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Týždenne do 50 530 domácností

Po pokore a štedrosti dnes
o dobroprajnosti

Doprava v cene!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

T: 0908 13 11 99

36-0021

Odstavčatá

68-14

BEZKONKURENČNÁ CENA!

59-001

Žičlivosť ako povahová črta človeka 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 Slovensku, 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 neprenášali politici.
Niektorí ľudia v rámci takzvaného
„spoločenského bontónu“ dokážu nasadiť masku charity, čo je vlastne iba
iný výraz pre dobroprajnosť, jeden z
viacerých, iní to nejak s ťažkým výdychom „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 vitálnu duševnú energiu pre vlastný život. Žičlivosť má v sebe účet uznania
voči nášmu priateľovi či známemu, na
ktorý sa pripisuje vysoký úrok vďačnosti. Návratnosť tejto sociálnej cnosti
je veľká. Žiaľ, pre mnohých doživotne
nepoznaná. Naopak, aj podľa medicínskych odborníkov zdravej dlhovekosti
pomáha optimizmus, skromnosť, dobroprajnosť.
Dobroprajnosť sa vyjadruje v radovaní sa i trpení s inými. Je to vnútorný
postoj srdca, ktorý nás nakláňa k tomu,
že želáme dobro blížnemu. Dobroprajnosť je treťou zo siedmich cností, je to
predovšetkým
láskavosť,
ľudskosť, obdiv, charita, súcit, priateľstvo bez
predsudkov a príčiny. Že
už takmer ani nepoznáte?
No ale – v kom je chyba?
Pekný týždeň,
milí čitatelia!

13 121 0026

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

ĽUDIA ZOMIERAJÚ, PREMIÉR
MATOVIČ RIEŠI NEZMYSLY
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 KRÍZOVO 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 výrobou vakcíny na Slovensku.
Matovičova vláda fatálne zlyhala
pri nástupe agresívnejšieho britského
variantu koronavírusu. Celá Európa
reagovala ešte pred Vianocami prísnym
lockdownom, zabezpečili pre obyvateľov účinnejšie FFP2 respirátory a čo naši
“odborníci vo vláde”? Tí sa hádali o nákupoch Ag testov. Výsledok vidíme všetci – 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 vakcíny, lebo štát nedokázal kúpiť injekčné
striekačky, ale premiér Matovič s ministrom Krajčím majú čas riešiť vlastné fantazmagórie 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, zrozumiteľnosti, 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 pripustiť? Pochybujem. Slovensko má na
viac!

» Tomáš
Drucker

33-0012
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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
42.810
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
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OD PONDELKA 15. 2.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

250 g

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

Supercena
250 g balenie

2

29

Maliny

(1 kg = 9,16)

Supercena
250 g

-30%

150 g

0

95

CHLADENÉ

(100 g = 0,63)

Camembert

Tvaroh hrudkovitý
• jemný

500 g

-40%

0.99

0

69
(1 kg = 2,76)

3.99

2

39
500 g

(1 kg = 4,78)

-28%

Spišské párky

3.49

2

110/112 g

-34%

49

CHLADENÉ

0.99

(1 kg = 4,98)

CóïȌàÙ¨
• 41 % tuku

Gazdovská parenica
• údená/neúdená

0

65

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

cena za 1 kg

-40%

200 g

-22%

5.39

3

Smotanová
Ùúǯ¨ïÏà½ÿú¨Ù
• rôzne druhy

0

69
(100 g = 0,35)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƐıƍı¤àƍƌıƍıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Kuracie
prsné rezne

19

0.89

CHLADENÉ
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7
OD PONDELKA

100 g

-38%

15. FEBRUÁRA

1.29

0

79

Supercena

àÏàÒ¤

• rôzne druhy
• v ponuke aj Or�ešková
čokoláda 100 g za 0,89 €

135 g

0

29
(100 g = 0,21)

Supercena

Prominent
smotanový jogurt
• rôzne druhy

130 g

0

75
(100 g = 0,58)
0,5 l

-44%

Rodinné
oblátky

• rôzne druhy

38 %
alkoholu

Radler

0.79

• cit�ón/
t�avý cit�ón

Supercena
1,5 l

0

59

Kofola

(1 l = 0,39)

• rôzne druhy

0,5 l

-30%
5.99

4

19
(1 l = 8,38)

Stará
myslivecká

(1 l = 0,88)

1 kg

0,75 l

-25%

9

99

3.99

2

0

44

99
(1 l = 3,99)

Lavazza Caffè
Crema Classico

Prosecco DOC
%ïǯėėÙú¨

• zr�ková káva
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƐıƍı¤àƍƌıƍıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı

EKOOKIENKO / sLužby

8

Najčítanejšie regionálne noviny

Staňte sa súčasťou Zelených oáz
Máte nápad, ktorý zlepší životné
prostredie vo vašom okolí? Program
Zelené oázy dlhoročne zvyšuje kvalitu života v komunitách a mestách
po celom Slovensku.
Cieľom programu je budovať spoluprácu na lokálnej úrovni. Organizátori
programu revitalizujú, alebo sa trvalo
starajú o parky, vodné toky, školské
areály a mnoho iných.
V tomto ročníku je prioritou výsadba a starostlivosť o už existujúcu zeleň v duchu hesla „Sadíme budúcnosť“.
Snahou je podporiť výsadbu správnych
druhov zelene na správnych miestach
a zároveň motivovať k zabezpečeniu jej
správnej starostlivosti.
Na Slovensku pribudne ďalších 23
nových alebo revitalizovaných zelených plôch. Vybudujú ich dobrovoľníci
s podporou grantového programu Zelené oázy, ktorý im pomôže celkovou
sumou 60.000 eur
Rovnako ako predchádzajúce ročníky programu, aj tento chce reagovať
na aktuálne témy, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. V tomto ročníku sa organizátori zamerali na výsadbu zelene
a starostlivosť o už existujúcu zeleň v
duchu hesla „Sadíme budúcnosť“. Ide
predovšetkým o výsadbu vhodných
druhov zelene – hlavne drevín – na
vhodných miestach a zároveň zabezpečenie správnej starostlivosti o ňu.
Program chce týmto reagovať na dva

najpálčivejšie problémy, ktorým momentálne ako ľudstvo čelíme – klimatickej zmene a zmene biodiverzity.
Po uzávierke vyhodnotí všetky prijaté žiadosti odborná komisia podľa
podmienok na udelenie grantu, uvedených v Propozíciách Komisia má
právo na úpravu celkovej výšky grantu
aj jednotlivých rozpočtových položiek.
Po zhodnotení žiadostí odbornou komisiou bude môcť aj laická verejnosť
vyjadriť svoju podporu vybraným projektom formou verejného hlasovania.
Granty budú udelené žiadateľom projektov s najvyšším hodnotením podľa
krajov.
Do hodnotenia projektov sa môže
zapojiť aj verejnosť hlasovaním za
ten-ktorý v každom kraji Slovenska.
Hlasuje sa do 18. februára na stránke
https://www.oazy.sk/hlasovanie/?fbclid=IwAR1WIZ6NEs8uihMcorrc4xPCEc2NJYsl3W_AtRUDXCL4xHKXlP6rYvQbLso

» red
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/ Babetta/ Stadion aj iné.
0949371361
»KÚPIM staré motorky aj
nekompletné ponúknite.
0949505827

09-27

bysTRICKO

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v BB. Seriózne. Mám hotovosť.
0905443977
»Kúpim byt v BB v hotovosti. Seriózne. 0905443977

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám
0910349829

zajace

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akékoľvek mince
a bankovky zo Slov.štátu
1939-1945 ďalej vyznamenania. Kúpim aj iné zlaté a strieborné mince aj
celé zbierky a dedičstvá
t.0915627285

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»KÚPIM STARŠIU VZDUCHOVKU VZ-35,47, SLAVIA
0910419469

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 11.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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Chcete chovať hydinu?
PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

Nosnice Morky Húsatá
Brojlery Káčatá Husokačky
Objednávky: www.matejovdvor.sk
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13 121 0058

65-019

100% záruka kvality Sme tu pre Vás už 30 rokov

88-0032

0902 466 448 0902 606 436 0902 692 290

52-0004-6

10

FARmÁRI / sLužby, ZAmEsTNANIE
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Hrozí nám úplná likvidácia
slovenskej výroby potravín?

„Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári roky trpeli nekalými obchodnými
praktikami obchodných reťazcov. Stretávali sa s nemorálnymi požiadavkami,
ktoré na vyspelých trhoch Európy nemajú
miesto. Boli to napríklad povinné finančné príspevky na jubileá obchodných
reťazcov, platby za nikdy neposkytnuté
služby či zamestnávanie pracovníkov,
ktorí v skutočnosti pracovali priamo v prevádzkach obchodných reťazcov. Zákon
91/2019 konečne priniesol slovenským
výrobcom potravín rovnoprávne postavenie. Vďaka nemu sú po prvýkrát v histórii
obchodné vzťahy slovenských výrobcov
potravín a obchodných reťazcov vyvážené,“ vysvetlil Milan Lapšanský, výkonný
riaditeľ Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Predložená
novela však ruší nedávno zavedený zákaz
predaja pod výrobné náklady a túto nekalú praktiku nepovažuje za neprimeranú
podmienku. Existenčne ohrozujúce pre
slovenských výrobcov potravín je aj opätovné umožnenie nakupovať potraviny
pod ekonomicky oprávnené náklady vý-

robcu potravín a vynechanie predaja potravín pod nákupnú cenu zo zakázaných
nekalých obchodných praktík.
„V praxi by poslanci novelou znova umožnili, aby dodávatelia základnej
potraviny chleba a pečiva, ale aj ďalší
slovenskí výrobcovia potravín, boli nútení akceptovať akúkoľvek požiadavku
reťazcov na predajnú cenu. Aj keď by bola
pod výrobné náklady a každou dodávkou
tovaru by vytvárali stratu. Existenčne
sme totiž v súčasnosti, aj kvôli pandémii,
takmer úplne závislí na využívaní predaja cez siete reťazcov, ktoré zabezpečujú
predaj cez 80 percent potravín,“ vysvetľuje Tatiana Lopuchová, predsedníčka
predstavenstva SZPCC.
„Poslanci by otvorili dvere likvidácii
posledných malých výrobcov a predajcov
regionálnych potravín, malých nezávislých predajní potravín, večierok, bistier,
podnikových predajní chleba a pečiva,
mäsiarstiev a ďalších. Obchodné reťazce
totiž disponujú takou ekonomickou silou,
že využitím predaja potravín pod nákupné ceny, teda zámerne nereálne nízkymi
cenami, by ľahko zlikvidovali akéhokoľvek menšieho výrobcu či predajcu v regióne.
kontakt: Milan Lapšanský,
výkonný riaditeľ Slovenského zväzu
pekárov, cukrárov a cestovinárov.

» red

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 204
0907 877 862
A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
 ;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,recepcia@aii.sk

NÁSTUP IHNEĎ
PONUKY PRÁCE

Chcete si
podať
inzerát?
94-0010

Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári otvoreným listom vyzvali poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky
(NR SR), aby nepodporili likvidačné
zmeny v novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

OSTRAVA

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

VÁM

OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

COVID
TEST

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

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

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:
85_0115

0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

GLAZÚROVANIE
VANÍ
ANÍ
26

94-003-5

09-09

rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR

0903 405 588
0905 983 602

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

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 strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

BB 21-06 strana_

021
2. 2
28.

ssplátky
sp
plát
átkod
yo
od
d49€€
splátky

zasklievanie terás

11

63-30

rámové
bezrámové

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

ZDRAVIE / sLužby

12

Najčítanejšie regionálne noviny

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.
ŤZP občanom poradíme,
ako získať na zakúpenie
štátny peňažný príspevok.

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Viac ako

- VODIČ VZV

750 000

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME

Stannah

VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

inštalácií
výťahov

VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo
Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:
52- 0003

0800 162 162

0800 500 091

85_0091

www.stannah.sk

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde po

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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farba
ANTRACIT

tam,
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a
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Sta trebujete.

