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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588
Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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Novoročné príhovory majú jeden veľ-
ký nedostatok. Všetci vedia, že musia 
byť, mnohé sú plné neúprimných, no 
vzletných fráz a každý cíti potrebu 
niečím takým sa prezentovať.

Nuž, šéfredaktori spravidla patria 
do skupiny tých, ktorí „musia“. A keď už 
musím (lebo sa to bez irónie patrí), tak to 
naozaj skúsim inak.

Predposledný deň minulého roka 
som bol v miestnych potravinách. Pozná 
ich väčšina z vás, také tie „dedinské“, čo 
v nich nájdete okrem potravín aj metlu či 
dobrotky pre psa. Alebo baterky a handry 
na dlážku. Taký posledný nákup – sen-
dvič, šunka, syr, šalát, zelenina na ob-
lohu. Pani predavačke, ktorá mi rezala 
šunku, som na záver poprial zdravie v 
ďalšom roku. A pani pokladníčke, keď mi 
podávala bloček, zas pokoj, radosť. Obe 
sa na mňa pozreli s pohľadom, plným 
vďačnosti.

Pritom by sme mali byť vlastne my 
všetci vďační im. Predavačkám, čo denne 
slúžia dvanástky v infekčne rizikovom 
prostredí. Matkám, manželkám, dcéram. 
Plným už dva roky strachu z toho, či to 
neprinesú domov, blízkym.

Zabúdame na to, že stále je komu a za 
čo ďakovať, zaželať dobro, vyznať úctu. 

Topíme sa v nadávkach na tých, ktorých 
svet je svetom nadávok a morálnych 
oplzlostí. Nechajme im ten ich svet, oni 
sa v ňom zničia sami. A keď nie, tak sa 
určite dobijú aspoň ako boxeri v ringu. 
Navzájom, aj s podpásovkami.

My ešte stále máme dôvod žiť, teda, 
aspoň sa snažiť žiť, vo svetle dobra, nie v 
tme zla.

Netreba na to veľa, pohľad z utrá-
pených očí do utrápených očí je zázrak, 
trápenie mení na úsmev. Skúste. Uvidíte! 
Dobré slovo rozžiari vaše okolia tak isto 
ako jarné slnko ráno.

Epiktétos bol grécky filozof. Z jeho 
učenia zaznieva posolstvo, že človek sa 
má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí 
a otázok, ktoré nie sú v jeho moci riešiť a 
meniť. Niekto si povie, to je porazenectvo. 
Nie, to je iba rozum. Takže ak o niečo na 
prahu roka 2022 prosím, tak 
prosím – usmievajte sa na 
ľudí, ďakujte im, dodávajte 
im energiu dobra!

A všetko dobré vám v 
roku 2022 za všetkých 
kolegov, za celé vy-
davateľstvo praje

Skúsim to inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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im energiu dobra!

A všetko dobré vám v 
roku 2022 za všetkých 
kolegov, za celé vy-
davateľstvo praje

Máme lockdown. V preklade je to ob-
medzenie pohybu. Hýbať sa však mô-
žeme a musíme. Napríklad v práci, v 
telocvični alebo v prírode. Skôr ide o 
obmedzenie kontaktov s inými ľuďmi, 
aby sa nešírila nákaza. 

Je mi ľúto majiteľov reštaurácií a za-
tvorených obchodov v tomto adventnom 
čase. Nemali sme teda možnosť predvia-
nočných nákupov, ale dostali sme lepšiu 
príležitosť - byť v tichu, sami so sebou. 
Kresťania sa v predvianočnom čase tešili 
na narodenie Ježiša. 

Kedysi ľudia veľa nenakupovali. Ne-
mali čo a nemali ani peniaze. Pred Viano-
cami sa modlievali pri sviečkach roráty. 
Do kostola sa chodievalo pred svitaním s 
lampášmi. Po modlitbe sa rozžiarilo svet-
lo. „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasledu-
je, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať 
svetlo života.“ (Jn 8,12-13). 

Vo svojej kázni dňa 1.1.2018 arcibiskup 
Stanislav Zvolenský povedal tieto slová: 
„Pri jednom z najdôležitejších okamihov 
v dejinách ľudstva Panna Mária mlčí. Po-
čúva a premýšľa. Nepotrebovala by smar-
tfón na zachytenie posolstva tých chvíľ. 
Uchováva všetko vo svojom srdci. Potichu 
vníma, čo znamená príchod Boha na svet. 
A neupriamuje pozornosť na seba.“

Múdre slová. Nezačuli ste ich? Je 
okolo nás veľa kriku. Chceme upútať po-
zornosť na seba a nepočujeme druhých. 
Svet neustáleho pohybu, aktivity, pláno-
vania, produkovania a rastu, potrebuje 
aj protiváhu pokoja a nečinnosti. Nedáv-
no sme v našej inovačnej sieti Inovato v 
Dobrom Pastierovi hovorili o troch pilie-
roch, na ktorých chceme stavať - človek 
v centre nášho snaženia, cirkulárna 
ekonomika a udržateľnosť. Cirkulárnu 
ekonomiku nevnímame len ako hospo-
dárenie bez odpadu alebo recyklovanie 
výrobkov. Je to aj princíp „a odpusť nám 
naše viny, ako aj my odpúšťame našim 
vinníkom.“ Mnohí sme sa pripravovali 
na narodenie Ježiša tým, že sme si spy-
tovali svedomie a prosili o odpustenie. 
Mali by sme sa však zamyslieť aj nad tým, 
komu a či a kedy odpustíme my. Čas ticha 
a pokoja môže byť ča-
som prelomenia ľadov 
vo vzťahoch, ktoré sú 
narušené a plné bo-
lesti. Odpustenie nie 
je prejavom slabosti ale 
sily. Otvoriť srdcia 
v zatvorenom 
svete okolo 
nás.

Lockdown

» Ján Košturiak

a pokoja môže byť ča-
som prelomenia ľadov 
vo vzťahoch, ktoré sú 
narušené a plné bo-
lesti. Odpustenie nie 
je prejavom slabosti ale 
sily. Otvoriť srdcia 

8. januára 2004 
britská kráľovná Alžbeta II. pokrstila Queen Mary 2, v tej dobe 
najväčšiu osobnú loď v histórii.

Výročia a udalosti

9. januára 1913 
sa narodil Vladimír Sýkora, slovenský dramatik, divadelný kritik a 
režisér; známejší ako Peter Zvon († 1942).

Výročia a udalosti
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Strážme výšku verejných dlhov
V EÚ prebieha debata o tom, �i by sme mali u�ah�i� zadlžovanie �lenských štátov a Únie. 
Vä�šina serióznych ekonómov je presved�ená, že v krízach sa štáty môžu zadlži�, ale v 
dobrých �asoch musia poži�ané vráti�. V budúcnosti nás �akajú ve�ké výdavky spojené so 
starnutím obyvate�stva, s klimatickou zmenou a ur�ite aj s krízami, ktoré ešte nepoznáme. 
Som presved�ený, že na budúcnos� sa musíme pripravi� nízkym verejným dlhom.

Eugen Jurzyca
poslanec Európskeho parlamentu za SaS
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P R E N Á J O M
NEBYTOVÝ OBCHODNÝ PRIESTOR

CHYNORANY
BENIAKA

celková výmera 250 m2

INFORMÁCIE: +421 905 777 787

WWW.REGIONPRESS.SK

»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG STADION SIMSON 
BABETA AJ POKAZENÉ NE-
KOMPLETNÉ 0915215406

»Dám do prenájmu nezaria-
dený 1-izb.byt TO sídlisko F, 
od 15.01.voľný 0903693503

»Kúpim dom/byt v hotovos-
ti v TO a okoli, 0951677592
»Kúpim dom/byt v hoto-
vosti do 100000eur v TO a 
okoli, 0951677592

»Predám kočík 2 kombiná-
cia + vajíčko, cena 150 eur, 
0918592407

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

11 HOBBY A ŠPORT   

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

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

Príklad:
RP TO 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, TO zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

INZERCIA
0905 719 135

10. januára 1901    
v Texase bolo objavené prvé ložisko ropy 
(tzv. spindletopský vrt)

Výročia a udalosti
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks

7
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párky

249

250 g

(1 kg = 9,96)šunka

229

460 g

(1 kg = 4,98)

• bravčové, mleté

099

250 g

(1 kg = 3,96)

• rôzne druhy

U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 10. 1.

“M”

199

20 kusov

(1 kus = 0,10 )

• bez kost , v celku

299

-37%
cena za 1 kg

449

-30%
cena za 1 kg

319

Supercena
1 kg balenie

339

920 g

(1 kg = 3,68)
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250 g

460 g

042

200 g

• smotanový dezert  
• rôzne druhy
• v ponuke aj Čokoládová 
Pochúťka, rôzne druhy 
200 g za 0,45 €

• rôzne druhy

0
-33%

(1 kg = 0,83)

950 g

219

250 g

(1 kg = 8,76)

• neúdené

• rôzne druhy
229

-29%
6 x 190 g = 1 140 g

269

-46%

(1 l = 0,34)

4 x 2 l = 8 l

20 kusov

99

500 g

(1 kg = 11,98)

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

-30%
cena za 1 kg

399

1200 g

(1 kg = 3,33)

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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29,90 €

29,90 €
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� 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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


