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párny týždeň: Bánová, Brodno, Bu-
datín, Bytčica, Považský Chlmec, Tr-
nové, Zádubnie, Zástranie, Závodie, 
Žilina, Belá, Bitarová, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčina Lúč-
ka, Krasňany, Horný Hričov, Lietav-
ská Lúčka, Nededza, Porúbka, Ro-
sina, Stráža, Teplička nad Váhom, 
Terchová, Turie, Varín, Višňové, Hliník 
nad Váhom, Veľká Bytča, Hvozdni-
ca, Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Štiavnik, Veľké Rovné  

nepárny týždeň: Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Mojšová Lúčka, 
Považský Chlmec, Trnové, Zástranie, 
Závodie, Žilina, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Kamenná Poruba, Konská, 
Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lietava, 
Lietavská Lúčka, Babkov, Lietavská 
Svinná, Mojš, Nededza, Nezbudská 
Lúčka, Ovčiarsko, Podhorie, Porúb-
ka, Rajec, Rajecká Lesná, Poluvsie, 
Rajecké Teplice, Rosina, Stráňavy, 
Stráža, Strečno, Teplička nad Vá-
hom, Terchová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
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Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
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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
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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

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
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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

65
-0
41

65
-0
32

47
-0

28

47
-0
25

61
_0

05
2

PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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»Výkupim motorové vozidlá 
všetkých značiek, staré, ne-
pojazdné, havarované. T.č.: 
0905 505 129
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»Odkúpim Vaše auto aj v hor-
šom stave aj bez STK. Od roku 
2004. 0910710273
»KÚPIM Pionier Stelu ponúk-
nite. 0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129

»Odkúpim urnové miesto 
na starom cintoríne v Žiline, 
0918694440

»Slobodná maminka hľadá 
partnera nefajčiara 35-45r 
0940195266

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

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

Príklad:
RP TT 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, ZAzameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana 68
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www.drevoza.sk

od 125 €
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Čakajú nás ďalšie sviatky, počas 
ktorých sa budeme musieť zriecť 
osobných stretnutí. Odborníci ani 
počas Veľkej noci neodporúčajú 
návštevy seniorov, ktorí tak môžu 
opäť o čosi viac pociťovať osamelosť 
a smútok. Prinášame rady odbor-
níčky ako im môžeme aspoň trošku 
tieto neľahké časy spríjemniť.

O tom, čo môžeme v tomto smere 
pre našich starkých urobiť sme hovo-
rili s Ľubicou Gálisovou, prezidentkou 
Fóra pre pomoc starším. Aj počas Veľ-
kej noci je podľa jej slov veľmi nutné 
striktne dodržiavať odporúčania od-
borníkov. „Táto situácia je mimoriadne 
vážna a ohrozenie starších je vysoké 
a nechceme im ublížiť tým, že by sme 
priniesli vírus, ktorý žiaľ práve túto 
skupinu ľudí najviac zabíja,“ hovorí 
odborníčka.

Ponúknite pomoc, telefonujte, píšte
Rodinní príslušníci však majú podľa 

Ľubice Gálisovej  viacero možností ako 
zmierniť osamelosť svojich rodičov či 
starých rodičov. „Výhodou tejto doby 
je, že máme možnosť kontaktov cez 
telefóny a rôzne informačné techno-
lógie. Ja osobne viem čo znamená pre 
starších, keď môžu zavolať na našu Se-
nior linku a porozprávať sa, ak počujú 
milé, láskavé a povzbudzujúce slová. 

Takže volajte im, môžete urobiť aj vide-
ohovor, starkých veľmi poteší ak vás vi-
dia, hoci aj takýmto spôsobom. Každé 
milé slovo, ktoré im poviete, ich naplní 
pokojom a istotou, že nie sú sami. Náj-
dite si aspoň takúto formu stretnutia 
s vašimi najbližšími a povzbuďte ich, 
dajte im nádej, urobte im radosť a vlejte 
do ich života optimizmus, ktorý práve 
teraz možno v ich živote chýba,“ radí. 
„Určite môžete svojim starkým urobiť 
predsviatočný nákup, prípadne ak sa 
dá a ste blízko, pripravte im sviatočné 
jedlo. Nachystať im môžete aj nejaký 
malý darček, ktorý im vás bude pripo-
mínať. Môžete im poslať aj pekný list s 
vyjadrením lásky a pripísať, že sa tešíte 
na skoré stretnutie. Veľmi ich to pote-
ší,“ uzatvára Ľubica Gálisová.

Ako spríjemniť našim starkým 
sviatky – radí odborníčka

» Renáta Kopáčová

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
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» Ján Košturiak

»Výkupim motorové vozidlá 
všetkých značiek, staré, ne-
pojazdné, havarované. T.č.: 
0905 505 129
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»Odkúpim Vaše auto aj v hor-
šom stave aj bez STK. Od r. v. 
2003 tel. 0910710273
»KÚPIM Pionier Stelu ponúk-
nite. 0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám nové páperové 
paplóny, 0904292921
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129

»Slobodná maminka hľadá 
partnera nefajčiara 35-45r 
0940195266

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

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

Príklad:
RP TT 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, ZAzameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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48 € 29,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k

V
Ý
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A
J BARUM Brillantis2 165/70   R14    
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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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Gustave Flaubert   
Hlupáci žijú veselšie, lebo vždy majú viac dôvodov na smiech ako 
ľudia múdri a premýšľaví.

C i t á t y
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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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Ž
Š
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Tesár, murár a
sadrokartonista

7 - 8  €/ hod. NETTO
0904 516 707 Práca na TPP 

Práce pre:

Pr
ác

a 
na

 S
lo

ve
ns

ku

+ možné príplatky

ubytovanie hradí �rma
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PRÁCA PRE  ELEKTRIKÁROV
20
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in

a

0950 301 301

Práca na živnosť

Ak je potrebné, zabezpečíme
náradie a �iremné auto

Pomôžeme Ti so všetkými dokladmi,
ktoré sú potrebné pre prácu 

v Nemecku
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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-�eisch.de 
job@simon-�eisch.de

+421 944 995 400

Práca v Nemecku

INZErÁT,KTOrÝprEDÁVa

0905 362 803 
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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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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 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 

-20%
*


