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Magické číslo 7 v poradí cností

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Činorodosť. Úsilie, pracovitosť, pil-
nosť, pričinlivosť, iniciatíva. Hor-
livá a dôkladná prirodzenosť v ko-
naní. Energická pracovná morálka. 
Dobré hospodárenie s časom, vyva-
rovanie sa lenivosti, osobnej poho-
dlnosti a konzumného egoizmu.

Aby činorodosť prinášala plody, 
potrebujeme aj tvorivé rozjímanie, a 
keď to dosiahne istý stupeň intenzity, 
prelieva svoj prebytok práve do čino-
rodosti.

Činorodosť je konanie v prospech, 
predovšetkým, iných. Ak si niekto 
myslí, že byť činorodým znamená pri-
jať svoju mzdu či podporu, nakúpiť si 
svoje víno, jedlo, odevy v bazáre a od-
letieť na svoju dovolenku do Hurghady, 
je chudák.

Alebo zaliezť do svojho bytu, me-
dzitým ignorovať to, že žijem v dome s 
ďalšími päťdesiatimi bytmi a ich oby-
vateľmi a že žijem v spoločenstve s päť 
a pol miliónmi občanov. Robiť si svoje, 
ignorovať všetko, čo sa mne osobne ne-
páči a zháňať to, čo má na sebe každý 
druhý hlupák. Alebo v čom sa ten kaž-
dý druhý vozí. Aj keď je to dovezený ba-
zárový šrot, len nech naleštený vyzerá 
cool.

Činorodosť je v myslení, v cítení, v 
nápadoch, v originalite.

Známa mi písala, ako jej na pľúc-
nej ventilácii pomáha vážna hudba. 
Menovala svojich obľúbených autorov. 
Na sociálnych sieťach čítam, ako iným 
pomáhajú knihy, dobrý film. Virtuálne 
prehliadky galérií. Autori týchto diel 
boli činorodí.

Čo zostane raz po tých, ktorí sa ži-
votom iba preflákali a prejedli? Prepili, 
prežúrkovali a egoisticky a arogantne 
pretlačili až po svoju smrť? Jeden zby-
točný život? Jedna duchovne prázdna 
„rodina“? Čo zostane po tých, ktorí v ži-
vote nedali potrebnému ani euro, ktorí 
sa v živote o nikoho nestarali aspoň pár 
dní, ktorých v živote spoločnosti nikdy 
nič nezaujímalo, ktorí nevolia, lebo zo 
zásady ich to obťažuje? Nič. Absolútne 
nič. A ak aj náhodná spomienka, tak 
iba také mávnutie rukou!

Preto je činorodosť 
cnosťou. V našom mini-
seriáli poslednou pred-
jarnou.

Všetko dobré, váže-
ní čitatelia!

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá
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Matúš charakterizuje Jozefa ako 
„spravodlivého“. Slovo spravodlivý 
sa v Biblii najčastejšie používa vo 
význame dodržiavania Zákona. 

Za spravodlivého človeka sa pri-
márne považoval ten, kto sa riadil 
podľa Božích príkazov, obsiahnutých 
najmä v Tóre. Jozef takto veľmi vhodne 
zapadá do Matúšovho evanjelia. Jedna 
z hlavných tém prvého evanjelia, je ob-
siahnutá v Ježišovom výroku: „Nemys-
lite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo 
Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale 
naplniť“ (Mt 5,17). Je to prítomné aj v 
Jozefovom príbehu. Aj v ňom sa zákon 
napriek komplikovaným situáciám 
neruší, ale napĺňa. Vidno to hlavne v 
okolnostiach jeho manželstva s Má-
riou. Toľko Jozes „biblický“.

Podľa ľudovej tradície ukonču-
je svätý Jozef zimu. Jeho meniny 19. 
marca  bývali významným predelom 
v poľnohospodárskom roku. Deň svä-
tého Jozefa považovali gazdovia vždy 
za prvý jarný sviatok, v tento deň od-
kladali zimné šaty a obliekali si letný 
odev. Pranostiky tento deň považujú 
za určujúci bohatosť úrody. „Keď je na 
Jozefa pekne, bude úrodný rok a urodia 
sa najmä zemiaky,“ hovorievalo sa na 
svätého Jozefa na Valašsku.

Sviatok sv. Jozefa oslavovali predo-
všetkým sklári, pre ktorých sa končila 
práca pri umelom osvetlení. Brusiči 
skla sa v sobotu po sviatku vydali s 

veľkým lampášom k lesu. Tam ho zave-
sili na vetvu, veselili sa a popíjali pod 
ním až do rána a napokon ho zakopali 
do zeme. Hovorilo sa, že „pochovávajú 
svetlo“.

V niektorých krajoch dievčatá vy-
sievali osivo do misky s hlinou práve na 
sviatok svätého Jozefa. Do Veľkej noci 
im pekne vyrástlo a ony doň potom 
kládli zafarbené veľkonočné vajíčka.

Popularita svätca a nadchádzajúca 
jar lákali ľudí na rôzne jozefské zábavy. 
Na vidieku vyhrávali kapely, v Prahe 
oslavovali sviatok jarným jozefským 
jarmokom, ktorý sa konal pred kapu-
cínskym Kostolom svätého Jozefa na 
dnešnom Námestí republiky.Žiaľ, toto 
si môžeme iba pripomínať, pandémia 
tieto zábavy už druhý rok znemožňuje.

Zamilované páry si na sviatok pat-
róna manželstva sľubovali vernosť. 
Mládenci kupovali svojim vyvoleným 
na dôkaz lásky medovník v tvare srdca. 

Jozef, tesár z Nazaretu

» red



BB 21-10 strana_ 3

úloha / službybystricKo
3

Kam sa človek pozrie, ktorý lekársky 
odborný časopis si prečíta, všade je 
veľký dôraz na prevenciu v podobe 
podpory imunitného systému.

Podľa našej štátnej moci a jej „od-
borníkov“ musíme sedieť medzi štyrmi 
stenami, vychádzať iba na výnimky a 
do prírody vôbec. Geniálne. Vďaka ti, 
milá štátna moc, vďaka vám, odborní-
ci, plaziaci sa pri jej nohách...

Každý, kto vie narátať aspoň do 
dvoch predsa vie, že imunitu zvyšuje 
vitamín D a jeho najprirodzenejším 
zdrojom je slnko, slnečné lúče, po zime 
najvzácnejšie jarné. Zakazujte nám aj 
naďalej chodiť na slnko, do záhrad v 
inom okrese, na chalupy, do sadov a vi-
nohradov! Držte nás v panelákoch, kde 
už v každom druhom byte nákaza je. 
Donútite nás, aby sme sa nakzili aj my!

Zakazujte nám aj ďalšie mesiace 
samozásobiť sa jarnými vitamínmi, 
zeleninou, bylinkami zo záhrad, zá-
honkov! Robíte to naozaj múdro a ohľa-
duplne.

Len sa nás už nepýtajte, prečo je 
stále toľko nákaz, ťažkých priebehov 
ochorení  úmrtí. A nepýtajte sa nás ani, 
prečo vaše volebné preferencie padajú 
ako poľovníkmi strelená kačica.

Na Slovensku nám naša moc pod 
hrozbou pokút a iných trestov pri sú-
časnom ignorovaní našich základných 

ústavných práv zakazuje snažiť sa neo-
chorieť. Nesmieme n slnko, nesmieme 
do záhrad, do sadov, nesmieme ani na 
svoje polia. Nesmieme tam, kde sme 
sami a širokoďaleko niet nikoho. Nao-
pak, musíme sa chodiť v davoch testo-
vať a vzájomne si roznášať nákazu.

Choré, neľudské, neodborné, hlú-
pe a primitívne! Do Nemecka nás od-
veziete aj vládnym špeciálom, keď už 
umierame. Ale na vlastné záhrady nám 
nedovolíte ísť, kým sme ešte zdraví!

Hlúposť je hlúposť. Nedá sa proti 
nej bojovať, možno si ju iba nevšímať. 
Ak je však zaštítená mocou, políciou 
a vojskom, potom niet voči nej žiadnej 
možnosti obrany. Smutnú podobu má 
demokracia na Slovensku v roku 2021. 
Hlúpu, nedemokratickú a beznádejnú.

Ako dlho nás ešte budú 
držať zamknutých?

» red
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195

»Hľadáme 2 až 3 izbový byt 
najlepšie v úzkom okolí BB 
alebo v meste Max cena 
100000 ponuky e-mailom 
lenockag@post.sk Alebo 
na tel kontakt 0902108307

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám nepoškodené 
oceľové lano 14mm/59m 
vhodné na navijak 80e Tel. 
0902152229

»Muž 57 hľadá ženu do 
45 na zriedkavé stretnutia 
0949892474

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP BB 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, BB 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 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RôZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

Len že máme roka Alexandra Duče-
ka. Aha, kto to vlastne bol? Jáj, to ten 
boľševik? Zradný rusofilský komu-
nista? Ešteže na nebesá na rukách 
vynášame tie dnešné politické nuly! 
Hanba tomu národu, ktorý si neváži 
vlastných velikánov!

Alexander Dubček - reformátor a 
vizionár, symbol zápasu za demokra-
tickú premenu spoločnosti.

V novembri uplynie 100 rokov od 
narodenia významného slovenské-
ho štátnika, vo svete známeho ako 
neodmysliteľný symbol Pražskej jari. 
Alexander Dubček vošiel do dejín ako 
húževnatý politik, ktorý sa pokúšal 
vtlačiť chladnému, totalitnému režimu 
ľudskú tvár. Tak si ho pamätajú pre-
dovšetkým príslušníci generácií, ktorí 
aktívne prežili a vnímali pokus o refor-
mu československej spoločnosti v roku 
1968. V tej dobe bol prvým tajomníkom 
Ústredného výboru Komunistickej 
strany Československa.

Po násilnom prerušení obrodné-
ho procesu vpádom vojsk Varšavskej 
zmluvy v  auguste 1968 bol Dubček do-
nútený odstúpiť a bol zbavený všetkých 
funkcií. Obdobie normalizácie prežil 
ako obyčajný úradník pod neustálou 
kontrolou Štátnej bezpečnosti. Po páde 
komunizmu v roku 1989 sa opäť vrátil 
do politiky, v decembri 1989 sa stal 
predsedom Federálneho zhromažde-
nia Československej socialistickej re-

publiky.
Zomrel v novembri 1992 v pražskej 

nemocnici Na Homolce na mnohopo-
četné zlyhanie orgánov v dôsledku 
komplikácií po záhadnej autonehode, 
ktorá sa stala na  diaľnici pri Humpolci, 
keď cestoval na zasadnutie Federálne-
ho zhromaždenia.

Politik s ľudskou tvárou. Takmer 
sa žiada dať do kontrastu s tým, čo 
„ľudské“ nám ponúka terajšia politika 
v podobe inej časti tela.

Takže iba na pripomenutie – všet-
kým, aj tým, ktorí si dnes myslia, že sú 
vplyvní politici. Je rok Alexandra Dub-
čeka.

Dubčekov odkaz znamená vniesť 
do politiky ľudský rozmer, „ľudskú 
tvár“, ľudské práva a slobody. Aj preto 
je radšej o ňom iba veľké ticho.

O osobnostiach v časoch osôb

» red
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Staropramen 
Smíchov
• svetlé pivo

• rôzne druhy
179

-51%

(1 kg = 6,63 - 5,97)

270 - 300 g

3.69

Majonéza 

179

-40%

(1 l = 2,75)

650 ml

2.99*

044

Supercena

(1 l = 0,80)

0,55 l

Birell    
• rôzne druhy 

055

-42%

(1 l = 1,10)

0,5 l

0.95*

 
na varenie      
• 10 % tuku

059

Supercena

(1 l = 2,36)

250 ml

• plátky
• rôzne druhy 

CHLADENÉ

• rôzne druhy 

059

Supercena

(1 kg = 1,31)

450 g

089

Supercena
100 g

Spišiacka 

42 %  
alkoholu

999

Supercena

(1 l = 14,27)

0,7 l

 

u nás si nemusíte  
vyberať medzi

OD PONDELKA 15. 3. 



BB 21-10 strana_ 7

politicKÁ inZercia / spoMínaMe, službybystricKo

33
-0

01
0

politicKÁ inZercia / spoMínaMe, službypoliticKÁ inZercia / spoMínaMe, službypoliticKÁ inZercia / spoMínaMe, službybystricKo politicKÁ inZercia / spoMínaMe, služby

269

-40%
kg

4.49

319

-40%
cena za 1 kg

5.39

CHLADENÉ

Sprchovací 
gél 
• rôzne druhy

199

Supercena

(1 l = 3,98)

500 ml

• rôzne druhy

399

Supercena
 108/111 praní

• prací gél
• prací prášok
• pracie kapsuly - rôzne druhy

999

-64%
27.99*

789

-50%

(1 kg = 0,79)

-50%
10 kg

15.99*

Biele hrozno 

Supercena

Supercena

299

Supercena
1 kg balenie

CHLADENÉ

Spišiacka 

Supercena

 
... a mnoho ďalších výrobkov na

7
OD PONDELKA

15. MARCA
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 3. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

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

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

75
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Kontaktujete nás: 0907 877 862, 0907 727 204

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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POMÁHAME
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!
0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €

Nemecko: ELEKTRIKÁR,
nástupný: plat 14€/hod,

Nemecko: 

PREVETRÁVANÝCH 
a PRIEMYSELNÝCH FASÁD 
a STRIECH, práca na úkol, 

Francúzsko: KLAMPIAR, 
, 

ELEKTRIKÁRELEKTRIKÁRELEKTRIKÁR

 
PARTIE alebo JEDNOTLIVCOV  

, 
na tieto pozicie

Kontakt: 
+ 421 902 576 261  I + 421 911 576 261

85
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 (50 miest) 
(930 €/mesiac a viac + príplatky + stravenky)

-  (20 miest)
(880 €/mesiac + príplatky + stravenky)

Miesto práce:

-  (20 miest)
(4,53 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)

Miesto práce:

 (10 miest)
(4,82 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)

Miesto práce:

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 17:00 hod.)
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

61
-0

05
60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

87
-0
00

7

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

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
88
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


