym 
lockdownom, zabezpečili pre obyvate-
ľov účinnejšie  FFP2 respirátory a čo naši 
“odborníci vo vláde”? Tí sa hádali o ná-
kupoch Ag testov. Výsledok vidíme všet-
ci – nemocnice sú plné, ľudia zomierajú              
a štátu už nikto neverí. Minister “štatista” 
Krajčí sa na tlačovke čuduje, ako veľa ľudí 
má u nás britskú mutáciu...

Po Európe sa najnovšie šíri nebezpečná 
juhoafrická mutácia a slovenská vláda sa 
zamotala do svojich semaforov, s ktorými 
prišla tak pol roka po funuse. Základné 

veci, akými sú rozdávanie respirátorov či 
vitamínov aspoň ohrozeným skupinám, 
sú zjavne pod úroveň našich ministrov. 

Nemocnice vyhadzujú nepoužité vak-
cíny, lebo štát nedokázal kúpiť injekčné 
striekačky, ale premiér Matovič s minis-
trom Krajčím majú čas riešiť vlastné fan-
tazmagórie o výrobe vakcín. V krajine, 
ktorá nevie zabezpečiť ani len poriadnu 
registráciu na očkovanie.

Veľké ambície sú fajn. Lenže štát pod 
vedením Matoviča s Krajčím zlyháva             
v úplne základných opatreniach proti 
šíreniu vírusu, ich vynucovaní, zrozu-
miteľnosti, v schopnosti reagovať rýchlo                
a efektívne. Toto neodpustiteľné zlyhanie 
nás, žiaľ, bude stáť ešte veľa životov.

Naozaj treba začať krízovo riadiť štát. 
Dokážete si to páni Matovič a Krajčí pri-
pustiť? Pochybujem. Slovensko má na 
viac!

ĽUDIA ZOMIERAJÚ, PREMIÉR 
MATOVIČ RIEŠI NEZMYSLY
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» Tomáš      
Drucker
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Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina, 
má  viac ako 60 ročnú tradíciu v regióne , ponúka odborné 

vzdelávanie  aj pre školský rok 2021/2022 v nových priestoroch 
školských učební a dielní.

STROJÁRI: nové stroje, kresliace programy , 3D tlač ,  učebné panely pneumatiky atď.  Vzdelávanie v systéme DUAL PRO, po skončení  isté 
pracovné miesto v regióne.
POTRAVINÁRI: Najnovšie strojné vybavenie, plne klimatizovaných dielne, práca s novými surovinami.   
OBCHOD A EKONOMIKA: rozvíjanie podnikateľských zručností cez JA Slovensko, duálne vzdelávanie s renomovanou slovenskou firmou, 
po skončení  isté pracovné miesto v regióne.
Školské stravovanie, výborné podmienky na  šport a záujmovú činnosť. Teoretické vzdelávanie na zváračské a vodičské oprávnenie v rámci  
študijných odborov bezplatne . Možnosť získania  zváračského oprávnenia v školskej zváračskej škole.
ODBORNÉ  STÁŽE  ŽIAKOV v krajinách EÚ cez  Program Erasmus+, Implementácie projektu „Moderné vzdelávanie na SOŠOaS“ 
a enviromentálneho projektu v oblasti  zmeny klímy.

UČEBNÉ ODBORY:   
2977 H cukrár – kuchár
2487 H 01 autoopravár – mechanik
3152 H 02 krajčír, dámske odevy - duálne vzdelávanie
2962 H pekár 
2982 F potravinárska výroba
2478 F strojárska výroba

ŠTUDIJNÉ ODBORY:   
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 
6442 K obchodný pracovník - duálne vzdelávanie 
2413 K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM: 
6403 L podnikanie v remeslách a službách

Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina
škola, ktorá pripravuje žiakov na plnohodnotný a úspešný život.

Aktivity, do ktorých sa škola zapája: Žiaci školy sa  spolupodieľajú na  implementácii projektov   environmentálny Zmena 
Klímy, projekty Erasmus +, Mini Erasmus- pobyty na slovenských vysokých školách, vzdelávací program  Medzinárodná cena 
vojvodu z Edinburghu . každoročné dobrovoľné darcovstvo krvi študentov, zbierky na pomoc nadáciám, účasť na veľtrhoch 
vysokých škôl , matematických súťažiach , biologická olympiáda. biblická olympiáda, chemická olympiáda . Súťaž mladých 
moderátorov, EXPERT geniality show, Študentská vedecká odborná činnosť. Úspešných recitátorov umiestnených na popred-
ných miestach:  Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča, Hviezdoslavov Kubín, Sárová Bystrica ,Štúrov Zvolen . Naša absol-
ventka je úspešná riešiteľka biologickej olympiády  GENIUS OLYMPIAD 2019, OSWEGO, NY, USA – strieborná medaila, ako aj 
riešiteľov celoštátnych, krajských , regionálnych kôl a  súťaží v biológii, chémii .   Športové a turistické aktivity, lyžiarsky a 
plavecký kurz, športové súťaže, veľtrhy vedy a techniky, a ďalšie aktivity.

Naše hodnoty: Sloboda.  Zodpovednosť. Úcta. Spolupráca. Uznanie. 
Poslanie školy: Poslaním našej školy je v  štvorročnom vzdelávacom programe vychovávať 
zodpovedných  a  celoživotne sa vzdelávajúcich  sa ľudí. 
Vlastné zameranie školy: Gymnázium A. Sládkoviča sa radí k menším školám, preto
nemá špecifické zameranie.  Napriek tomu sa žiaci  môžu profilovať humanitne ,  prírodovedne , 
alebo cez bloky  voliteľných predmetov získať  podnikateľské a environmentálne zručnosti potrebné 
pre človeka 21.storočia.www.gymsladka.sk
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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely - seriózna doho-
da. Tel: 0908205521

»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion aj iné. 
Tel: 0949371361

»Kúpim staré motorky aj 
nekompletné ponúknite. 
Tel: 0949505827

»Predám elektróny: Mer-
cedes, BMW, Golf 1, Golf 2, 
Suzuki, Škoda, dve auto-
batérie 55ah a 60ah, zimné 
a letné pneu., viac druhov. 
Tel: 0907186291

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

»Prenajmem 2-izbový byt 
nezariadený Zvolen-Sekier. 
Tel: 0902163312

»Prenajmem 1-izbový byt 
nezariadený v Krupine. Tel: 
0944335582

»Prenajmem 1-izbový byt v 
Detve. Tel: 0903132204

5. Domy predaj

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné

8. Stavba

9. Domácnosť

»Predám kombinovaný 
sporák (plyn, el.), šírka 
60cm. Tel: 0949778779

»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec

»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854

»Predám zajace. Tel: 
0910349829

»Predám fukár na seno, 
vzduchový kompresor 180l. 
Tel: 0915165526

11. Hobby a šport

»Odkúpim známky a obra-
zy. Tel: 0903741241

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   

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

Príklad:
RP ZV 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, ZV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

12. Deťom

13. Rôzne/predaj

»Predám paličky na palič-
kovanie čipiek 50ks/á 1€ 
(10ks darujem), bavlnky 
Perlovky na vyšívanie, rôz-
ne farby ks/1€, el. ohrievač 
zn. Infrarot Elekrtro. NL 12 
(dohodou), teplý prešívaný 
modrý plášť 30€, odšťa-
vovač ovocia a zeleniny 
(dohodou), stacionárny 
bicykel (dohodou). Tel: 
045/5335607, 0904453246

14. Rôzne/iné

»Kúpim staršiu vzduchov-
ku vz-35,47, Slávia. Tel: 
0910419469

15. Hľadám prácu

»Práca okolo domu, odpra-
távanie snehu, rýľovanie, 
opiľovanie stromov. Tel: 
0940870790

16. Zoznamka

»Sympatická 55 r. hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181

»68 r. hľadá priateľku. Tel: 
0940074112

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14. februára 1970                    
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej 
televízie 

Výročia a udalosti

VIZITKY
0907 727 201
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Supercena

(1 kg = 9,16)

250 g balenie

250 g

069

-30%

(1 kg = 2,76)

250 g

0.99CHLADENÉ

CHLADENÉ319

-40%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné rezne

CHLADENÉ

065

-34%

(100 g = 
0,59/0,58)

110/112 g 

0.99

Gazdovská parenica  
• údená/neúdená

239

-40%

(1 kg = 4,78)

500 g

3.99

Spišské párky

Tvaroh hrudkovitý
• jemný

069

-22%

(100 g = 0,35)

200 g 

0.89

Smotanová 

• rôzne druhy

Maliny

249

-28%

(1 kg = 4,98)

500 g

3.49

• 41 % tuku

095

Supercena

(100 g = 0,63)

150 g

Camembert

Prominent 
smotanový jogurt 
• rôzne druhy 

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 15. 2.
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299

-25%

(1 l = 3,99)

0,75 l

3.99

38 % 
alkoholu

999

1 kg

Lavazza Caffè 
Crema Classico
• zr�ková káva

059

Supercena

(1 l = 0,39)

1,5 l

Kofola 
• rôzne druhy

Prosecco DOC

419

-30%

(1 l = 8,38)

0,5 l

5.99

Stará 
myslivecká

075

Supercena

(100 g = 0,58)

130 g

Rodinné 
oblátky
• rôzne druhy 

044

-44%

(1 l = 0,88)

0,5 l

0.79

Radler
• cit�ón/

t�avý cit�ón

079

-38%
100 g

1.29

• rôzne druhy
• v ponuke aj Or�ešková 

čokoláda 100 g za 0,89 €

029

Supercena

(100 g = 0,21)

135 g

Prominent 
smotanový jogurt 
• rôzne druhy 

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
15. FEBRUÁRA
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13. februára 1992       
v Česko-Slovensku bol oficiálne spustený internet, ako prvé bolo 
pripojené České vysoké učení technické v Praze

Výročia a udalosti 15. februára 1947        
v Prahe sa začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých 
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu 

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 28. 2. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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(Aj keď nie veľa, trošku áno...) Príliš 
veľa  času našich životov venujeme 
tomu, aby sme menili životy iných!

Načo?
Túži premiér alebo predseda takej či ona-
kej strany meniť život môj?
A nebodaj ešte k lepšiemu?

Kašle na mňa tak zvysoka, ako sa len z 
jeho postu dá.
Všetku energiu a rozhodnutia venuje je-
dinému cieľu - byť za zaujímavého a ak to 
mediálne ide - aj za dobrého a pekného.
Najmä v zahraničí.
Za naše peniaze, ale kašľať aj na tie.
Ľudia, ktorí toto majú v prioritách svojich 
potrieb sú najskôr smiešni, bavia takmer 
každého, neskôr otravní, oberajú nás o 
čas, ktorý im neustále venujeme, potom 
už sú neznesiteľní a zapĺňajú nás iba ne-
gatívnymi emóciami a nenávisťou.

Čo tak čas, ktorý venujeme im, časť na-
šich životov, celkom nesebecky venovať 
sebe, svojim priateľom, blízkym a ľuďom, 
ktorí už nečakajú, že sa o nich niekto 
bude aj zaujímať...

Čím dlhší je náš život, tým je kratší.
(Predpremiéra)

A čím je kratší, tým menej času zo-
stáva na všetko nepodstatné, zaťažujúce, 
únavné, deprimujúce.
Teda, aj na hlúpych a inak postihnutých 
politikov. A ich suít.

Nech si sprivatizujú všetky pozície v 
štáte, nech si pre svojich verných a odda-

ných vymyslia desiatky nových inštitúcií 
a úradov!
Nech sa hádajú verejne ako prasatá pri 
válove, pokojne vážení, je to ich válov, je 
to ich boj, je to ich život.
Oni si vybrali ich spôsob života.

Prečo by sme si ho mali dať vnútiť?
Sme tak slabí, prázdni, sme už naozaj bez 
akýchkoľvek ideálov, predstáv a túžob?

Pozrite sa za seba, koľko času ste tu 
premárnili a koľko vám ho odhadom ešte 
zostáva.

Radšej ešte zasadím pár stromov, opäť 
po zime preberiem muškáty, skrášlim zá-
hradu, prejdem sa so psíkom.
V paralelnom svete, do ktorého tí prázdni 
nezablúdia ani náhodou.
A keby aj chceli, vidlami ich odtiaľ vyže-
niem!

To, čo nám stojí za to, nám predsa ne-
môže nadiktovať žiadne uznesenie vlády, 
určite to nezávisí na žiadnom rozmare 
politika, najmä, ak nám nestojí za nič.

Asi sme si na vine aj sami 

» Ivan BROŽÍK

33
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Najčítane
jšie

regionáln
e

noviny

INZERCIA
0907 727 201
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Koniec fašiangov sa blíži. Tento rok 
boli iné a iný bude aj ich záver. Na re-
álne pochovávanie basy v zmysle fol-
klórnych tradícií môžeme zabudnúť, 
na tradíciu ako takú však nie.

Fašiangy sa končili v utorok o polnoci. 
Popolcová streda v roku 2021 pripadá na 
stredu, 17. februára 2021. Posledné tri dni 
fašiangov bývali najveselšie, najbujarejšie 
a zábavy vyvrcholili v utorok poslednou 
muzikou pred Popolcovou stredou. Fa-
šiang sa končil pochovávaním basy. 

Pri tomto symbolickom pohrebe ob-
čania v prestrojení za farára, organistu 
či kostolníka vykonali obrad, pri ktorom 
bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všet-
kých prítomných. Kňaz paroduje obrad 
rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, 
ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, 
ktorú za náreku prítomných vynášajú 
von. Priebeh pochovávanie basy je nasle-
dovný: oznámenie o ochorení, vyšetrova-
nie lekárom, odvoz do nemocnice, ozná-
menie o smrti, pohrebný sprievod, plač 
nad hrobom a čítanie testamentu. Texty 
však nie sú dané, vytvárajú si ich herci 
sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú 
často popretkávané humornými príbehmi 
a vlastnosťami obyvateľov danej dediny.

Ukončia sa všetky zábavy a svet sa 
vráti opäť na rok do starých koľají. Na po-
slednej fašiangovej zábave sa práve preto 

predvádza symbolické pochovávanie basy. 
Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. 

Obdobie veľkonočného pôstu sa za-
čína dňom, ktorý poznáme pod názvom 
Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je 
to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta 
podľa lunárneho kalendára a pripadá na 
40. deň pred Veľkou nocou. Toho roku 
pripadá Popolcová streda na 22. februára. 
Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené 
v 7. storočí a tento deň sa stal dňom po-
kánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku 
nájsť cestu k duchovným hodnotám. Ve-
riaci si na prijatie sviatosti v tento deň ob-
liekali v zmysleprvokresťanských tradícií 
kajúci odev a posýpali sa popolom. Zvyk 
posýpať sa popolom pretrval dodnes, av-
šak už len symbolicky, kedy kňaz urobí 
popolom krížik na čelá veriacich. Odev 
bol ladený do smútočných farieb. Najčas-
tejším jedlom Popolcovej stredy bola kyslá 
mliečna polievka. 

Veľkonočný pôst sa končí Veľkým 
piatkom.

Ak by bolo všetko normálne, 
pochovávala by sa basa

» red

Dunajská Streda

Bratislava V

MedzilMedzedzMedzzilMedzz aborcaborcaborcaboaboraboraborceaboaborb rorrcMedzilaborce

Situácia u nás sa nezlepšuje, naopak, 
trend ukazuje na mierne zhoršenie.

■ Posledné dni opätovne narastá počet 
hospitalizovaných na covid-19, hoci týždeň 
predtým mierne klesol. Momentálne je v 
nemocniciach viac ako 3650 ľudí. Denne 
zomiera v priemere sto pacientov. Minister 
Marek Krajčí upozornil, že narastá mobilita, 
čo spôsobuje najmä to, že ľudia cestujú za 
testovaním. A to zas spôsobuje nárast pozi-
tívnych.

■ V tejto súvislosti je o to viac dôležité 
dodržiavať osvedčené a odborníkmi odpo-
rúčané zásady vlastnej aktívnej obrany voči 
možnému infi kovaniu sa, ale aj pasívnej em-
patickej a ohľaduplnej ochrany voči iným, 
ktorých by sme potenciálne mohli nakaziť 
my.

■ Minister zdravotníctva Marek Krajčí tvr-
dí, že po otvorení škôl bude situácia „prav-
depodobne ešte vážnejšia“. Zároveň varuje, 
že britská mutácia je nákazlivejšia a „vo 
veľkom útočí“ aj na mladších ľudí. Minister 
zatiaľ nevedel potvrdiť, že by na Slovensku 
bola prítomná juhoafrická mutácia.

■ Pri mobilite za prácou platí povinnosť 
sedemdňového testu v čiernych okresoch, 
v ostatných 14 dňový test. Minister zdravot-

níctva chce na vláde otvoriť otázku kontroly 
hraníc. „Mali by sme sa zamyslieť nad tým, 
ako by sme kontrolovali tých, čo vstupujú 
do Slovenskej republiky,“ povedal Marek 
Krajčí.

■ Školy su v čiernych okresoch zatvorené, 
v bordových rozhodujú samosprávy, v ružo-
vých sú otvorené.

■ Vstup a výstup do a z čiernych okresov 
nie je možný, ani pri návšteve prírody a s 
testom, upozornil Marek Krajčí. Situácia sa v 
jednotlivých regiónoch zhoršila, podľa covid 
automatu je 15 okresov čiernych, 51 bordo-
vých a 13 červených. Slovensko je – zopakuj-
me si - celkovo v čiernej fáze

■ V Bordových a červených okresoch je 
možné prechádzať do prírody z okresu do 
okresu, ale iba s platým testom. Do príro-
dy v čiernych okresoch môžu ísť len ľudia, 
ktorí tam žijú. Ľudia z iných okresov ne-
môžu ísť do prírody v čiernom okrese ani s 
negatívnym testom. Platí aj, že ľudia z čier-
nych okresov nemôžu ísť do prírody v iných 
okresoch. V čiernych okresoch možno ísť do 
prírody aj bez testu, ale iba v rámci okresu.

■ Tento mesiac by na Slovensku malo byť 
k dispozícii 250-tisíc dávok Pfi zeru, 210-ti-
síc dávok AstraZeneca a niekoľko desiatok 

tisíc dávok spoločnosti Moderna, informo-
val minister Marek Krajčí. K schvaľovaniu 
ruskej vakcíny povedal, že Slovensko „hľa-
dá všetky možné spôsoby, ako zabezpečiť 
pre ľudí vakcíny čo najskôr.“ Na otázku, či 
vakcínu schválime skôr ako EÚ, Krajčí od-
povedal, že „všetko budeme robiť legálne“.                                              
ib

Slovensko zostáva od pondelka v čiernej fáze 
Covid – automatu, pravidlá sa nemenia

• Naplnené kritéria pre

Regionálne opatrenia Minimálna národná úrov

3652
5252

Celoštátne limity Monitoring
I. II. varovania varovania varovania varovania

nových prípadov za 
7 dní

800 - 1200 1200 - 2400 2400 - 4000 

1500 - 2000 

> 4 000

hospitalizovaných 2000 - 2500 2 500 - 3000 > 3 000

Efektívne 1.05 - 1.10 1.10 - 1.15 > 1.15 0,95 -1,05

0 1 2 3 4 5 6

Dáta aktuálne
k 9. 2. 2021

17. februára 1932          
britský fyzik James Chadwick oznámil objav neutrónu, čím začala 
éra modernej jadrovej fyziky 

Výročia a udalosti
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19. februára 1986                   
začala sa výstavba vesmírnej stanice Mir

Výročia a udalosti
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov 
údržby

do METRA Zvolen 

Kontakt:
0948 205 223 

Nástup ihneď,
na dohodu o vyk. práce,
hodinová mzda 5,5€ brutto
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk

Cieľom projektu rekonštrukcie a 
modernizácie polikliniky na Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti 
bolo zrekonštruovať interiér budovy, 
aby spĺňal nároky z priestorovej, tech-
nickej a estetickej stránky. Okrem toho 
mala rekonštrukcia rozšíriť portfólio 
poskytovaných služieb, napríklad aj 
o RTG diagnostiku. V  poliklinike pri-
budne röntgenové pracovisko s dvoma 
RTG prístrojmi, ktoré spĺňajú najnovšie 
moderné štandardy v oblasti nízkej ra-
diačnej záťaže a zobrazovacej kvality. 

Röntgen sa nachádza na 2. poschodí 
v budove polikliniky, kde je zabezpeče-
ný bezbariérový prístup pomocou plo-
šiny a výťahu. Bude slúžiť nielen oby-
vateľom mesta Detva, ale aj pacientom 
z celej spádovej oblasti okresu Detva. 

Prvým z prístrojov je novo vyvinutý 
röntgenový systém poskytujúci multi-
funkčné, vysoko kvalitné a nákladovo 
efektívne röntgenové riešenia. Ponúka 
pohodlné snímkovanie celého tela sto-
jacich aj ležiacich pacientov. Systém je 
kompatibilný s najnovšou radou detek-

torov, ktoré majú pokročilé funkcie a 
vysokú kvalitu obrazu. 

Veľkou výhodou je, že snímky sú 
umiestňované na takzvaný PACS sys-
tém a sú dostupné pre rôzne zdravot-
nícke zariadenia. Tým pádom iný lekár 
nepotrebuje, aby pacient fyzicky nosil 
snímky so sebou na vyšetrenie.

Druhým z prístrojov je panorama-
tický zubný RTG s cefalometrickým 
ramenom, ktorý patrí medzi špičku v 
celosvetovej stomatológii. Zubný RTG 
je pokročilý, rýchlejší a jednoduchý 
snímkovací systém s minimálnym 
ionizujúcim žiarením a maximálnou 
kvalitou snímkovania. 

Rekonštrukciou polikliniky na Cen-
trum integrovanej zdravotnej starostli-
vosti vytvorilo mesto Detva podmienky 
pre zlepšenie a skvalitnenie zdravotnej 
starostlivosti pre obyvateľov Detvy a 
celého okresu.

Čo nové v Detve?

» Ján Šu�iarský
primátor mesta

Máme za sebou tri týždne tzv. celoplošného tes-
tovania na Covid-19. Na začiatku vláda odporučila, 
aby ho zabezpečili starostovia a primátori. Prečo 
len odporúčanie? Pretože predstavitelia vlády dobre 
vedia, že zákon vôbec neumožňuje obciam a mes-
tám vykonávať zdravotnícku činnosť. Tá je v našej 
krajine plne v  kompetencii príslušného minister-
stva a vyšších územných celkov. 

My, starostovia a primátori, sme sa samozrejme 
nemohli iba nečinne prizerať, ako naši obyvatelia 
nemôžu vyjsť ani len do práce, lebo ich nemá kto 
otestovať a vydať im certifikát. Kde nepomohol štát, 
pomohli sme my. Aj v našom meste sme tak museli 
v prvom rade zabezpečiť zdravotníkov či adminis-
tratívnych pracovníkov, nakúpiť ochranné odevy, 
nájsť vhodné priestory a  vybaviť ich materiálom. 
Zabezpečovali sme priebežnú i konečnú dezinfek-
ciu, odvoz a  likvidáciu nebezpečného biologické-
ho odpadu, spracovávali sme štatistické hlásenia 
a vlastne celú administratívnu činnosť okolo testo-
vania. Každý týždeň sme pripravili 12 odberových 
miest a 24 odberových tímov. Každý týždeň sme tak 
museli nájsť viac ako 100 zdravotníkov a adminis-
tratívnych pracovníkov a samozrejme aj koordiná-
torov jednotlivých odberových miest. K  tomu mu-
síme pripočítať stravu pre všetky tímy, ktorú musel 
niekto pripraviť a následne rozviezť v čo najkratšom 
čase. A napokon aj zabezpečenie odvozu takmer 2 
ton nebezpečného biologického odpadu, pričom 
muselo ísť o riadne certifikovanú spoločnosť. 

Medzitým ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo 
výzvu na otvorenie mobilných odberových miest 
(tzv. MOM). Mnohí záujemcovia z  radov súkrom-
ného sektora splnili podmienky a  získali súhlas 
RÚVZ, spustiť svoje odberné miesta však nemohli, 
lebo ich zmluvy celé dni ležali na ministerstve 
zdravotníctva. Keď som minulú stredu kolegom 
primátorom navrhla, aby sme spoločne vyzvali mi-
nistra na zabezpečenie ich podpisu, dúfala som, že 
to bude vyriešené v priebehu jedného – dvoch dní. 
Nestalo sa. A keďže tak opäť nemal kto testovať, 
pomohli sme aj počas uplynulej soboty. Napriek 
rozčarovaniu z prístupu ministerstva sa dnes teším, 
že aj keď neskôr, výzva predsa len zabrala. V čase 

písania tohto článku máme v meste už 7 mobilných 
odberových miest a vieme aj to, že ďalšie majú pri-
budnúť. Zvolenčania ich konečne môžu využívať 
priebežne prakticky počas celého týždňa. Je to o to 
dôležitejšie, že mesto už plošné testovanie organi-
zovať nebude. Je nemysliteľné, aby sme v súčasnej 
situácii aj po štvrtý raz viazali desiatky zdravotní-
kov, ktorých práca je určite potrebná niekde úplne 
inde. Aj vlastné sily mienime využiť lepšie. Konečne 
sa budeme môcť viac sústrediť na to, ako byť nápo-
mocní pri organizácii očkovania, aby sa k nemu čo 
najskôr dostali všetci záujemcovia z radov Zvolen-
čanov.

Od pondelka, 8.2.2021, vstúpil do platnosti 
tzv. Covid automat, podľa ktorého každý, kto chce 
vykročiť do práce, úradov (či do prírody v  inom 
okrese), musí mať  potvrdenie o negatívnom teste. 
Pozor, nesmie byť staršie ako 7 dní. A tak si každý 
jeden z  nás musí strážiť jeho platnosť a  v  prípade 
potreby navštíviť niektorú zo súkromných MOM, 
kde sa môže zadarmo pretestovať. Ich zoznam sme 
uverejnili na našej internetovej stránke a priebežne 
ho aktualizujeme. Každý utorok štát hodlá prehod-
nocovať stav v jednotlivých okresoch na základe 
aktuálneho počtu infikovaných osôb. Na základe 
toho sa rozhodne, či je potrebné sa pretestovať raz 
za týždeň, raz za dva týždne, alebo raz za tri týždne. 
Keďže nám však v okrese pomerne výrazne rastie 
počet infikovaných, dá sa predpokladať, že systém 
7-dňového testovania u nás vydrží aspoň 3 týždne. 

 
Podľa rozhodnutia vlády sa majú testovať osoby 

vo veku 15 – 65 rokov a tých je v našom meste okolo 
27 tisíc. Testovania sa však nikdy nezúčastnilo viac 
ako 15 tisíc z nich. A tak je medzi nami stále veľké 
množstvo ľudí, ktorí pravdepodobne ani nevedia, 
že sú infekční. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa ne-
darí znížiť percento pozitívnych a chorých ľudí. Je 
samozrejme na každom z nás, ako sa k testovaniu 
postavíme. Mali by sme si však byť vedomí, že prá-
ve od nášho prístupu bude závisieť, ako dlho ešte 
budeme prežívať tieto náročné časy. Koniec koncov, 
sme v tom všetci spolu.

Čo nové vo Zvolene?     

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

INZERCIA
0907 727 201

LETÁKY
0907 727 201

VIZITKY
0907 727 201
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05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 
Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné 
prípady 13:00 Odložený prípad 15:00 Susedské 
prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPOR-
TOVÉ NOVINY 20:30 Dospeláci 22:35 Šéfovia na 
zabitie 00:35 Odložený prípad 02:20 Zámena 
manželiek 03:25 Susedské prípady 04:15 Rodin-
né prípady  

05:15 Prvé oddelenie II. 11 
05:40 Krimi 06:15 Ranné noviny 08:35 Bez servít-
ky 09:35 Súdna sieň 11:00 Policajti v akcii 12:00 
Noviny o 12:00 12:30 Top star 12:50 V siedmom 
nebi 15:00 Súdna sieň 16:20 Modrý kód 28 17:30 
Noviny 18:00 Bez servítky 19:00 Krimi 19:30 No-
viny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 
20:35 Inkognito 21:40 Inkognito 22:50 Ministri 20 
23:20 Modrý kód 28 00:35 Bez servítky 01:45 Po-
licajti v akcii 02:45 Krimi 03:10 Prvé oddelenie II. 
12 03:25 Inkognito 04:15 Krimi 

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Vône sveta 09:15 Zá-
toka nádejí 10:00 District 10:50 Duel 11:20 5 proti 
5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Dok-
torka Quinnová 15:30 Občan za dverami 16:25 
Vône sveta 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:15 
5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Emma Peeters 
22:00 Reportéri 22:45 Pumpa 23:20 Rapl 00:25 
District 01:10 Cyril a Metod Apoštoli Slovanov 
02:30 Doktorka Quinnová 03:45 Správy RTVS „N“ 
04:55 Občan za dverami  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 
Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné 
prípady 12:55 Odložený prípad 14:55 Susedské 
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Zámena manželiek 21:55 Ses-
tričky II. 23:00 Rodinné prípady 00:00 Odložený 
prípad 01:50 Zámena manželiek 03:00 Sused-
ské prípady 03:45 Rodinné prípady  

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:35 Bez servítky 09:45 Súdna sieň 10:55 
Policajti v akcii 12:00 Noviny o 12:00 12:30 Top 
star 12:40 V siedmom nebi 14:50 Súdna sieň 
16:20 Modrý kód 29 17:30 Noviny 18:00 Bez 
servítky 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 
Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 Nový život 
III. 21:40 S pravdou von 23:00 Ministri 21 23:45 
Modrý kód 29 00:55 Bez servítky 02:00 Policaj-
ti v akcii 03:05 Krimi 03:25 Prvé oddelenie II. 13 
03:45 Nový život  III. 04:50 Noviny TV JOJ  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Vône sveta 09:15 
Zátoka nádejí 10:00 District 10:50 Duel 11:20 
5 proti 5 12:20 Dámsky klub 14:00 Folklorika 
14:25 Doktorka Quinnová 15:35 Svet v obrazoch 
16:25 Vône sveta 16:55 Zátoka nádejí 17:45 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Or-
dinácia s výhľadom na more 22:25 Pod kožou 
23:20 Vidiečan 23:35 District 00:20 Emma Pe-
eters 01:45 Rapl 02:45 Správy RTVS „N“ 03:40 
Reportéri

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:45 
Oteckovia 10:50 Susedské prípady 11:50 Rodinné 
prípady 12:55 Odložený prípad 14:50 Susedské 
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW - NOVÉ ČASTI 22:35 
Zámena manželiek 23:55 Odložený prípad 01:45 
Zámena manželiek 03:00 Susedské prípady 
03:40 Rodinné prípady  

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:35 Bez servítky 09:35 Súdna sieň 10:55 
Policajti v akcii 12:00 Noviny o 12:00 12:30 Top 
star 12:40 V siedmom nebi 14:50 Súdna sieň 
16:10 Modrý kód 30 17:30 Noviny 18:00 Bez 
servítky 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 
Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 Ja, kned-
lička 23:00 Semafor 1/20 23:45 Modrý kód 30 
01:00 Bez servítky 02:05 Policajti v akcii 03:05 
Noviny TV JOJ 03:40 Inkognito 04:50 Noviny 
TV JOJ  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Zátoka nádejí 09:30 
Svätá omša na Popolcovú stredu 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Doktorka Quinnová 15:20 Postav dom, za-
saď strom 16:25 Vône sveta 16:55 Zátoka nádejí 
17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:32 
Vraždy v Orléans 22:25 Súmrak bossov 23:00 
Vražda na základni 00:30 Doktorka Quinnová 
01:15 Pod kožou 02:10 Vražda na základni 03:40 
Správy RTVS „N“ 04:30 Slovensko v obrazoch

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:45 
Oteckovia 10:45 Susedské prípady 11:50 Rodinné 
prípady 12:55 Odložený prípad 14:50 Susedské 
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Najhorší týždeň môjho života 
21:15 Autoškola 22:20 Kuchyňa 23:30 Odložený 
prípad 02:05 Zámena manželiek 03:05 Sused-
ské prípady 03:55 Rodinné prípady  

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:35 Bez servítky 09:45 Súdna sieň 10:55 
Policajti v akcii 12:00 Noviny o 12:00 12:30 Top 
star 12:40 V siedmom nebi 14:50 Súdna sieň 
16:20 Modrý kód 31 17:30 Noviny 18:00 Bez ser-
vítky 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 
20:30 Najlepšie počasie 20:35 Nový život III. 
21:40 Na hrane 22:30 Sedem 23:25 Modrý kód 
31 00:45 Bez servítky 01:45 Policajti v akcii 02:50 
Krimi 03:10 Prvé oddelenie II. 14,15 03:50 Nový ži-
vot III. 04:50 Noviny TV JOJ  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Vône sveta 09:15 Zá-
toka nádejí 09:55 District 10:50 Duel 11:20 5 proti 
5 12:20 Dámsky klub 14:00 Folklorika 14:25 Dok-
torka Quinnová 15:35 Slovensko v obrazoch 16:25 
Vône sveta 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:15 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:35 
Cestou necestou 22:30 Doktor s vedľajšími účin-
kami 00:00 District 00:45 Vraždy v Orléans 02:15 
Doktorka Quinnová 03:05 Správy RTVS „N“ 04:15 
Reportéri 04:45 Svet v obrazoch  

PONDELOK 15.2.2021
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 16.2.2021 STREDA 17.2.2021 ŠTVRTOK 18.2.2021

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Záme-
na manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské 
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Odložený 
prípad 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Harry Potter a Dary smrti 1 23:25 Stratení v Kari-
biku 01:35 Odložený prípad 03:00 Zámena man-
želiek 04:00 Susedské prípady 

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:35 Bez servítky 09:45 Súdna sieň 10:55 
Policajti v akcii 12:00 Noviny o 12:00 12:30 Top 
star 12:40 V siedmom nebi 14:50 Súdna sieň 
16:10 Modrý kód 32 17:30 Noviny 18:00 Bez ser-
vítky 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 
20:30 Najlepšie počasie 20:35 Lucy Francúzsky 
akčný sci-fi triler. MN 15 2014 Scarlett Johansso-
nová, Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Wa-
ked, Analeigh Tiptonová a ďalší. 22:30 Logan: 
Wolverine 01:30 Svätý 03:45 Bez servítky 

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Vône sveta 09:15 Zá-
toka nádejí 09:55 District 10:50 Duel 11:20 5 proti 
5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:20 Dok-
torka Quinnová 15:20 Tajomstvo mojej kuchyne 
16:25 Vône sveta 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem 
Slovensko 22:00 Boris & Brambor 22:35 Kult há-
kového kríža 00:30 District 01:15 Doktorka Quin-
nová 02:00 Kult hákového kríža 04:10 Správy 
RTVS „N“  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:10 Scooby-
-Doo: Záhady, s. r. o. 07:30 Tom a Jerry 09:00 Au-
toškola 10:00 Kuchyňa 11:10 CHART SHOW 13:20 
Pixels 15:25 Harry Potter a Dary smrti 1 18:20 
Smotánka - NOVÉ ČASTI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Pasažieri Dobrodružný film MN 12 (USA) 2016 Ch. 
Pratt, J. Lawrenceová, M. Sheen, L. Fishburne, A. 
Perrineauová, A. Garcia. 22:55 Štyridsiatka na 
krku 01:40 Stratení v Karibiku 03:30 Pixels  

05:45 Krimi 06:15 Noviny TV 
JOJ 07:05 SpongeBob SquarePants IX. 25 07:30 
Naši I. 10,11 08:45 Prázdniny III. 1/10 10:00 Bod-
ka 6 11:00 Profesionáli VIII. 6 12:00 Ja, knedlička 
14:25 Ako vycvičiť draka 16:40 Surfistka 19:00 
Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 
Najlepšie počasie 20:35 Fakjú, pán profesor 3 
Nemecká komédia. MN 15 2017 E. M‘Barek, K. Rie-
mannová, J. Haaseová, S. Hüllerová, M. von der 
Groeben, U. Glasová a ďalší. 23:20 Bodka 7 00:20 
Nevybavené účty 

05:55 Tajomstvo mojej ku-
chyne 06:40 Ollie a Moon 07:15 Levia stráž 07:40 
Fidlibumove rozprávky 08:10 Smajlíkovci 08:35 
Daj si čas 09:05 Merlin 10:00 KULTÚRA.SK 10:30 
Záhady tela 11:35 On air 12:00 Vôňa lásky 13:40 
Rio Bravo 16:00 Milujem Slovensko 17:40 Cestou 
necestou 18:20 Postav dom, zasaď strom 19:00 
Správy RTVS 20:32 Záhady tela 21:35 Pumpa 
22:10 Neskoro večer 23:15 Boris & Brambor špe-
ciál 23:55 Taxikár 00:05 Rio Bravo 02:20 Pumpa 
02:50 Boris & Brambor špeciál 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:15 Príbehy 
Toma a Jerryho 07:20 Tom a Jerry 07:40 Scoo-
by-Doo: Záhady, s. r. o. 08:00 Pixels 10:10 Harry 
Potter a Dary smrti 1 13:00 Na telo 13:45 Najhor-
ší týždeň môjho života 14:25 Rýchlo a zbesilo 2 
16:40 Pasažieri 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:30 Wonder Woman Dobrodružný film 
MN 12 (USA-Čína-Hongkong) 2017 G. Gadotová, 
Ch. Pine, R. Wrightová, C. Nielsenová, D. Thewlis. 
23:25 Odveta 01:20 Wonder Woman 

05:15 Prvé oddelenie II. 16 
05:30 Krimi 06:05 Noviny TV JOJ 06:55 Káčerovo 
1/65 07:20 SpongeBob SquarePants IX. 26/26 
07:50 Ako vycvičiť draka 10:10 Brána bojovníkov 
12:20 Surfistka 14:35 Priestupný rok 16:50 Na 
chalupe 17:50 Nové bývanie 19:00 Krimi 19:30 
Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie poča-
sie 20:35 Gagarin: Prvý vo vesmíre Ruský životo-
pisný historický film. MN 12 2013 Jaroslav Žalnin, 
Michail Filippov, Olga Ivanova, Vadim Mičman 
23:10 Šofér 01:20 Logan: Wolverine 

06:15 Merlin 07:00 Daj si čas 
07:45 Ollie a Moon 08:20 Levia stráž 08:45 Zá-
zračný ateliér 09:15 Táraninky 09:35 Autosalón 
10:05 Japonsko zhora 11:00 Slovensko v ob-
razoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 
13:10 Občan za dverami 13:45 Poirot: Smrť na Níle 
15:25 Zlaté časy 16:35 Vrah zo záhrobia 18:15 Ta-
jomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 
Slovenský panteón 21:20 Toman 23:40 Poirot: 
Smrť na Níle 01:20 Vôňa lásky 02:55 Správy 
RTVS „N“  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 19.2.2021 SOBOTA 20.2.2021 NEDEĽA 21.2.2021
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

20.2.2021 
20:30 

PASAŽIERI
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Sedem? Osem? Dokonca desať – už 
sa často uvádza? Nie, je iba jeden 
div sveta a tým je láska. Doba síce 
nepraje romantikom a tak lásku za-
stiera kadečo a kadekto kadečím, 
ale ona je. Stále je.

Mimochodom, je zvláštne a pre 
ľudstvo tak typické, že symbol lásky 
vzišiel z nenávisti. Asi v súčasnosti naj-
vzývanejší symbol lásky zišiel kedysi 
zo sveta sťatím hlavy. Pre to, čo si mys-
lel a preto, že si myslel niečo iné, ako sa 
vtedy myslieť malo. Ešteže sa dnes nes-
tína, to by padalo denne hláv!

Claudius II. bol známy svojou záľu-
bou vo vojnových výpravách a odpo-
rom k rodinným vzťahom svojich legi-
onárov. Zastával názor, že ženatý vojak 
starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju 
bojaschopnosť a obetavosť. Preto za-
kázal vojakom uzatvárať manželstvá. 
Kňaz Valentín tento zákaz ignoroval a 
naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Ci-
sárovi dal rebelujúceho kňaza uväzniť. 
Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14. 
februára 269 kat mečom ukončil jeho 
život. Na Via Flaminio pri známom 
Mulvijskom moste ho sťali. (Most v se-
vernom Ríme je jeden z najdôležitejších 
mostov cez rieku Tiber.) Pred svojou 
popravou stihol Valentín prinavrátiť 
zrak a sluch postihnutej dcére svojho 
žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy, 
dokonca zamiloval. Jej otca, Asteria, 
uzdravenie dcéry presvedčilo o moci 

Ježiša Krista a s celou svojou rodinou 
sa mu dal pokrstiť. V súvislosti so sud-
covou dcérou sa traduje, že pred svojou 
smrťou poslal Valentín dievčaťu lístok 
s podpisom „Od Tvojho Valentína.“ 
Neskôr traja učeníci Valentínovo telo 
previezli do svätcovho rodného mesta 
Terni (Umbria), kde ho aj pochovali a 
nad jeho hrobom postavili jemu za-
svätenú baziliku (tam, avšak v chráme 
prestavanom v 17. storočí odpočívajú 
dodnes). Na podnet pápeža Pavla V. sa 
v roku 1605 uskutočnil archeologický 
prieskum, pri ktorom boli pozostatky 
svätého Valentína objavené. Lebka 
bola oddelená od trupu čo dosvedčova-
lo usmrtenie sťatím.

No, toľko o Valentínovi – o symbo-
le lásky, o oddanosti, vernosti, nezlom-
nosti. Vidíte v tom niekde – dnešným 
slovom – biznis? Je to predsa jediný div 
sveta – láska. Deň lásky.

Je iba jeden div sveta

» red

77
12
10
05
0

Jána ČILLÍKA zo Zvolena

Dňa 8. februára uplynulo 
15 rokov od úmrtia 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku, prosím.

Rodina Čillíková. 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


