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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

14. februára 1970                    
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej 
televízie 

Výročia a udalosti
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V Y Y BY,
V enie!

 0905 638 627  finan ná ochrana
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Kúpim BYT v Prešove
Platba v hotovosti 0944 153 562
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Kúpim GARÁŽ v Prešove
Platba v hotovosti 0949 854 569

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

Výročia a udalosti

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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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 270€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12  |  0911 60 20 40  |  objednávky príjmame telefonicky

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

Výročia a udalosti
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»KÚPIM staré motorky aj 
nekompletné ponúknite. 
0949505827

»Dám do podnájmu garáž 
na ulici 17.novembra v Pre-
šove, t.č 0949404749

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE, kozie. 
ovčie. líšky... 0905350531
»Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944132200

»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLAVIA 
0910419469

»Hľadám žienku s ktorou 
by som sa delil o šťastie, 
ktorú by som každý deň ob-
darovával láskou. Mám40r. 
0940754952
»Hľadám seriózneho pána 
od 66-70r. z PO a okolia 
skôr domáceho kútika 
ktorý nemá rád samotu 
0908253435

Občianska
riadková
inzercia

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

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

INZERCIA
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Monika Janovčíková 0905 719 145

Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Bzenov, Demjata, 
Fričovce, Chmeľov, Kapušany, 
Kendice, Kokošovce, Ľubotice, Pu-
šovce, Sedlice, Prešov, Veľký Šariš, 
Ďačov, Drienica, Jakubovany, Sa-
binov, Lipany   

nepárny týždeň: Drienov, Drie-
novská Nová Ves, Dulova Ves, 
Fintice, Haniska, Hermanovce, 
Chminianska Nová Ves, Lada, 
Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš, 
Petrovany, Ruská Nová Ves, Sed-
lice, Široké, Tulčík, Víťaz, Vyšná 
Šebastová, Župčany, Prešov, Bre-
zovica, Kamenica, Pečovská Nová 
Ves, Šarišské Michaľany  

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Budovateľská 50 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

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 (45.115 domácností)

ZÁHRADNÉ CENTRÁ
OTVORENÉ

OBI Záhradné centrá 
sú otvorené 
pre všetkých zákazníkov.

FIRMY A ŽIVNOSTNÍCI
(VEĽKOOBCHOD)

Po predložení živnostenského
listu môžete nakupovať 
vo všetkých oddeleniach. 

62
-0
00

1

PREPICHY
        POD CESTY
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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

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

presovsko.sk

TU
mohla byť Vaša reklama

Info: 0905 719 145
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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

Vidiečan silno zaklopal na dvere kláš-
tora. Keď mních otvoril bránu, vidie-
čan mu dal nádherný košík hrozna.

„Pre mňa?“ mních sa začervenal pre-
tože si nemyslel, že by si zaslúžil takýto 
nádherný dar prírody.

„Áno“, naliehal muž. „Pretože vždy, 
keď som klopal na dvere, bol si to ty, kto 
ich otvoril. Keď som potreboval pomoc v 
čase, keď úroda bola zničená suchom, ty 
si mi každý deň dal kúsok chleba a pohár 
vína. Dúfam, že tieto strapce hrozna ti 
prinesú trochu slnečnej lásky, daždivej 
krásy a zázraku Boha, pretože je to On, 
kto dal, aby vyrástlo tak nádherne.

Mních sa stále pozeral na košík hroz-
na a uvažoval nad tým, aké je nádherné. 
Pre jeho krásu sa rozhodol priniesť tento 
dar opátovi, ktorý ho vždy povzbudzoval 
múdrymi slovami.

Opát bol veľmi potešený košíkom 
hrozna, ale spomenul si, že majú choré-
ho brata v kláštore a pomyslel si: dám mu 
hrozno. 

Ale hrozno nezostalo v miestnosti 
chorého mnícha dlho, pretože ten si uve-
domil: že kuchár sa o neho už dlho stará, 
kŕmi ho iba najlepším jedlami. Som si 
istý, že ho poteší.

Keď sa kuchár na obed zjavil nesúc 

mu jeho jedlo, obdaroval ho hroznom. 
„Tieto sú pre teba“ povedal chorý mních. 
„Pretože vždy prichádzaš do kontaktu s 
plodmi prírody, budeš vedieť čo robiť s 
týmto Božím darom.“

Kuchár bol nadšený krásou hrozna a 
ukázal svojmu pomocníkovi, aké je úžas-
né. Tak úžasné, premýšľal v sebe, že nik-
to ich viac neocení ako kostolník, ktorý 
je zodpovedný za Najsvätejšiu sviatosť a 
mnohí v kláštore ho považujú za svätého 
muža.

Kostolnik pre zmenu dal hrozná ako 
dar najmladšiemu novicovi, ktorému to 
pomôže porozumieť práci Božieho stvo-
renia.

Keď ich prijal novic, jeho srdce bolo 
naplnené vďačnosťou pretože nikdy nevi-
del tak nádherné hrozno.

„Jedz a vychutnaj si ho“ povedal. 
„Pretože si tu strávil väčšinu svojho času 
sám a toto hrozno ťa urobí veľmi šťast-
ným“.

Mních pochopil, že dar bol naozaj ur-
čený pre neho a vychutnal si každú gulič-
ku hrozna predtým ako spokojne zaspal.

Tak sa kruh uzavrel. Kruh šťastia 
a radosti, ktorý vždy jasne svieti v okolí 
štedrých ľudí.

Kruh radosti

» Bruno Ferrero

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
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229

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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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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Umývanie a náter fasád
 náter striech

a  -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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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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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

(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
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Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888

Prijmeme
rušňovodičov a vedúcich posunu

na vlečke U.S.Steel Košice
Mzda : 1.100,-€ - 1.500,-€Zabezpečené ubytovanie

Tel.č. 0910 381 104 52
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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

SERVIS OKIEN
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?

Ďalej ponúkame

Ponúk r r tový k ý t ov
O rav v č kovania
Pr r t
V t
O r refukov kien
O kov knut kovania

k kónov
Be vere
Interiérov vere

tov k V ov vere
r D

V k cen
zav t my V r ku

v r áv K

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:
0905 216 926

    
    

    
     

GARANCIA

S
P

O
KOJN OSTI
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AKCIOVÁPONUKA

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
  s DPH  

  s DPH  

DOPRAVA CELÁ SR

13
 12

1 0
08

4 

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 145
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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


