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Po pokore a štedrosti dnes
o dobroprajnosti

POLIENKA BUK, HRAB

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Predaj hydiny
na ďalší chov

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
09
facebook.com/Krokodíl Čáčov

www.hydina.eu
w
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Od marca rozvážame mládky pred znáškou.
Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.
Dovezieme až do vášho kurníka.
V ponuke máme aj kŕmne zmesi
od belgického výrobcu Versele Laga.

41-0030

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!

PALIVOVÉ
DREVO

75-11

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.

Týždenne do 38
42 810 domácností

16-0027
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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!

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-10

PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

» Tomáš
Drucker

Výročia a udalosti
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej
televízie

14. februára 1970
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

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

16-0001

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

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 746 988

piešťansko

SLUŽBY
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hlavu hore / BÝVANIE, SLUŽBY
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Peniaze alebo život

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. Tel.: 0949 350 195
»CZ 175 Jawa. 250, 350, Pionier, Stadion, Mustang,
Simson, Jawa 90. Kúpim
tieto motorky. Tel.: 0915 215
406
»ČZ-Jawa. Odkúpim motocykel/diely- SERIÓZNA DOHODA. Tel.: 0908 205 521
3

04 BYTY / prenájom4
byty/prenájom
05 DOMY / predaj 5
domy/predaj
06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj
07 REALITY7 / iné
reality/iné
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10

Otázka voľby medzi peniazmi a životom je však aktuálna aj dnes. Sú ľudia,
ktorí veľkú časť svojho života slúžili peniazom 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 osamelých 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 - peniaze alebo život. Nemajú prístup k vode,

13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné

»Kúpim staršiu vzduchovku
VZ-35,47, SLAVIA. Tel.: 0910
419 469

Chcete si
podať
inzerát?

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 bolestivé, 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 výpisy z banky, kreditné karty, výsledovky
a výkazy ziskov a
strát potrebovať nebudeme. Aj s našimi
vinami nás tam
objíme Božia
láska.

WWW.REGIONPRESS.SK

» Ján Košturiak

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kúpim ľudové kroje. Tel.:
0902 708 047
13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

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, maláriu, HIV alebo hlad. Vladko k tomu
kedysi povedal toto: „Veríme, že každý
z nás chce mať pri poslednom súde tieto
deti na lavici obhajcov.“

75-15

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

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 otázky nekladú. Sú to často dobre oblečení páni s peknými rečami a s právnickým vzdelaním.

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

0902 466 448 0902 606 436 0902 692 290

100% záruka kvality Sme tu pre Vás už 30 rokov

88-0032

Občianska
riadková
inzercia

03 BYTY / predaj
byty/predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

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

19. februára 1986

Výročia a udalosti

začala sa výstavba vesmírnej stanice Mir

63-31

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, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

63-06

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

Výročia a udalosti
Fidel Castro sa stal premiérom Kuby po zvrhnutí prezidenta Fulgencia Batistu 1. januára 1959

16. februára 1959
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zdravie / služby
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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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33-0010

Kuracie
prsné rezne

19

0.89

CHLADENÉ

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

piešťansko

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

PN21-06_strana-
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33-0010

... 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
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Ak by bolo všetko normálne,
pochovávala by sa basa
Koniec fašiangov sa blíži. Tento rok predvádza symbolické pochovávanie basy.
boli iné a iný bude aj ich záver. Na re- Keď je basa pochovaná, môže začať pôst.
álne pochovávanie basy v zmysle folObdobie veľkonočného pôstu sa zaklórnych tradícií môžeme zabudnúť, čína dňom, ktorý poznáme pod názvom
na tradíciu ako takú však nie.
Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je
to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta
podľa lunárneho kalendára a pripadá na
Fašiangy sa končili v utorok o polnoci. 40. deň pred Veľkou nocou. Toho roku
Popolcová streda v roku 2021 pripadá na pripadá Popolcová streda na 22. februára.
stredu, 17. februára 2021. Posledné tri dni Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené
fašiangov bývali najveselšie, najbujarejšie v 7. storočí a tento deň sa stal dňom poa zábavy vyvrcholili v utorok poslednou kánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku
muzikou pred Popolcovou stredou. Fa- nájsť cestu k duchovným hodnotám. Vešiang sa končil pochovávaním basy.
riaci si na prijatie sviatosti v tento deň obPri tomto symbolickom pohrebe ob- liekali v zmysleprvokresťanských tradícií
čania v prestrojení za farára, organistu kajúci odev a posýpali sa popolom. Zvyk
či kostolníka vykonali obrad, pri ktorom posýpať sa popolom pretrval dodnes, avbolo veľa plaču, smiechu a zábavy všet- šak už len symbolicky, kedy kňaz urobí
kých prítomných. Kňaz paroduje obrad popolom krížik na čelá veriacich. Odev
rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, bol ladený do smútočných farieb. Najčasohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, tejším jedlom Popolcovej stredy bola kyslá
ktorú za náreku prítomných vynášajú mliečna polievka.
von. Priebeh pochovávanie basy je nasleVeľkonočný pôst sa končí Veľkým
dovný: oznámenie o ochorení, vyšetrova- piatkom.
nie lekárom, odvoz do nemocnice, oznámenie 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» red
slednej fašiangovej zábave sa práve preto

Staňte sa súčasťou Zelených oáz

Hrozí nám úplná likvidácia
slovenskej výroby potravín?
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.
„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

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
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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

ZAMESTNANIE

52-0022

9

52-0022

piešťansko
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Je iba jeden div sveta

Mimochodom, je zvláštne a pre
ľudstvo tak typické, že symbol lásky
vzišiel z nenávisti. Asi v súčasnosti najvzývanejší symbol lásky zišiel kedysi
zo sveta sťatím hlavy. Pre to, čo si myslel a preto, že si myslel niečo iné, ako sa
vtedy myslieť malo. Ešteže sa dnes nestína, to by padalo denne hláv!
Claudius II. bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Zastával názor, že ženatý vojak
starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju
bojaschopnosť a obetavosť. Preto zakázal vojakom uzatvárať manželstvá.
Kňaz Valentín tento zákaz ignoroval a
naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Cisárovi 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 severnom 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 sudcovou 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 zasvätenú 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 dosvedčovalo usmrtenie sťatím.
No, toľko o Valentínovi – o symbole lásky, o oddanosti, vernosti, nezlomnosti. Vidíte v tom niekde – dnešným
slovom – biznis? Je to predsa jediný div
sveta – láska. Deň lásky.

» red
PONUKY PRÁCE

SBS
LAMA SK

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

OSTRAVA

VÁM

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

COVID
TEST

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

v Myjave

HRADEC KRÁLOVE

0911 247 040

850 € brutto/ mesiac
Nástup INHEĎ!
POS nutný!

145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY
- ubytovanie zabezpečené

0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

0948 066 491

05-0003

+ príplatky, bonusy a benefity

85_0115

MZDA: 740-900 €/mesiac

79-024

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

36-0003

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 zastiera kadečo a kadekto kadečím,
ale ona je. Stále je.
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Asi sme si na vine aj sami
Načo?
Túži premiér alebo predseda takej či onakej 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 jedinému 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 negatívnymi emóciami a nenávisťou.
Čo tak čas, ktorý venujeme im, časť našich 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 zostáva 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 záhradu, prejdem sa so psíkom.
V paralelnom svete, do ktorého tí prázdni
nezablúdia ani náhodou.
A keby aj chceli, vidlami ich odtiaľ vyženiem!
To, čo nám stojí za to, nám predsa nemôže nadiktovať žiadne uznesenie vlády,
určite to nezávisí na žiadnom rozmare
politika, najmä, ak nám nestojí za nič.

» Ivan BROŽÍK

SBS GUARDING s. r. o.

18. februára 1929

príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Inzerát, ktorý predáva

Výročia a udalosti
v Česko-Slovensku bol oﬁciálne spustený internet, ako prvé bolo
pripojené České vysoké učení technické v Praze

SBS GUARDING s. r. o.
v Piešťanoch

VIZITKY

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

0905 746 988
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americká Akadémia ﬁlmových umení a vied
ohlásila, že bude od tohto roka každoročne udeľovať Cenu Akadémie za zásluhy,
známejšiu ako Oscar. Prvé odovzdávanie
Oscarov sa konalo 16. mája 1929

príjme strážnikov na prevádzky

0905 746 988

13. februára 1992

Výročia a udalosti

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk
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(Aj keď nie veľa, trošku áno...) Príliš
veľa času našich životov venujeme
tomu, aby sme menili životy iných!

zdravie / služby
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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 p

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
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

