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Závisť je iba neschopnosť mať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Koľko jej je medzi nami, okolo nás 
a často aj v nás? Závisť je jedna z 
ľudských emócií, spočívajúca v 
túžbe po niečom, čo má niekto 
iný. V snahe získať predmet tejto 
túžby, niekedy i za cenu zavrhnu-
tiahodných činov. Spolu so žiarli-
vosťou či nenávisťou patrí medzi 
konceptuálne ľudské emócie.

Po lopate povedané – závisť je tre-
tí veľký hriech. A proti nej v ringu spo-
ločenských vzťahov je v obrannom 
postoji doboprajnosť. Žiaľ, väčšinou 
prehráva, ale našťastie sa vždy posta-
ví a bojuje ďalej. Kniha Exodus (20,17): 
„Nepožiadaš dom svojho blížneho, 
ani nepožiadaš manželku svojho blíž-
neho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, 
ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho 
blížneho!“ Lenže, z každého hriechu 
sa predsa dá vyspovedať, nie?

Ste zdraví, závidia vám. Darí sa 
vám, závidia vám. Nesťažujete sa 
nonstop na niečo a na niekoho, tak 
vám tiež závidia. Závidia vám aj vašu 
prácu, ktorú robíte radi, hoci by ju 
neboli schopní nikdy robiť. A zas ja 
by som nedokázal nikdy to, čo mnohí 
iní. Závidia vám rodinu, ako aj to, že 
žijete bez rodiny.

Závisť predovšetkým ničí svojho 
nositeľa. Ubíja ho, oberá ho o úsmev, 
nedá mu poznať dobro, ženie ho do 
zúfalstva a nenávisti.

„Závisť je pot neschopných.“ 
Napísal raz  Josef Fousek, český bás-
nik, fotograf, humorista, spisovateľ 
a spevák. A keď už citovať, tak ešte 
raz: „Najväčšia závisť vzniká proti 
tým, ktorí vlastnou silou vzlietli, a tak 
unikli zo spoločnej klietky.“ To je vý-
rok Francesca Petrarcu talianskeho 
učenca a básnika. 

Len leťte ľudia, len unikajte z kliet-
ky, staňte sa Bachovou čajkou menom 
Jonathan. Odmietnite frázy, že musíte 
byť takí a onakí. Buďte sami sebou! 
Raz z toho možno tú závisť okolo nás a 
z nej vyplývajúcu nenávisť definitívne 
šľak trafí! Raz sa jej (ich) zbavíme. Ne-
schopných závistlivcov. Tých, čo stále 
od niekoho niečo žiadajú. 
A sami k nášmu spoloč-
nému blahu a šťastiu ne-
prispejú ničím.

Pekné sviatky, plné 
žičlivosti za celé vyda-
vateľstvo všetkým 
vám želá
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0905 746 124, www.strecha.ws

STRECHYNA KĽÚČ
ARRI s.r.o. 

Cenové ponuky ZDARMA

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA
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6Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

 Paplóny  Vankúše

 Duchny z peria
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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
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Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM MESTE

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PONÚKAME AJ ORIGINÁLNE KRMIVÁ PRE VŠETKY DRUHY HYDINY

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290

07
-0
01
9

STUDNIARSKE PRÁCE
vŕtanie - narážanie

studniarske práce Rober Menyhart

info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com
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Katarína Spisáková  0915 781 227
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Kolárovo

Komárno

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.
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Tesár, murár a

sadrokartonista

7 - 8  €/ hod. NETTO

0904 516 707 Práca na TPP 

Práce pre:
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+ možné príplatky

ubytovanie hradí firma
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VODIČ  KAMIÓNA
2500€ - 3500€ brutto

Základná znalosť nemeckého, alebo anglického jazyka

Nemecká pracovná zmluva I Vybavíme všetko 

potrebné pre prácu I Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

www.simon-fleisch.de 

job@simon-fleisch.de

+421 944 995 400

Práca v Nemecku

PRÁCA PRE  ELEKTRIKÁROV
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0950 301 301

Práca na živnosť

Ak je potrebné, zabezpečíme

náradie a fiiremné auto

Pomôžeme Ti so všetkými dokladmi,

ktoré sú potrebné pre prácu 

v Nemecku
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POMÁHAME

Marcus Aurelius     
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku 
lásky. 

C i t á t y
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Murárov a zatepľovačov
Mzda od 1000€ do 1400€

Informacie na tel. č. 0905 244 850

ATstav s.r.o. Trstice prijme
zamestnancov na stavebné práce
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Predaj a rozvoz po celej SR

/m2

-40%

-30%
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Veľkonočné sviatky sú už za dverami 
a tento rok budú opäť iné. Odborníci 
vyzývajú ľudí k trpezlivosti a dodržia-
vaniu opatrení. Pripravili Veľkonočné 
desatoro.

Protipandemické opatrenia by sa 
cez Veľkú noc na Slovensku nemali sprís-
ňovať. Zastupujúci minister zdravotníc-
tva Eduard Heger spolu s odborníkmi 
predstavili v piatok desať odporúčaní pre 
veľkonočné sviatky. Ľudí zároveň popro-
sili počas týchto dní o zodpovednosť.

Veľkonočné desatoro:
-Obmedzme stretnutia. 
-Odložme šibačku a polievačku. 
-Zúčastnime sa bohoslužieb virtuálne. 
-Prejavme lásku k blížnemu tým, že sme 
zodpovední a nenakazíme ho. 
-Oddychujme v prírode. 
-Cestujme len v rámci okresu. 
-Chráňme sa nosením rúšok aj vonku. 
-Rešpektujme 14-dňovú karanténu svo-
jich príbuzných, ktorí sa vrátili zo zahra-
ničia, registrujme ich v e-hranici. 
-Nenavštevujme ani očkovaných starých 
rodičov a rodičov 
-Športujme bezpečne - individuálne a v 
prírode.

Odborníci tiež ľudí vyzvali na nose-
nie rúšok aj počas individuálneho športu 
v prírode a respirátorov v interiéroch.

Ak počty hospitalizovaných nekles-
nú pod hraničné hodnoty, nič sa v apríli 
uvoľňovať nebude, vysvetľujú na svojom 
webe analytici z projektu Dáta bez páto-
su. Práve počet hospitalizovaných je totiž 
kritickým parametrom COVID automatu. 
Najbližšou hraničnou hodnotou je pokles 
na 3000 hospitalizovaných, ktorý nám 
prinesie prechod z čiernej do bordovej 
fázy, Potom nasleduje v COVID automate 
hranica 2500 hospitalizovaných, ktorá 
znamená prechod z bordovej do červenej.

„Predpokladáme, že čoskoro budeme 
s počtom hospitalizovaných pod 3-tisíc,“ 
píšu analytici na svojom webe. K prvému 
zásadnému uvoľneniu v druhej vlne pandé-
mie by tak malo na Slovensku dôjsť od 12. 
apríla. „Ak vydržíme cez Veľkú noc doma, 
vírus opadne, príde teplo, hospitalizova-
ných bude 5. apríla 2021 menej ako 2500 a 
19. apríla 2021 príde ďalšie uvoľnenie z tma-
vočervenej do červenej,“ uvádzajú analytici 
s tým, že to už bude “návrat do normálu”.

Pokúsme sa dodržiavať „Veľko-
nočné desatoro“

» Renáta Kopáčová
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Na stôl všeobecne patria vajíčka, 
symbolizujúce plodnosť, nový za-
čiatok, kontinuitu a kolobeh života. 
Súčasťou starých tradícií bolo aj pe-
čenie jahňaťa, zajaca alebo kuraťa. 
Údená šunka tiež nesmie chýbať 
spolu s domácimi klobáskami, syr-
mi,chrenom, cviklou a koláčmi.

Na zelený štvrtok sa malo jesť vždy 
niečo zelené, aby bol človek zdravý 
po celý rok. Takže, či už ste si vybrali 
špenát, bylinkovú polievku alebo ša-
lát, spravili ste dobre. Všetko zelené je 
vítané.

Obed je na Veľkonočnú nedeľu vo 
väčšine slovenských domácnostiach 
vždy slávnostný, podávajú sa zvyčajne 
rezne so zemiakovým majonézovým 
šalátom, jedia sa zákusky, studené 
obložené misy, chlebíčky a iné jedlá. 
Ostatné dobroty sa odlišujú podľa re-
giónu.

Západné Slovensko
Na Zelený štvrtok alebo Veľký piatok 

sa piekli tzv. judášky, čo bolo niečo ako 
fánky, ale mohli byť aj z kysnutého ces-
ta. Ďalší obradový koláč sa volal niekde 
baba, alebo calta, či mrváň. Bábovka v 
tvare baránka sa tu pečie v hlinených 
formách. 

Stredné Slovensko
Aj v tejto oblasti sa robia najmä tra-

dičné kysnuté koláče. Podobne ako na 

východe sa tu pripravuje predovšet-
kým koláč pod názvom paska. Jeho 
tvar však nie je okrúhly, ale podlhovas-
tý. Novším rozšíreným veľkonočným 
jedlom je pečený zajac. Táto tradícia 
prichádza z Rakúska a Nemecka, no 
udomácňuje sa tu stále viac. 

Východné Slovensko
Na východe Slovenska je dodnes roz-

šírené tradičné obradové jedlo, nazý-
vané žolta hrudka alebo syrek, ktoré sa 
robí pomalým varením vajec a mlieka 
vo vode, kým sa nepozrážajú a potom 
sa nechá precediť cez gázu. Môže sa 
robiť na sladko, ale aj na slano. Syrek 
sa podáva na Veľkonočnú nedeľu všet-
kým členom rodiny a na Veľkonočný 
pondelok sa ním ponúkajú kúpači. Tiež 
sa pripravuje plnina, čo je jedlo po-
dobné plnke do kuraťa. Pripravuje sa 
z rožkov, trochy údeného mäsa, vajec, 
petržlenovej vňate a iných ingredien-
cií. 

Tradičné veľkonočné pokrmy u nás

» red

Centrum konkrétnej pomoci Fe-
mina, n. o. so sídlom v  Leviciach 
sa osamostatnilo ako samostatný 
právny subjekt. 

V januári tohto roku Fórum života, 
po siedmich rokoch, opäť založilo sa-
mostatnú neziskovú organizáciu zame-
ranú predovšetkým na pomoc ženám 
v  ťažkej životnej situácii alebo neplá-
novane tehotným ženám a dievčatám.

Centrum konkrétnej pomoci Femi-
na, poradňa s celoslovenskou pôsob-
nosťou, poskytuje bezplatné základné 
sociálne, právne, psychologické pora-
denstvo ako aj poradenstvo z oblasti 
gynekológie bez ohľadu na sociálnu 
alebo ekonomickú situáciu klientky. 
Poradňa pomáha klientke zorientovať 
sa v jej situácii a zároveň poukazuje na 
možnosti riešenia. Samotný spôsob a 
výber riešenia danej životnej situácie si 
určuje výlučne klientka. Takisto porad-
ňa pomáha rodinám v núdzi poskyto-
vaním charitatívnej činnosti, konkrét-
ne zbierkami potravín a šatstva. 

„Napriek tejto ťažkej dobe sa veľ-
mi tešíme, že naše projekty sú úspeš-
né a  vďaka podpore môžu ísť svojou 
vlastnou cestou,“ hovorí predsedníčka 
občianskeho združenia Fórum života, 
Marcela Dobešová.

Anna Siekelová, ktorá bola me-
novaná do funkcie riaditeľky Centra 

konkrétnej pomoci Femina dodáva: 
„Veľmi si vážim príležitosť, že môžem 
začať ďalšiu etapu tohto zmysluplné-
ho a krásneho projektu v samostatnej 
organizácie. Je krásne vidieť v realite 
bežných dní ako naše jednorazové ale-
bo aj opakované poradenstvo pozitívne 
ovplyvňuje životy našich klientov. Spo-
lupracujeme aj s  ostatnými organizá-
ciami, ktoré sa venujú ženám v núdzi 
alebo sociálne slabým rodinám.“

„Pozývame k  spolupráci aj ostat-
ných, ktorí by sa chceli zapojiť do tejto 
pomoci formou dobrovoľníctva alebo 
finančnej podpory,“ dodáva Anna Sie-
kelová.

Všetky informácie o  Centre kon-
krétnej pomoci Femina sú dostupné na 
webe https://centrumfemina.sk/.

Centrum konkrétnej pomoci 
Femina sa osamostatnilo

» Kristína Majerová, Fórum života

Občas sa mi ozvú milé staršie dámy. 
Napíšu mail alebo list. Normálny list 
ako kedysi. Napísaný krásnym pís-
mom na papieri a v obálke. Píšu a te-
lefonujú aj starší páni. 

Niektorí hundrú na politikov alebo 
spomínajú na staré časy. Čítajú knihy a 
sledujú svet okolo seba, filozofujú a mud-
rujú tak, ako to chlapi vedia.

Jedna pani sa mi zdôverila, že stratila 
svojich rodičov pred vyše 60 rokmi.  „Vyše 
60 rokov rodičia nežijú a toľko rokov už 
nie som dieťaťom. Hovorí sa, že dovtedy 
ste dieťaťom, pokiaľ máte koho osloviť 
otec alebo mama“. Už 50 rokov je táto pani 
vdova. Hovorí, že jej nikdy nič nechýbalo, 
lebo sa o ňu Pán Boh vždy postaral. Iná 
dáma mi píše: „Nemám telefón, počítač, 
televízor, NIČ. Nepotrebujem to.“

Aký kontrast s mnohými ľuďmi, ktorí 
na všetko nadávajú a stále im niečo chý-
ba. Starí páni a staré dámy. Aj seba už 
zaraďujem medzi nich. Aj oni mali det-
stvo, lásky, pretancované noci, pracov-
né úspechy, koníčky, radosti a starosti z 
detí. Sú na dôchodku, ale zaujímajú sa 
o svet. Chodia už menej a pomalšie. Už 
sa nemusia nikam ponáhľať ani nikomu 
zapáčiť. Už nemusia pracovať, ale chcú 
byť užitoční. Vedia rozprávať zaujímavé 

príbehy, ale niekedy im chýbajú poslu-
cháči. Zrak im slabne, ale často vidia 
veci, ktoré mnohí, ponáhľajúci sa, mladí 
ľudia vôbec nevidia. Médiá a politici ich 
strašia vírusmi, konfliktmi a katastrofa-
mi. Ale oni sa už nemajú čoho báť. Mnohí 
z nich majú už viac príbuzných a priate-
ľov na druhom brehu. Niektorým neslúži 
zdravie, občas možno prichádzajú pocity 
osamelosti alebo nepotrebnosti. A na-
priek tomu z ich slov často cítim obrovský 
pokoj. 

Život ich naučil prijímať dary aj bo-
lesti s pokorou. Starnutie je jeseň života, 
je to umenie, ktoré sa treba učiť. V mla-
dosti sme objavovali svoje schopnosti a 
svet okolo nás, v starobe máme čas na 
spoznávame svojej duše. Naše telesné 
limity klesajú, ale môžeme sa vybrať na 
nové expedície – dovnútra. Môžeme čí-
tať, modliť sa, v tichu 
premýšľať, počúvať 
hudbu, pozorovať 
prírodu, hrať sa s 
deťmi. Staroba ne-
musí byť bremeno, ale 
posledný dar, pred-
tým, ako sa 
stretneme s 
Pánom.

Nič im nechýba

» Ján Košturiak

v tichu 
očúvať 
orovať 
sa s 

a ne-
no, ale 

pred-



KM21-13 strana 8

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
8

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
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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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
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Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 
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