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V poradí ďalším v našom seriá-
li nectností či priam hriechov je 
smilstvo. Ale pozrime sa na tento 
fenomén pohľadom bežného živo-
ta bežných ľudí.

Dante Alighieri popísal žiadosti-
vosť (inak tiež smilstvo) ako „prílišnú 
lásku k iným“. Tento literát, rene-
sančný humanista, to vystihol nao-
zaj dokonale. Najviac nenávisti na 
Slovensku spôsobuje „prílišná láska 
k iným“. Fanatizmus, ponajviac po-
litický.

Upozorňoval som na to už pred 
tridsiatimi rokmi, v čase „mečiariz-
mu“. Tento druh politického fanatiz-
mu, priam „božskej adorácie“ sa však 
rokmi vycibril do čohosi, čo dnes veľ-
mi eufemisticky voláme „stranícke 
sympatizantstvo“.

Nebudeš mať iného Boha okrem 
mňa. Nezobrazíš si Boha napodobe-
ním niečoho, čo je hore na nebi, dole 
na zemi alebo vo vodách pod zemou. 
Nebudeš sa ničomu takému klaňať, 
ani slúžiť (Ex 20,5). Pripomínam prvé 
z desatoro prikázaní. Pripomínam 
fanatizmus, akýkoľvek, avšak, opa-
kujem, nie iba ten konfesijný. Hoci, 
ako sa zdá, práve cez manipuláciu 
hodnôt viery si niektorí politici u nás 
vytvárajú svoj fanatický elektoriát. A 
viera a veriaci sú v tomto prípade iba 

jeden zo zneužitých aktérov. Surovo 
a nechutne, zištne zneužití.

Fanatizmus sa stáva rohožkou 
pre bezohľadne ambicióznych jedin-
cov pred dverami k politickej moci. 
Ktorí, keď ju získajú, zrazu zabúdajú 
na základné princípy samotnej viery, 
lebo veria iba v seba a svoje vlastné 
zlaté teľatá. A ich adoranti zas aspoň 
v nejakú politickú odrobinku, ktorá 
spadne na zem, medzi nich, z pre-
stretej tabule mocných. A napokon, 
aj na ten prehýbajúci sa stôl musí 
panstvu niekto nosiť...

Človek a občan je povinný po-
užívať vlastný mozog. Je povinný 
myslieť samostatne a musí sa sám 
starať o to, ako a čím svoju myseľ po-
čas života zdokonaľuje a obohacuje. 
Prejavovanie prílišnej pudovej lásky 
k iným ako k najbližším je jeden zo 
základných hriechov viery. Práve 
tak, ako prílišné „zbožňovanie“ po-
litikov a ich politík. To však už je aj 
hriech spoločenský. Čo tak 
zamyslieť sa nad tým?

Pekný týždeň koneč-
ne na vzduchu a už aj as-
poň v čiastočnej sobode, 
vážení čitatelia!

O ďalšom z našich 
prehreškov celkom civilne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

hriech spoločenský. Čo tak 
zamyslieť sa nad tým?

Pekný týždeň koneč-
ne na vzduchu a už aj as-
poň v čiastočnej sobode, 
vážení čitatelia!

PRÁCA V BRANDYS 
NAD LABEM (ČR)

- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I 
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Každý týždeň: 
Banská Bystrica, Badín, Brusno, 
Čerín, Dolná Mičiná, Dúbravi-
ca, Harmanec, Horné Pršany, 
Hrochoť, Hronsek, Kynceľová, 
Ľubietová, Lučatín, Malachov, 
Medzibrod, Nemce, Podkonice, 
Poniky, Priechod, Selce, Sloven-
ská Ľupča, Tajov, Vlkanová, Brez-
no, Čierny Balog, Dolná Lehota, 
Nemecká, Podbrezová, Predajná, 
Valaská 

bystricko@regionpress.sk
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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 JAWA CZ MANET 
TATRAN STADION BABE-
TU A INÉ DIELY DOKLADY. 
0940100473
»Kúpim staré stabiláky 
autá motorky jawa čz ma-
net stadion iné 0911617537

»Kúpim v hotovosti byt. 
Aj zadĺžený s možnos-
ťou ďalšieho nájmu. Tel: 
0911390285
»Prenajmem záhra-
du-Riečka foto pošlem 
0902442153

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Vypratávate byt, dom? 
Kúpim starožitný nábytok, 
svietidlá, porcelán, sklo, 
striebro, umelecké diela. 
Tel: 0908907560
»ODKÚPIM MINCE Z ROKU 
1920 TAKZVANÉ SOKOLE ALE-
BO STOTINKY 0903868361

»Kúpim bankovky a min-
ce ČSR, SŠ a ČSSR aj celé 
albumy v dobrom stave 
0915143219
»Kúpim hifi  magnetofóny 
gramofóny zosilovače re-
produktory. 0905453085
»Kúpim zlatú trofej jeleňa, 
0905721314

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

Napriek ústavnému právu na použí-
vanie vlastníctva toto nám rozhod-
nutím vády v rámci protipadnde-
mických opatrení bolo prakticky od 
jesene znemožnené.

A tak sa mnohí z nás až teraz, prak-
ticky po po roku dostanú prvý raz na 
svoje chaty, chalupy, víkendov domy 
a iné rekreačné zariadenia. Šesť mesia-
cov boi nevetrané, neupratovalo sa v 
nich, zastavil sa v nich bežný život.

Preto je najdôležitejšie po prícho-
de do takéhoto objektu najskôr zakúriť 
– a to aj napriek jarným vonkajším tep-
lotám. V druhom rade je nevyhnutné 
dôkladné vyvetranie pri súbežnom vy-
tváraní vysušovacieho tepla v interiéri. 
Čo možno, treba vyniesť na dvor nechať 
presušiť na priamom slnku. Sú to pre-
dovšetkým súčasti postelí, matrace, 
obliečky, paplóny, podušky. Dobre to 
spraví pokrovcom a závesom. Záclony 
je najvhodnejšie vyprať a nechať na 
slnku vysušiť.

Dobre treba pretriediť komoru aj 
so zvyškami vlaňajšej múky, cukru a 
iných vo vlhkom prostredí rýchlo sa 
kaziacich potravín.

Je veľmi pravdepodobné, že za ten 
dlhý a nikým nerušený čas si vaše 
rekreačné obydlie obľúbil neželaný 
hmyz a hlodavce. Treba na to myslieť a 
spraviť si tak svojpomocne s použitím 

dostupných prostriedkov dezinsekciu 
a deratizáciu.

Kuchynský riad a všetko, čo pou-
žívame na stolovanie, treba dôkadne 
umyť. Okrem toho, že nevieme, čo po 
tom „chodilo“, vieme zas to, že mikro-
pliesne v dlho nevetraných priestoroch 
sa dokážu usadiť napríklad aj na po-
vrchu tanierov.

Osobitnú pozornosť venujme na 
chalupe či chate prezimujúcemu oble-
čeniu. To najmenšie, čo môžeme spra-
viť je vystaviť ho na záhrade slnečnému 
žiareniu. Ak nesie stopy pliesne, radšej 
sa ho zbavme. To isté sa týka aj obuvi.

Potom nás čaká už len dôkladné 
upratanie. V každom prípade je to prá-
ca na niekoľko víkendov, ale obísť sa 
nedá, najmä v záujme vlastného zdra-
via a potom aj s cieľom ochrany dlho-
dobo opusteného domu, bytu, chalupy, 
chaty.

Chalupa či chata 
po polročnom lockdowne

» red

v pneuservise alebo online
w w w. m i ko na . s k
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98,40 € 49,90 €

225/60 R 17 99 H    

SUV SUMMER

98,40 €98,40 €98,40 €98,40 €98,40 €

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
• Bezplatná skartácia archívu • Výkup priamo u Vás
doma od 100kg!!! • Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď • NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobuVolať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne KľačanyJV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
DOPRAVADOPRAVA 0944 423 566

BEZPLATNÁ MOBILNÁ 
SKARTÁCIA

0944 423 566
8.00-17.00

PREDAJ A SPÄTNÝ
ZBER AUTOBATÉRIÍPRACUJEME BEZ OBMEDENIA!
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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Kto by nepoznal knižky Jaroslava 
Foglara, významného spisovate-
ľa! Napísal 29 kníh, ktoré oslovili 
niekoľko generácií čitateľov. Pod 
prezývkou „Jastrab“ viedol po celý 
život skautské oddiely.

Sobota, 24. apríla je Deň skautov. 
Patrónom skautov je sv. Juraj, ktorý je 
legendou bojujúcou za dobro a spra-
vodlivosť. Zakladateľom skautingu je 
Lord Baden-Powell, ktorý vybral pre 
skautov znak v podobe ľalie. Pôvodne 
slúžil na označovanie severu na ma-
pách námorníkov. Skauti by v tento 
deň mali obnoviť svoj skautský sľub, 
záväzok boja dobra proti zlu, pravdy 
proti lži, lásky proti nenávisti. Skauti 
sú ochrancovia chorých a slabších, sú 
vždy pripravení vykonať dobrý skutok, 
pomôcť blížnemu, chrániť prírodu a 
cenné ľudské výtvory. Preto im patrí 
spoločenská vďaka a uznanie!

Skauting je výchovné hnutie mlá-
deže zamerané na celkový rozvoj osob-
nosti mladého človeka. Má výrazné 
filantropické, humanistické a kozmo-
politné črty. 

Skauting využíva zmysel mladých 
ľudí pre romantiku a priateľstvo. Vy-
chováva ich aj v rôznych praktických 
zručnostiach, k pevnej vôli, dôvery-
hodnosti a čestnosti, tímovej práci, 
vodcovským zručnostiam, zodpoved-
nosti za seba a okolie, osobnej iniciatí-
ve a pod.

Slovenský skauting je dobrovoľná, 
nezávislá, nepolitická, nezisková, vý-
chovná organizácia mladých ľudí, prí-
stupná všetkým bez rozdielu pôvodu, 
národnosti, rasy alebo náboženstva. 
Jeho cieľom je výchova mládeže k osob-
nostiam a k formovaniu hodnôt. Táto 
organizácia bola na Slovensku trikrát 
zakázaná. No v roku 1989 bol SLSK ofi-
ciálne obnovený a odvtedy funguje už 
31 rokov, čo je v jeho doterajšej histórii 
najdlhšia etapa bez prerušenia činnos-
ti. Slovenský skauting je členom hlav-
ných svetových skautských organizácií 
WOSM a WAGGGS.

Skauting je takisto hnutím do-
spelých, ktorí chcú pomáhať mladým 
ľuďom rozvíjať ich osobnosti. Stály 
kontakt s mladými ľuďmi umožňuje 
dospelým predĺžiť svoju vlastnú mla-
dosť, myslieť dynamicky a moderne. 
Dospelí ľudia môžu v skautingu naplno 
uplatniť svoje vlohy, sebarealizovať sa 
a pomáhať dobrej veci. 

Na počesť skautov a skautingu

» red
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

20. apríla 1990  
Federálne zhromaždenie prijalo ústavný 
zákon o zmene názvu Československá fe-
deratívna republika na Česká a Slovenská 
Federatívna Republika a ústavný zákon o 
štátnych symboloch

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 22. apríla 2021
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18. apríla 1966 
česko-slovenský film Obchod na korze režisérov Jána Kadára a Elmara 
Klosa získal Oscara ako najlepší neanglicky hovorený film roku 1965

Výročia a udalosti
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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

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�

INZERCIA
0907 877 862

Zobuďte sa. Podobnou vetou možno 
prebúdzajú lekári svojich pacientov 
po ťažkom úraze alebo operácii. Po-
dobne by mohli prebúdzať svojich 
lekároch ich pacienti, z ktorých si uro-
bili poslíčkov.

Aj keď existuje internet, väčšina le-
károv používa počítač stále ako písací 
stoj. Napíšu vám lístok a pošlú vás naprí-
klad na röntgen. Tam lístoček prepíšu, 
vyšetria vás a povedia vám, že si môžete 
prísť na druhý deň po výsledok a zaniesť 
ho svojmu lekárovi. Môj otec, doktor, ho-
vorieval vetu, že lekár je človek, ktorý za-
báva pacienta, kým ho Pán Boh neuzdra-
ví. Otec mal pravdu – je to riadna zábava 
behať s lístočkami medzi doktormi, často 
so zlomenými nohami, a robiť im poštá-
rov. Ľudia, ktorí majú nadpriemerné 
vzdelanie a používajú drahé a  moderné 
prístroje majú organizáciu devätnásteho 
storočia. Nasleduje krátke vysvetlenie 
pre lekárov: Internet je celosvetový sys-
tém prepojených počítačových sietí. Ľu-
dia si cez tieto siete vyhľadávajú alebo vy-
mieňajú rôzne informácie a komunikujú 
– textom, hlasom, videami a obrázkami. 

Keď sa niekedy pýtam lekára prečo 
nemajú elektronický systém objednáva-
nia a komunikácie s pacientmi, používa-

jú často príklad s babičkou z odľahlej de-
diny, ktorá skoro ráno cestuje autobusom 
do okresnej nemocnice, aby mohla celý 
deň presedieť v  čakárni u  lekára. Moja 
osemdesiatdvaročná svokra z  Moravy s 
kamarátkami, si dohadujú schôdzky cez 
fejsbúk, fotografie zdieľajú na instagra-
me a komunikujú cez skype a gmaily. Jed-
noduché digitálne technológie by ušetrili 
čas lekárom aj pacientom, redukovali 
by stratený čas, chyby aj náklady. Verím 
odbornosti našich lekárov, ale v organi-
zácii práce iba nechápavo krútim hlavou 
a hovorím si – zobuďte sa páni doktori. 
Chodím v  posledných týždňoch na rôz-
ne vyšetrenia. Choďte si niekedy sadnúť 
do svojich čakární páni doktori a počú-
vajte svojich nespokojných pacientov. 
Ak vás nezobudí nespokojnosť vašich 
zákazníkov, tak ešte jeden argument – 
v USA prichádza kvôli 
nedokonalému sys-
tému objednávania 
a  riadenia toku pa-
cientov systém zdra-
votnej starostlivosti 
ročne o  150 miliárd 
dolárov. 

Zobuďte sa, páni doktori

» Ján Košturiak

v USA prichádza kvôli 
nedokonalému sys-
tému objednávania 
a  riadenia toku pa-
cientov systém zdra-
votnej starostlivosti 
ročne o  150 miliárd 
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk

87
-0
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� Živnosť (PD A1)
� Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
� Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
� Ubytovanie zabezpečené a hradené
� Nástup možný ihneď

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

MURÁROV do Belgicka
Prijmeme spoľahlivých

43
-0
07
2

85
_0

21
9

HĽADÁME
SADROKARTÓNISTOV

TEL.: +421 950 301 301

SADROKARTÓNISTOV

TEL.: +421 950 301 301

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
  HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14  EUR /HOD.
- ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE
- PRÁCA NA TPP ALEBO ŽIVNOSŤ

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

 

Kontakt: 
e-mail: 13

 12
1 0

20
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Dôležité
telefónne čísla

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

94
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a , recepcia@aii.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 
  vždy informujeme, ako cestovať  cez hranice
 

rtnerom r k Červ kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňové tur 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 dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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