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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Miriam Vrbková, 0908 686 164
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
     Salón krásy Claudi   •   www.salonclaudi.sk

HYDRODERMABRÁZIA 
najnovšia vákuová technológia 
hĺbkového čistenia pleti 

           HYDRO FACE
• akné, zmenšenie pórov
• spevnenie
• bielenie 
• dodanie hydratácie a výživy

Dezinfekcia salónu germicídnou lampou
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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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!

Vleky sa spustia a lyžovačka bude po-
volená. Táto správa zaznela vlani aj ten-
to rok. V čase, keď je na Slovensku pan-
démia, ktorá pripomína vojnový stav. 
Robia si z nás žarty? Alebo sa lyžiarske 
vleky stali našim nosným podnikateľ-
ským sektorom, tak ako v Rakúsku? Je 
to nejaká tajná zbraň v boji proti covi-
du? Lyžovanie na čerstvom vzduchu. 
Alebo je to preto, že na čele parlamentu 
sedí vlekár s desiatimi ženami?

Slovensko má veľa problémov. Zák-
lad ich riešenia je pochopiť ich skutoč-
nú príčinu a sústrediť sa na podstatu 
úspešného riešenia. Takto, žiaľ, nikto 
hore neuvažuje. Chaoticky sa hasia 
následky bez poznania skutočných prí-
čin. Nepracuje sa s dátami, analýzami 
a faktami. Politici pracujú v takomto 
algoritme - prieskum verejnej mienky, 
reagovanie na prieskum s cieľom získať 
preferencie, kontrolný prieskum verej-
nej mienky. A potom to vyzerá tak, ako 
vidíme. Preteky v populizme a chaos. A 
k tomu zmarené ľudské životy a likvidá-
cia slovenských podnikateľov. Systema-
tické riešenie problémov funguje takto 
- zachytávanie problémov, klasifikácia 
problémov a ich prioritizácia, hľadanie 
príčin a navrhovanie riešení, testovanie 

riešení, štandardizácia a stabilizácia 
procesu, aby sa problémy neopakova-
li. Používajú sa pritom rôzne nástroje 
riešenia. Predpokladám, že systematic-
ké postupy sa tam hore nenosia. Nie je 
čas. A tak strieľajú slepými nábojmi do 
tmy. Vlastne nie úplne do tmy, ale do 
prieskumov popularity.

Myslím si, že občania Slovenska sú 
oveľa rozumnejší, ako tí, ktorí túto kra-
jinu spravovali a spravujú. A iba krútia 
hlavami nad hlúosťami, ktoré prezentu-
jú a robia rôzni ministri a poslanci. Dá 
sa s tým ešte niečo robiť? Žiadať demi-
siu alebo čakať na nové voľby? Figúrky 
sa vymenia a chaos bude pokračovať. 
Alebo príde Ficov „víťazný február“ a 
budeme sa sťahovať do zahraničia. Mali 
by sme urobiť to, čo dokázali Tomáš 
Baťa a Jan Antonín Baťa. Postupne si zo-
brať svoju krajinu z rúk 
politikov späť. Spojiť 
sa začať si spravovať 
svoje regióny, firmy a 
rodiny tak, aby na ne 
politici mali minimál-
ny vplyv. A politikov 
nechať robiť 
stand-up ko-
mikov.

Slovensko lyžuje

» Ján Košturiak

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 11. januára 1922    
v Toronte bol k liečbe diabetu prvýkrát po-
užitý inzulín.

Výročia a udalosti

13. januára 1928    
narodil sa Karol Machata, slovenský herec 
(† 2016).

Výročia a udalosti

14. januára 1301    
smrťou uhorského kráľa Ondreja III. vy-
mrela dynastia Arpádovcov.

Výročia a udalosti
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Vaša OCHRANA pred BANKAMI,
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks
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SBS GUARDING s. r. o.

€

€

@
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 30 €/Auto
Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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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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»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 auto bez stk a ek. 
Len pojazdné. 0944 839 
830
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ 
BEZ STK.TEL:0919420515

»Prenajmem byt v Leviciach 
0908 631 642
»Dám do naj 1IzB LV 
0948480309
»Prenajmem zariadenú 
garsónku v Leviciach v blíz-
kosti železničnej stanice. 
Kontakt: 0907134596

»Kúpim pôdu. 0944 865 
886
»Kúpim byt v Leviciach Kal-
nej al Lipnik. 0908 631 642
»Kúpim pozemok. Platba 
ihneď. 0944 469 960

»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 
0907715027

»Predám hok. výstroj 
0902321104
»ZKÚPIM STARÉ VECI VŠEHO 
DRUHU 0905674276
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI A STARÉ VECI 
0918439124
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY LUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI 0905674276

»Hľadám seriózny vzťah 
so single ženou 60+ SMS 
0944004850
»57r hľadá priateľku 
0917049831
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»52r. dôchodca hľadá part-
nerku 0905 239322

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

14 RôZNE / iné    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

16 ZOZNAMKA    

Z času na čas dostaneme do redakcie 
avízo na nejakú zaujímavú aktivitu, 
nápad. Ak sa rozhodneme ho zverej-
niť, nejde nám ani o ďakovné vyjad-
renie úcty voči odosielateľovi, skôr o 
rozšírenie informácie ako takej. Ší-
renie nápadu a jeho uskutočnenia v 
praxi.

„Nie každý cirkevný zbor sa môže 
pýšiť takou bohatou históriou a nepretr-
žitým bohoslužobným životom ako práve 
Kremnický. Ešte začiatkom októbra 2021 
prežíval Kremnický cirkevný zbor štyri 
vzácne jubilea, ktoré veriaci i  široká ve-
rejnosť v Kremnici oslávili Evanjelickými 
dňami. Pripomenuli si 500. výročie vzni-
ku Evanjelického cirkevného zboru a. v. 
v  Kremnici, 485. výročie konania prvej 
evanjelickej synody banských miest, 195. 
výročie posvätenia chrámu Božieho v 
Kremnici a 135. výročie oltárneho obrazu 
v chráme od maliara Vojtecha Angyala 
(*18.12.1847 Stoličný Belehrad +9.1.1928 
Kremnica)“. Píše sa v jednom takom „po-
solstve“. A to nás už zaujalo. Pozrime sa, 
ako evanjelici v Kremnici s tými jubilea-
mi naložili.

Pri tejto vzácnej príležitosti, jubilej-

nom roku 2021, vydal cirkevný zbor po-
hľadnicu s názvom „Spoznajte našu his-
tóriu, Kremnica 1826“. Na pohľadnici je 
znázornená dobová fotografia na ktorej je 
Evanjelický kostol z roku 1826 s areálom. 
Predná strana je doplnená o znak cirkev-
ného zboru. Na zadnej strane pohľadnice 
je pripomienka na Jubilejný rok 2021. 

Pohľadnica bola vydaná nákladom 
tisíc kusov. Pohľadnica, ktorá dýcha 
úctou k histórii, tak pribudla do zbierky 
a  potešila nielen Kremničanov, našla si 
svojich nových majiteľov aj z  radov mi-
lovníkov histórie a zberateľov.

Za informáciu ďakujeme odosielate-
ľovi, pánovi Ľubomírovi Žilovi.

Cirkevný zbor ECAV Kremnica  
vydal pohľadnicu

» red
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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

120 %

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Verejný dlh 10 najvä�ších 
vyspelých krajín 
(% HDP)
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Fašiangy je obdobie od Troch kráľov 
až do polnoci pred Popolcovou stre-
dou. Potom nasleduje 40 dňový pôst 
až do Veľkého piatku. Je to prechod-
né obdobie medzi zimou a jarou.

Začiatok fašiangov ako každý rok 
pripadá na sviatok Troch kráľov, čo je 
6. január. Pokiaľ ide o dôležité termíny 
počas fašiangov, fašiangová nedeľa sa 
oslavuje 27. februára 2022, fašiango-
vý pondelok pripadá na 28. februára 
2022 a fašiangový utorok vychádza na 
1. marca. O deň neskôr potom nasle-
duje Popolcová streda. Inak, posledný 
štvrtok pred koncom fašiangov sa v mi-
nulosti nazýval aj tučný štvrtok. Tento 
deň bol príznačný tým, že sa ženy za-
čali správať neobvykle – boli agresívne 
voči mužom, popíjali v krčmách, tan-
covali a spievali na uliciach. Jedným 
slovom – svet je počas fašiangov „hore 
nohami“.

Neodmysliteľnou súčasťou fa-
šiangov sú tradičné fašiangové hry, v 
rámci ktorých boli predvádzané rôzne 
magicko – rituálne úkony. Po dedinách 
šli v sprievode mladí muži preoblečení 
v rôznych maskách. Najčastejšie to boli 
masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará 
žena, Prespanka s deckom, Mladucha 
a Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár, 
ale aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a 
Slameníka, ktoré symbolizovali plod-
nosť, ale aj smrť. V ruke držali ražeň 
alebo šabľu – prastaré symboly muž-

skej sily a plodnosti. Na ražeň im ľudia 
napichovali slaninu, klobásu, dávali 
im vajcia a peniaze na spoločné pose-
denie. Zapichovanie ražňa do povaly 
symbolizovalo pomyselné spojenie 
neba so zemou.

Muži prezlečení v maskách žobrali, 
kradli, predstierali prácu, za ktorú sa 
dožadovali odmeny, ale aj tancovali 
tance „na konope“ či „ na ľan“. Ich úlo-
hou bolo zabaviť dedinčanov. Parodo-
vali preto svadobníkov, vysmievali sa z 
vydajachtivosti, lenivosti, hlúposti, pý-
chy a spanštilosti a trestali staré diev-
ky- priviazali im na nohu klát. Jedným 
slovom si mohli dovoliť počas fašian-
gov to, čo si „dopriať“ inokedy nemohli.

Najveselšie obdobie roka potom 
strieda 40- dňový pôst. Ukončia sa 
všetky zábavy a svet sa vráti opäť na 
rok do starých koľají. Na poslednej fa-
šiangovej zábave sa preto predvádza 
symbolické pochovávanie basy.

Ideme v tempe, sú tu fašiangy!

» red, internet

Vtáky prikrmujme počas nepriazni-
vého obdobia, kedy je v prírode ne-
dostatok potravy. Dbajme na vhod-
nosť krmiva.

V zásade platí, že s prikrmovaním 
začíname v zimných mesiacoch a v zá-
vislosti od aktuálneho stavu počasia. 
Keď teploty klesnú pod nulu a nasne-
ží, alebo sa tvorí srieň, môžeme smelo 
začať prikrmovať a pokračovať počas 
celej zimy. 

Veľmi dôležité je však spomenúť 
obdobie kedy s prikrmovaním prestať. 
Tak ako väčšina druhov zvierat, tak  aj 
spevavce, ktoré u nás zimujú, si veľmi 
rýchlo zvyknú na jednouchý spôsob 
získavania potravy z kŕmidiel a môžu  
trochu “zlenivieť”… Preto hneď ako 
prichádza jar a vtáctvo začína spievať, 
dni sa predlžujú, sneh sa roztopí, pre-
stávame kŕmidlá dopĺňať. Samozrejme 
sýkorky, zelienky, vrabce aj iné druhy 
by naše kŕmidlo navštevovali aj do leta. 
Nie je to však žiadúce z dôvodu, že sú 
známe prípady, kedy začali spevavce 
(predovšetkým sýkorky) slnečnicový-
mi semenami kŕmiť svoje mláďatá a tie 
z dôvodu nedostatočného prímu biel-
kovín, nakoniec môžu zahynúť, alebo 
sa im môžu vytvoriť určité deformácie 
a nedostatky pri vývoji. Preto pamätaj-
te, nerozmaznávajme ich príliš, mimo 
zimného obdobia si hravo poriadia aj 
sami.

Dôležitý je aj výber lokality, kde 

kŕmidlo umiestnime. Vyhýbajme sa 
blízkosti frekventovaných ciest, veľ-
kých presklených plôch, do krotkých 
by vtáctvo mohlo narážať. 

Čím prikrmovať? Najlepšou a naj-
dostupnejšou komoditou je slnečnica. 
Je jedno či je čierna či ”žíhaná“. Mô-
žeme ju však kombinovať do zmesí 
s inými semenami, ako je repka, ko-
nopné semenom, ľanové semeno, pro-
so, pšenica alebo mak. Sýkorky a ďatle 
obľubujú aj orechy a loj. Loj je najlepší 
hovädzí. Drozdy a chochláče zase uví-
tajú jabĺčka. Občas nás môže prekva-
piť návštevou aj ”opička” našich lesov 
– veverica stromová. Ak chceme, aby 
sa nám na kŕmidle objavili aj väčšie 
druhy vtákov, môžeme im ponúknuť 
kukuricu, tá je lákadlom pre straky aj 
sojky. 

Nikdy vtáctvu neponúkajme peči-
vo, aj keď ho s chuťou žerú, môžeme im 
tým spôsobiť nemalé problémy. 

Ako a kedy prikrmovať vtáctvo?

» Zdroj: ŠOP SR
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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!


