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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

78
12
10
00

3-
1

OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

0940 765 8880940 765 888 80
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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Chovná 
      sezóna začína u nás

Aktuálne v ponuke 
vitamíny pre zvieratá, 
napájačky, krmítka, 
pšenica, kukurica, 

slnečnica...
Murgašová 2/A, Nitra /ulica nad Agrotami/

+421 911 226 122
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Kvety Gráf
Pri poslednej rozlúčke s Vašimi 
zosnulými ponúkam smútočné 

vence, kytice a perá. 
tel.: 0903 971 395
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V Ý K O P O V É  P R Á C E
P o n ú k a m e  b ú r a n i e  d o m o v ,  
b u d o v ,  s  o d v o z o m  o d p a d u .

0905 261 311    stavtrust@gmail.com 80
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• murárske • stierky
• zateplovanie • nátery fasád
• bytové jadrá • maľovky
• rekonštrukcie domov/bytov
• výstavba rodinných domov

Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE

BYTOVÉ JADRÁ
od 1500 €AKCIA

0903 060 490 78
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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S E R V I S  A  P R E D A JS E R V I S  A  P R E D A J

0905 625 641,    037/656 50 60

• •
• •

•
•

• •
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GASTROGAL
TM

CATERING & FOOD SERVIS
JEDÁLNY LÍSTOK

Prílohy:
Alergény:

   

Piatok

9.4.2021

Štvrtok

8.4.2021

Streda

7.4.2021

Utorok

6.4.2021

Pondelok 

5.4.2021

DENNÝ ROZVOZ OBEDOV
Cena obedového menu s dovozom 3,90 EUR.

Tel. kontakt: 0918 119 328, 0911 328 119
Nahlasovania objednávok od 07:00 do 09:00 hod.  

                                                                        SVIATOK
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INZERCIA

 

NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bá-
dice, Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, 
Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, 
Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce, 
Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťo-
vá, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jel-
šovce, Kolíňany, Lukáčovce, Lužianky, 
Malý Cetín, Nitrianske Hrnčiarovce, 
Nové Sady, Podhorany, Pohranice, 
Rišňovce, Rumanová, Štitáre, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Výčapy - Opatov-
ce, Zbehy, Žirany, Ladice, Veľké Zálužie 
nepárny týždeň: Nitra, Dolné Kr-
škany, Dražovce, Horné Krškany, Ja-
níkovce, Kynek, Mlynárce, Alekšince, 
Babindol, Branč, Veľká Ves, Cabaj, 
Čápor, Čakajovce, Čechynce, Golia-
novo, Horné Lefantovce, Ivanka pri 
Nitre, Jarok, Jelenec, Klasov, Kolíňany, 
Lužianky, Malý Cetín, Mojmírovce, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Paňa, Po-
hranice, Rišňovce, Rumanová, Sväto-
plukovo, Štitáre, Veľká Dolina, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Zbehy, 
Žirany, Veľké Zálužie 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468
NITRA

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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (54.930 domácností)
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
OMIETKY,POTERY

  r. v. 2019

48 € 29,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana

GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,70€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ

Sadové zemiaky na predaj

Živé MORKY NA CHOV,
živé KURENCE 
a NOSNICE 
17 týždňové
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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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tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy
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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

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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auto-moto/predaj 1
» Predám osobné auto Ško-
da 110 L, rok výroby 1970 v 
zachovalom stave. 0904 
533 913

auto-moto/iné 2
» CZ 175 JAWA 90 PIONIER 
STADION MUSTANG SIMSON 
BABETA KÚPIM TIETO MOTOR-
KY 0915 215 406
» Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim RD v okolí Nitry 
0905 283 550
» Kúpim RD v okoíi Nitry, 
Vráblov, Zl. Moraviec, 0907 
147 430
» Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 0944 
469 960

stavba 8
» Predám miešačku a cir-
kulár. Cena za každé 220 
eur. Možno kúpiť aj zvlášť. 
Oba stroje vo veľmi dobrom 
stave, kompletne a poctivo 
zrekonštruované. Okres TO. 
Prosím volať na 0915 555 321

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim staré hodinky PRIM 
a socialistické hračky 0905 
651 837
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181
» SYMPATICKÁ 65 ROČ HĽADÁ 
PRIATEĽA ZO ZM A OKOLIA NA 
ZOZNÁMENIE 0904 636 336
» 56r muž hľadá ženu 0917 
049 831

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane     .

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / 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   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

2

3
6
-0
0
0
6

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:
• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky ROZVOZ

Zabezpečíme

Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 38€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Nitra a okolie od Zlatomoraveckéj cesty - 5km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Nitra a okolie od Zlatomoraveckéj cesty - 5km)

Cena za 10pms z dopravou 
(napr.: Lužianky, Lehota, Ivanka pri Nitre, 
Veľký Cetín)

265€

0911 041 654 Cena platí do  31.3.2021 

440€

455€

DREVO
EXPRESS
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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

Georg Christoph Lichtenberg   
Hrozné je žiť, ak človek nechce, ale asi oveľa horšie je byť nesmr-
teľným a nechcieť. 

C i t á t y
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Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

 Paplóny  vankúše
 duchny z peria
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P PÍL T s.r.o.

Vám ponúka:

0905 244 214
www.popilto.sk

Zabezpečíme odvoz a dovoz 
kontajnerovým vozidlom!

opilovanie 
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou 

technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými 

plošinami
servis a údržba ručných 

motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových 

stromov
kosenie záhrad

mulčovanie a štiepkovanie
frézovanie pňov
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V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu:

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE,
Fatranská 3, 949 01 NITRA v označenej

obálke: „NÁJOM“ do 12.04.2021 do 10.00 hod.

zverejňuje zámer prenajať
kancelárske priestory v budove s. č. 917,
miestnosť s výmerou 19 m a miestnosť 

s výmerou 21 m s dobou nájmu na jeden rok.
Cena nájmu minimálne 100,- €/m2 ročne.

Bližšie informácie:
tel.: 037/733 59 88, mobil: 0911 540 021,

e-mail: zuzana.brunaiova@kosnr.sk

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE
Fatranská 3, 949 01 Nitra
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TOP PONUKA
Ponuka pozemkov na vybudovanie záhrady

CHEMOLAK a.s. so sídlom Továrenská 7 Smolenice ponúka na  pre-
daj pozemok v k.ú. Dolné Krškany, obec Nitra, LV č. 2269:  Poze-
mok CKN parc. č. 1383/1 vo výmere 26416 m�, zastavaná plocha a 
nádvorie
Plastika, a.s.  so sídlom Novozámocká 222C Nitra ponúka na  pre-
daj pozemky CKN v k.ú. Dolné Krškany, obec Nitra, LV č. 188:  parc. 
č.  1386  vo výmere 1583 m�, ZP a nádvorie, parc. č. 1387 vo výmere 
170 m�, ZPa nádvorie, parc. č. 1389 vo výmere 12 m�, ZP a nádvorie.  
Cena  pozemku -  25/ m�
Pozemky sa nachádzajú v lokalite za bývalým závodom  IDEA, 
pri záhradkárskej osade Plastika a.s.. Pozemky sú rovinaté a 
slnečné, vhodné na vybudovanie záhradky, s možnosťou na-
pojenia sa na inžinierske siete  elektrina, voda a vybudovanie 
prístupovej  cesty. Vzdialenosť do mesta Nitra cca 5 km. Za-
bezpečíme vypracovanie geometrického plánu, ktorým budú 
vyššie uvedené pozemky rozparcelované na menšie pozemky 
vo výmere cca 400 m�  prípadne na pozemky s výmerou, ktorú 
bude požadovať budúci kupujúci. 
Záujemci  o kúpu pozemku môžu ponuku s uvedením potenci-
álnej výmery môžete predložiť na adresu: ostatnikova@plasti-
ka.sk, resp. zahradky@plastika.sk 

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

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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Veľká noc alebo veľkonočné sviat-
ky alebo Pascha je najvýznamnejší 
kresťanský sviatok, ktorý pripadá 
na marec alebo apríl. Veľká noc je 
pre kresťanov oslavou zmŕtvych-
vstania (resp. vzkriesenia) Ježiša 
Krista po jeho smrti na kríži. 

Udalosti Veľkej noci a ich interpre-
tácia úzko súvisia s významným židov-
ským sviatkom Pesach, ktorý sa slávi 
zhruba v rovnakej dobe. V prostredí 
Gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi 
sa pre tento sviatok používa takmer vý-
lučne názov Pascha.

Veľký piatok
Cirkev v tento deň podľa pradávnej 

tradície neslávi Eucharistiu. Sväté prijí-
manie sa veriacim dáva jedine v sláve-
ní Pánovho umučenia a smrti.

Spomienka na Kristovo Umučenie 
sa zvyčajne slávi medzi 12:00 a 15:00. 
Na začiatku obradov kňaz uctí oltár a 
padne na tvár. Táto prostrácia vyjad-
ruje jednak pokorenie „pozemského 
človeka“ a jednak žiaľ a bolesť Cirkvi. 
Počas obradov veriaci počúvajú pašie, 
uctia si kríž a prijímajú sv. prijímanie z 
hostií, ktoré boli premenené na Zelený 
štvrtok.

Biela sobota
Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri 

Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpe-
ní a smrti, ako aj o zostúpení k zosnu-

lým a na modlitbách a pôstom očakáva 
jeho zmŕtvychvstanie.

Svätá omša sa neslávi až do večernej 
veľkonočnej vigílie, ktorá sa začína po-
tme a končí vo svetle Kristovho vzkrie-
senia. Aleluja a spev Sláva Bohu na 
výsostiach sa do liturgie vracajú a kos-
tolné zvony, ktoré počas pôstu mlčali, 
sa radostne rozoznejú.

Veľkonočná nedeľa
Kristus vstal z mŕtvych! Radostný 

deň Veľkej noci, najdôležitejší a naj-
väčší Sviatok Cirkvi, je tu a liturgia 
ho odráža krásnou hudbou, kvetmi a 
dekoráciami. Na tejto sv. omši sa často 
obnovujú krstné sľuby a všetci prítom-
ní sú pokropení svätenou vodou. Veľ-
konočnou nedeľou sa začína 50-dňové 
Veľkonočné obdobie, počas ktorého 
majú katolíci povinnosť aspoň raz pri-
jať sv. prijímanie.

Veľkonočné trojdnie

» Zdroj: TK KBS
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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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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Nitre

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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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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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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Zamestnám 
šikovného pracovníka 

do stavebnej partie zo 
sídlom v Žiranoch 

s VP skupiny C - dovoz 
materiálu, výkopové 

práce minibagrom TEREX, 
rôzne stavebné práce. 

900-1200€/mes. 
mob.: 0948 775 776, 

0904 618 585
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Prijmeme 

operátorov/ky výroby
na TPP - dlhodobo v NR, 

práca v sede na 2-3 zmeny. 

Základná mzda 623€/brutto 
+ odmeny a príplatky.

Pre viac info volať 
0944 425 183
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

Marcus Aurelius     
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku 
lásky. 

C i t á t y

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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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307

0910 455 919

ZAMESTNANIE
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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 

52
-0

00
3 

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%
*


