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NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA DOM KAMEŇA

až                  na náhrobné kamene30%
ZĽAVY

DVOJHROBY
+ pomníky už od

1.190 € 

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na 
Cyrilometódskej ul. 8 v Nových Zámkoch (pri autobusovej stanici)

+421 908 269 250
info@globestone.sk   �   www.globestone.sk

                na náhrobné kamene
ZĽAVY

ROBY
y už od

€

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na
metódskej ul. 8 v Nových Zámkoch (pri autobusovej stanici)

JEDNOHROBY
+ pomníky už od

990 € 

ZIMNÁ AKCIA trvá do 30.3.2021
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Široká ponuka kváskového
chleba a pečiva

v našej pekárni s predajňou

Kaparáš 3885/1A, Šurany
e-mail: info@pekarenkrajec.sk

@pekarenKrajec

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

OTVORENÉ: Pondelok – piatok: 08:00 – 17:00
   Sobota: 08:00 – 15:00

@

NNÁÁÁÁ PPRREEDDAAJJŇŇŇŇAANNOOVVOOOOTTVVOORREENN

0949 234 517

Donášková
služba
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Ria Burger

Ľ. Štúra 1, Nové Zámky

(ria-burger.business.site)

1777777

ááááááááááááá
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Hľadáme zamestnanca na pozíciu
KONTROLNÝ TECHNIK STK
Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel 
Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď

Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské 

vzdelanie, prax 2 roky, 
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

 hursan@stknz.sk
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový profil
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVAPLAST

-50%
na okná a

dvere
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PRÁČKY - CHLADNIČKY
OPRAVA 

alebo možná 
VÝMENA

nefunkčnej 
za funkčnú

Csuti Imrich
0903 122 19207
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plechy a škridle

od  4,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 4320905 454444444444444444444444444444 0 432

6

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ

Zabezpečíme

Ponúka na predaj:
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INZERCIA

NOVOZÁMOCKO

Katarína Spisáková  0915 781 227

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Nové Zámky, Bánov, Komjatice, 
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany, 
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou, 
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo, 
Maňa, Radava, Veľký Kýr
 
+ nepárny týždeň: 
Nové Zámky, Andovce, Bánov, 
Komjatice, Palárikovo, Šurany, 
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou, 
Bešeňov, Branovo, Komoča, Se-
merovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia: Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY

Nové 
Zámky

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
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Akcia platí do 28.2.2021
na plastové a plast-hliníkové 
okná Slovaktual PASIV 
v dekóre dreva alebo vo farbe

Farba alebo dekór dreva?

A atí dddddodo 2dddo 2d 8.2.8.2.2020202121
ové éééééééééééé a pa plaa paa ast-hliiníkové 

l PASIVV
v dekóre dreva

www.slovaktual.sk/akcia

NOVÉ ZÁMKY
035/640 8840 0908 713 576
novezamky@slovaktual.sk

VRÁBLE 
037/783 1912 0902 950 841
vrable@slovaktual.sk

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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PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)

HELUX - Nové Zámky
Ďalej ponúkame:
OPRAVY a SERVIS

okien a dverí
roliet a žalúzii
vymieňame kovania
vymieňame tesnenia

CENOVÉ PONUKY
035 6420 166 
www.helux.sk

OPRAVY A SERVIS
0918 109 149 

helux@helux.sk
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S TO L Á R S T VO
Nové Zámky

Dovoz a montáž GRÁTIS

0908 192 109, 0949 692 283

Výroba nábytku na mieru
ROLLDORY, kuchynské linky a iné

85
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

COVI
TETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT STTTTTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

PONUKY PRÁCE

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

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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SBS
LAMA SK
príjme operátorov
GPS monitoringu

v Nitre

0948 086 717

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!
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Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk

mobil: 0907 731 489

od 5,50€/hod
+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

MURÁR
TESÁR

POMOCNÝ STAVEBNÝ

ROBOTNÍK
od 4,50€/hod
+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

Prijmeme pracovníkov
do trvalého pracovného pomeru. 
Miesto výkonu
práce: Nitriansky, Trnavský
a Bratislavský kraj.
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Ak máte doma tento typ starého nábytku alebo podobný,
kontaktujte ma. ODKÚPIM.

PLATÍM V HOTOVOSTI !  0908 320 488 80
12

10
01

6



NZ21-06 strana 3

ŠKOLA, SLUŽBYNOVOZÁMOCKO
3

76
-0
00
1

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
operátorov/ky výroby 

 na TPP - dlhodobo v NR, práca 
v sede na 2-3 zmeny.   

Základná mzda 
623€ /brutto + odmeny 

a príplatky.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!
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Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský       výrobok          
0
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14. februára 1970                    
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej 
televízie 

Výročia a udalosti 13. februára 1992       
v Česko-Slovensku bol oficiálne spustený internet, ako prvé bolo 
pripojené České vysoké učení technické v Praze

Výročia a udalosti

INZERCIA
0915 781 227
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Ďalej ponúkame: 
• rolety, žalúzie, sieťky 
  
• servisné opravy
• a iné doplnky
  

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

ťky 

y

Kvalitný nemecký 
profil za prijateľnú cenu!

• garážové brány

viac ako 15 rokov na trhu
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Ďalej ponúkame: 
OPRAVY A SERVIS

• okien a dverí
• roliet a žalúzií a sieťok

• pántov a kovaní • klučiek a skiel

OKNÁ A DVERE PLASTOVÉ
   HLINÍKOVÉ, EUROOKNÁ LEN OPRAVUJEME 
    (rolety, žalúzie, sieťky, parapety)

OSKAR ŠTAUBERT ml.

Vzorkovňa: Nové Zámky, Podzámska 21, Oskar Štaubert 

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM 
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ 

Vaše okná a dvere v správnych rukách...
DODRŽIAVAME VŠETKY HYGIENICKÉ OPATRENIA

»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER MUSTANG SIMSON 
JAWA 90 KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 090820552
»HĽADÁM BABETTA SERVIS. 
0908423934 ANDOVCE

»Prenájom 2 i byt Bezručo-
va s parkovacou plochou 
záhradkou a. N.Zámky 
0907607348
»Predám 2izbový byt v pô-
vodnom stave v centre NZ. 
0904595948

»Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

»Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192
Predám 3 plynové bomby 
10 kg 0904297546

»Predám obilie, jačmeň, tri-
tikal-16€/q. Palárikovo tel. 
0940336457

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»KTO DARUJE SOCIÁLNE 
SLABEJ FANÚŠIČKE ZÁM-
BÓ JIMMYHO ČOKOĽVEK O 
TOMTO SPEVÁKOVI. CD, DVD, 
FOTKY AJ KNIHY. LEN SMS 
0907524913
»PREDÁM ŠROTOVNÍK 
0907636089
»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLAVIA 
0910419469

»56r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

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

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

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

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

GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,70€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ
Živé MORKY NA CHOV,
živé KURENCE 
a NOSNICE 
17 týždňové
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Ceny sú uvedené bez DPH.E-mail: spisakova@regionpress.sk

18. februára 1929       
americká Akadémia filmových umení a vied 
ohlásila, že bude od tohto roka každoroč-
ne udeľovať Cenu Akadémie za zásluhy, 
známejšiu ako Oscar. Prvé odovzdávanie 
Oscarov sa konalo 16. mája 1929

Výročia a udalosti
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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
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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

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

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
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začala sa výstavba vesmírnej stanice Mir

Výročia a udalosti
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Máte nápad, ktorý zlepší životné 
prostredie vo vašom okolí? Program 
Zelené oázy dlhoročne zvyšuje kva-
litu života v komunitách a mestách 
po celom Slovensku. 

Cieľom programu je budovať spolu-
prácu na lokálnej úrovni. Organizátori 
programu revitalizujú, alebo sa trvalo 
starajú o parky, vodné toky, školské 
areály a mnoho iných.

V tomto ročníku je prioritou vý-
sadba a starostlivosť o už existujúcu ze-
leň 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 zele-
ných plôch. Vybudujú ich dobrovoľníci 
s podporou grantového programu Ze-
lené oázy, ktorý im pomôže celkovou 
sumou 60.000 eur

Rovnako ako predchádzajúce roč-
níky programu, aj tento chce reagovať 
na aktuálne témy, ktoré rezonujú v na-
šej spoločnosti. V tomto ročníku sa or-
ganizátori 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 zabez-
pečenie  správnej starostlivosti o ňu. 
Program  chce týmto reagovať na dva 

najpálčivejšie problémy, ktorým mo-
mentálne ako ľudstvo čelíme – klima-
tickej zmene a zmene biodiverzity.

Po uzávierke vyhodnotí všetky pri-
jaté žiadosti odborná komisia podľa 
podmienok na udelenie grantu, uve-
dených v Propozíciách Komisia má 
právo na úpravu celkovej výšky grantu 
aj jednotlivých rozpočtových položiek. 
Po zhodnotení žiadostí odbornou ko-
misiou bude môcť aj laická verejnosť 
vyjadriť svoju podporu vybraným pro-
jektom formou verejného hlasovania. 
Granty budú udelené žiadateľom pro-
jektov 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/?fb-
clid=IwAR1WIZ6NEs8uihMcorrc4xP-
CEc2NJYsl3W_AtRUDXCL4xHKXl-
P6rYvQbLso

Staňte sa súčasťou Zelených oáz

» red

Slovenskí pekári, cukrári a cestoviná-
ri otvoreným listom vyzvali poslancov 
Národnej rady Slovenskej republiky 
(NR SR), aby nepodporili likvidačné 
zmeny v novele zákona o neprimera-
ných podmienkach v obchode s potra-
vinami. 

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

robcu potravín a vynechanie predaja po-
travín pod nákupnú cenu zo zakázaných 
nekalých obchodných praktík.

„V praxi by poslanci novelou zno-
va umožnili, aby dodávatelia základnej 
potraviny chleba a pečiva, ale aj ďalší 
slovenskí výrobcovia potravín, boli nú-
tení 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 preda-
ja cez siete reťazcov, ktoré zabezpečujú 
predaj cez 80 percent potravín,“ vysvet-
ľuje Tatiana Lopuchová, predsedníčka 
predstavenstva SZPCC.

„Poslanci by otvorili dvere likvidácii 
posledných malých výrobcov a predajcov 
regionálnych potravín, malých nezávis-
lých predajní potravín, večierok, bistier, 
podnikových predajní chleba a pečiva, 
mäsiarstiev a ďalších. Obchodné reťazce 
totiž disponujú takou ekonomickou silou, 
že využitím predaja potravín pod nákup-
né ceny, teda zámerne nereálne nízkymi 
cenami, by ľahko zlikvidovali akéhokoľ-
vek menšieho výrobcu či predajcu v re-
gióne. 

kontakt: Milan Lapšanský, 
výkonný riaditeľ Slovenského zväzu 

pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Hrozí nám úplná likvidácia 
slovenskej výroby potravín? 

» red



NZ21-06 strana 8

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
8

52
- 0

00
3

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
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA 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 BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

00880000  550000  009911


