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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád.

Zrez rizikových stromov.
 Oprava a montáž žľabov, komínov.
 Práce vo výškach všetkého druhu.
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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
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 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

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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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
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 145
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»VÝKUP STARÝCH ÁUT A MO-
TOCYKLOV JAWA - ČZ, ŠKODA 
- TATRA - VOLGA - WARBURG - 
TRABANT - LADA ... A INÉ, tel: 
0908 053 657 

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám elektrickú rezačku 
žihľavy ...t.č. 0948458065
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Predám lacno drevené 
okná dvojkrídlové 110x110 
cm, 4 ks, drevené balkóno-
vé dvere 190x80 cm, všetky 
nefarbené min. Použité . 
Nobasil 5000x1000x50 mm 
5 balení lacno, 3 ks umýva-
dlá. 0905659845

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 

03 BYTY / predaj 
04 BYTY / prenájom 
05 DOMY / predaj   
06 POZEMKY / predaj 
07 REALITY / iné       
08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    
10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
12 DEŤOM    
13 RôZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

JAWA - ČZ, ŠKODA - TATRA - VOLGA

WARBURG  - TRABANT - LADA  ... A INÉ

VÝKUP STARÝCH ÁUT 

A MOTOCYKLOV

0908 053 657
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PRÁCA PRE  ELEKTRIKÁROV
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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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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Turnusová 

0903 717 998
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ČISTENIE
0917 840 731

STUDNE
dezinfekcia, prehlbovanie, opravy

Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957

presovsko.sk
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PREPICHY

        POD CESTY
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Výkop bazénov, vodovodnýchšácht, obkopanie domova úprava terénu
0908 977 254 

VÝKOPOVÉ PRÁCE

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
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AKCIOVÁPONUKA

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

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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Umývanie a náter fasád
 náter striech

a  -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888
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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

A.P.R.

ZATEPLENIE A ÚPRA-
VA FASÁD VRÁTANE 

MATERIÁLU A LEŠENIA

ZATEPLENIE A ÚPRA-
VA FASÁD VRÁTANE 

MATERIÁLU A LEŠENIA

0917 393 957
aprbardejov.x@gmail.com

- zateplenie fasád
- úprava fasád bez zateplenia
- stavebné práce
- zhotovenie a úpráva /štablónov/ 
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OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA
OBNOVA KOMÍNOV  
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Reálna  záruka

12 rokov
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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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48 € 29,90 €
v pneuservise alebo online

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

V
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A
J BARUM Brillantis2 165/70   R14    
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0903 219 262 

Rodinné domy od A po Z

MURÁRSKE A TESÁRSKE PRÁCE
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presovsko.sk

Marcus Aurelius     
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku 
lásky. 

C i t á t y

Konfucius   
Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby 
všetci plakali, až ho budeš opúšťať.

C i t á t y

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
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Tesár, murár a
sadrokartonista

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

Práce pre:
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ác

a 
na
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ku

+ možné príplatky

ubytovanie hradí �rma
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po predložení inzerátu 

ZĽAVA

200€
pri kúpe vírivky

luxusných víriviek
www.virivkyonline.sk

predaj � montáž � servis

info@virivkypo.sk
0949 444 066
Prešov � Kúpeľná 4
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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

S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi nás to 
čoraz viac ťahá do prírody. Cestovanie po 
našej krajine je obmedzené a pohybovať 
by sme sa mali len v rámci svojho okre-
su. Aj preto častejši využívame možnosť 
vychádzok do okolitých parkov. Na čo si 
dať pozor, aby sme predišli nákaze?

Oteplilo sa a večer sa o hodinu posu-
nul, predĺžil.Vonku to v parkoch medzi 
sídliskovými panelákmi vyzerá, akoby 
nebola žiadna pandémia. Hlúčiky rodi-
čov a hlúčiky detí, máokedy s povinným 
rúškom v exteriéri. Dôchodkyne, posedá-
vajúce na lavičkách. Ak s rúškom tak na 
ohryzku a pretože počujú horšie, tak si 
počas rozhovoru vzájomne takmer umelé 
dýchanie dávajú.

Už na prvý pohľad vidno, že z hľa-
diska protinákazovej ochrany je všetko 
naopak a nič nie je tak, ako by malo byť. 
Akoby žiadna pandémia nebola, akoby 
nebol zákz vychádzania, ako by neplatili 
isté povinnosti. A to už vôbec nie je reč o 
zdravom rozume a vastnej prevencii.

Odborníci z Úradu verejného zdra-
votníctva radia:
-Navštevujte parky, ktoré sú v okolí vášho 

bydliska a nepresúvajte sa za rekreáciou 
pomocou hromadnej dopravy.
-Dodržiavajte odstup od iných rodičov a 
detí, noste riadne nasadené rúško či res-
pirátor.
-Ak je park či priestranstvo zaplnené ľuď-
mi natoľko, že je náročné zachovávať as-
poň dvojmetrové rozostupy, zvoľte si na 
rekreáciu menej zaplnené miesto.
-Športujte samostatne alebo s ľuďmi z va-
šej spoločnej domácnosti.
-Každú návštevu detských ihrísk zvážte 
do dôsledkov. Ak sa predsa len vyberiete 
na ihrisko, naveďte svoje dieťa k menej 
kontaktnej hre a motivujte ho dodržiavať 
hygienické opatrenia.
-Nedeľte sa o predmety akými sú naprí-
klad hračky či športové náčinie s osobami 
mimo vašej domácnosti.

Na čo si dať pozor pri pobyte 
v parku a na detskom ihrisku

» Zdroj: RU VZ MI
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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%
*


