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Zvolen

Krik zlodejov
Ak by niekoho slovo zlodej už v titulku dnešného príhovoru náhodou
urážalo, prosím, treba dočítať do
konca a už vopred za to ďakujem.
Moralista alebo mravokárca alebo
moralizátor je osoba hlásajúca prísnu
mravnosť a morálka je zas súbor uznávaných mravných noriem.
Dávidov syn v Biblii hovorí: ”Čím
viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj
mrzutosti a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť.”
Od moralistov by sa očakávalo, že
žijú prísne mravne. Že uznávajú mravné a zákonné normy. Že rešpektujú
pravidlá celku, v ktorom žijú. A že ich
aspoň z času na čas vedomosti, teda
poznanie trochu zabolí, dá podnet k
zvažovaniu a až po jeho rozbore potom
nasleduje vlastné konanie. A najmä vyjadrovanie.
Najpočúvanejším rozhlasovým vysielaním sú správy o hliadkach polície
a ich meraniach. Najaktívnejšou podnikateľskou činnosťou je optimalizácia
daní. Internet je plný ponúk na predaj
už vypracovaných referátov, najrôznejších záverečných prác, vrátane tých
diplomových. Biznis so vzdelaním prekvitá a čím viac prekvitá, tým menej

Máte dlhy ? Súdy ? &TCʓD[ ?
vzdelania sa dostáva do nás prirodzenou cestou a tým viac hlúpneme. Propaganda potrebuje nemysliacich.
Médiá zneužívajú svoju moc a pod
frázou akejsi svätej povinnosti krágľujú ľudí. Dobre, začnem aj ja? Mám tú
moc ako šéfredaktor. Ale nezneužijem
ju a ani ju nevyžijem. O tom totiž moja
pracovná pozícia vôbec nie je. A som
si tiež jasne vedomý vlastnej nedokonalosti. Ctím výzvu pápeža Františka
- “Kto som ja, aby som súdil?”
Samozvaných mediálnych ale aj
tých bežných “božstiev” na Slovensku,
ktoré sú aj prokurátori, aj vyšetrovatelia, aj sudcovia,aj kati v jednom - je
naozaj už dosť. Pritom kradne každý,
kto obchádza pravidlá, normy a najmä
morálku a etiku.
No, na dnes končím, ide dopravný
servis... Aby som vedel, kde chvíľku
musím a kde inak potom
nemusím. A kde môžem,
keď sa MNE zachce.
Viem, vedomosti bolia, ale, prosím, snažme
sa aspoň trošku vedieť
a vidieť.
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Detva

Krupina

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750
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Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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Staviate? Renovujete?
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zvolen@slovaktual.sk

59-270

www.slovaktual.sk

0905 259 872

Výročia a udalosti
vyšiel vo Veľkej Británii prvý diel trilógie
Pán prsteňov od J. R. R. Tolkiena.

29. júla 1954
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Red Bull TV prináša film o skialpinistovi, ktorý prepísal históriu
V roku 2019 ho National Geographic
vyhlásil za Dobrodruha roka a 22. júla
2020, presne dva roky od jeho úspešnej
expedície, prichádza premiéra filmu
K2: The Impossible Descent, ktorý si
môžete už od dnešného dňa pustiť na
Red Bull TV. Viac informácií o Andrzejovi a jeho neuveriteľnom dobrodružstve nájdete na webe RedBull.sk.

AUTO-MOTO / predaj
1.01Auto-moto/predaj
02Auto-moto/iné
AUTO-MOTO / iné
2.
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- seriózna dohoda.
Tel: 0908205521
»Kúpim starú motorku
značky čz aj pokazenú. Tel:
0949150398
»Ak vám doma zavadzajú rôzne diely Škoda 105136 rád ich odkúpim. Tel:
0904530099

Foto: Marek Ogień / Red Bull Content Pool

03Byty/predaj
BYTY / predaj
3.
»Predám 3 izb. byt Zvolen, Západ, 79m2. Tel:
0902577617
05Domy
DOMY
/ predaj
5.
predaj
»Predám RD v Kriváni. Tel:
0903479450
46-0192

Vydajte sa spolu s Andrzejom Bargielom na expedíciu na K2, ktorá
prepísala históriu. V roku 2018 poľský
skialpinista pokoril druhú najvyššiu
horu sveta. Okrem toho, že Andrzej
vystúpil na jednu z najnáročnejších
osemtisícoviek, ktorú pred ním zdolalo
iba 367 ľudí, tak sa mu podarilo legendárnu a obávanú K2 aj zlyžovať. A to
ako prvému na svete.

Občianska
riadková
inzercia

06Pozemky/predaj
POZEMKY / predaj
6.
»Predám pozemok Krupina
časť Červená hora, 11822m2.
Tel: 0902577617
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel. 0944 630
600
08Stavba
STAVBA
8.
»Čistenie (škrabanie) stien
od starých náterov. Tel:
0950492215
09Domácnosť
DOMÁCNOSŤ
9.
»Predám domáce BIO vajíčka so zníženým obsahom
cholesterolu, od sliepok
ARAUCANA. Dovoz ZV, BB
zdarma. Tel: 0909108465
»Bezplatné poradenstvo
vody. Tel: 0903149447
10 Záhrada
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10.
a zverinec
»Kosenie
krovinorezom,
ZV + DT a okolie. Tel:
0950492215
»Predám okrasné rastliny
ginkgo dvojlaloč., javor dlaňo., škumpa vlas., orgován
obyč., borovica č., borovica les., jedľa kórej., jedľa
srien., vŕba pokrút,, drieň
veľkop., smrek omorik.,
smrek str., tamariška päťtyč., zl. dážď, dulovec jap. a
iné. Tel: 0903519362
»Predám kvalitné seno,
stredné
balíky.
Tel:
0905369758
»Predám
pávy.
Tel:
0949225092
»Predám malé balíky sena
a slamy. Tel: 0919367765
11 Hobby
HOBBYa Ašport
ŠPORT
11.
»Odkúpim kroje mince
bankovky vyznamenania
voj. prilby opasky pracky z
opaskov pohľadnice a iné.
Tel: 0903868361
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.
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Občianska
INZERCIA
riadková
inzercia
0907 727 201
11 Hobby
HOBBYa Ašport
ŠPORT
11.
»Kúpim akordeón, heligónku, husle. Tel: 0915876860
»Kúpim staré hodinky
Prim a iné mechanické
náramkové hodinky. Tel:
0905767777
13 Rôzne/predaj
RÔZNE / predaj
13.
»Predám 160 ks nepoužitých 6dierových tehál
o rozmeroch 115x245x325
mm. Cena dohodou. Tel:
0905718372
»Predám traktor ZETOR
4111 s bezpečnostnou kabínou cena dohodou. Tel:
0910450073
»Predám
zachovalú,
funkčnú mláťačku 22. Tel:
0908102833
»Predám rohový sprchovací
kút biely 80cm, nosič bicyklov, TV Orava, skladaciu postieľku, detskú šmýkačku,
záhradný domček, elektrickú motorku a štvorkolku.
Tel: 0908945434
14 Rôzne/iné
RÔZNE / iné
14.
»Odkúpim zlaté pamätné
mince. Tel: 0903868361
15 Hľadám
HĽADÁMprácu
PRÁCU
15.
»Hľadám prácu kosenie
záhrad, práce okolo domu.
Tel: 0940870790

zaujímavosť / služby, BÝVANIE

Pribrali sme a riadne
Je leto a snažíte sa v plavkách vyze- kladaný úspech. Mademoiselle Laparať aspoň ako tak k svetu? Ľahké to neterie schudla, jej pleť bola bledšia.
nebude. Vďaka pandémii sme vraj Po mesiaci však prišiel šok. Mladá žena
v priemere na hmotnosti pribrali zomrela.
všetci dva kilogramy.
Boj proti zbytočným kilogramom
zúri už celé stáročia. Je známa reklama
Prišli s tým rakúski odborníci na na dietetický výrobok z roku 1895 - na
výživu. Dva kilogramy plus je však len priloženom obrázku. Inak, vo Francúzpriemer, takže u niektorých to už môže sku ešte aj v minulom storočí pretrváznamenať vážny problém. Ako vždy, vala fáma, že octový liek môže spôsobiť
každý prírastok na hmotnosti zname- chudnutie. Dodnes sa zachovalo nedonal mnohé vynálezy, ako sa zas vrátiť kázané tvrdenie, že ocot môže prispieť
do normálu, len nech to nepotrebuje k štíhlej postave. Rôzne hollywoodske
veľa námahy.
krásky ešte stále v takejto viere konzuIní vedci - z Kanady a z Peru nedáv- mujú zmes jablčného muštu a octu.
no poukázali na diétny boom, ktorý
Vládca Dionýzios zo Syrakúz (namal svoj vrchol vo Francúzsku v 18. sto- rodený okolo roku 360 pred Kristom)
ročí. Archívne sa zachoval prípad istej bol legendárny žrút a teda aj veľkolepo
mademoiselle Lapaneterie - dievčaťa z tučný. Svoju morbídnu tlstotu však vydobrej rodiny a slečny veru mohutnej riešil tak, že schoval svoje telo do veže
postavy. Táto jemná bytôstka sa často veľkosti človeka, z ktorej mu vykukotrápila tým, že jej pleť má príliš červe- vala iba hlava. Na leto a pláž je to veľmi
né podfarbenie. Obávala sa, práve tak, nepraktické, to verte!
ako jej príbuzní, že ju budú považovať
za alkoholika, čo samo o sebe je už vo
Francúzsku mierne výnimočné. Víno a
destilát je tam totiž súčasťou bežného
stolovania aj v tých najslušnejších rodinách. Slečna si teda nechala poradiť
od istej “babonárky”. (Babona je viera,
že niektoré javy a udalosti sú prejavom
nadprirodzených síl alebo znamením
buducnosti, predsudok, vžitý názor
bez rozumového zdôvodnenia.) Na základe rady tejto ženy vypila každý deň
malý pohárik octu - a prišiel predpo» red

5

VIZITKY

0907 727 201

Školský internát Zvolen
Švermova ul. 1736/14
960 78 Zvolen

vyhlasuje obchodnú verejnú
súťaž na prenájom
nebytových priestorov
Podmienky súťaže sú zverejnené
na www.skinternatzv.sk
v záložke „Nástenka“

LETÁKY

0907 727 201

16 Zoznamka
ZOZNAMKA
16.
»Rozvedený hľadá ženu
na trvalý vzťah, len seriózne, volať po 19h. Tel:
0904003058

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera ZV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP ZV 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, ZV zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na druhej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Výročia a udalosti
v Paríži prvý raz zaznela pieseň La Marseillaise, neskôr francúzska národná hymna

30. júla 1857
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OD PONDELKA 27. 7.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
kg

-54%
3.29

1

49

Hrozno bele
stolové

Supercena
600 g balenie

119

Koktejlové
paradajky
stapcové

5 kg balenie

-43%

(1 kg = 1,98)

3.69

2

09
(1 kg = 0,42)

Konzumné
zemaky skoré

Gambrinus
• svetlé pivo

• varý typ B - prlohové

0,55 l

-36%
0.69

0

44
(1 l = 0,80)

8 x 0,5 l
Mnerálna
voda
• jemne perlivá/
perlivá
2l

1.25

Kofola

0

65
(1 l = 0,33)

-30%

Supercena

0.42*

0

4l

29

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.

Svjanský Máz
• svetlý ležiak
• záloha 1,04 €

(1 l = 0,15)

499
(1 l = 1,25)

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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-48%

2l

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

ZVOLENSKO

100 g

a spracované

7
OD PONDELKA
27. JÚLA

-40%

C H L AD E N É

0.99

0

59

Tavený syr
• �revko

500 g balenie

-40%
2.99

Mleté brav�ové
mäso

1

79

Medové gu�ô�ky

(1 kg = 3,58)

• rôzne druhy
• v ponuke aj Medové
gu�ô�ky bezlepkové 235 g za 4,99 €

C H L AD E N É

235 g

-30%
5.29*

3

69
(100 g = 1,57)

cena za 1 kg

-26%
2.69

Kurace stehná horé
alebo dolné

1

99

8/16 kusov

-35%

C H L AD E N É

5.69*

3

69

(1 kus =
0,46/0,23)

Tassmo
Jacobs
• rôzne druhy
cena za 100g

1l

-40%

-33%

1.99

• fleta s kožou vcelku

1

19

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.

Slne�ncový
olej

1

19

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Losos

1.79*

8

relax
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Dna a iné prejavy zvýšenej hladiny
kyseliny močovej

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Keď sa povie mydlo

V prípade mydla viaceré dochované legendy ako o mieste jeho zrodu hovoria o úpätí hory Sapo a čase asi tisíc
rokov pred naším letopočtom. Viaceré
zhody poukazujú na istý vrch neďaleko
Ríma. K Sapo ľudia nosili obetné dary
pre uctievané božstvá. Tuk obetovaných zvierat kvapkal do rozpáleného
ohňa a miešal sa s popolom. Táto zmes
sa premiešala s pôdou a časom presiakla do blízkeho potoka, kam ženy chodili prať šatstvo. Všimli si, že šaty majú
bez veľkej námahy krásne vypraté. Aj
to je však nateraz iba jedna z legiend.
“Sapo” sa však stalo základom slova mydlo v najrôznejších jazykoch sveta a je ním dodnes.
Avšak, ako vždy, aj vprípade mydla
boli zrejme prví Sumeri.Ich prapôvodná zmes čohosi, čo by sme dnes nazvali
modlovou, sa začala používať medzi
riekami Eufrat a Tigris asi v čase 2500
rokov p.n.l. Na Summerských doskách
archeológovia objavili vyryté pokyny
na výrobu základnej mydlovej zmesi.
V recepte odporúčajú zmiešať vodu s
popolom rastlín a vyvariť spolu s lojom. Táto receptúra prechádza neskôr
kultúrami Babylončanov, Egypťanov,
Feničanov, Grékov , Rimanov….. Prvé

Prijmeme údržbárov
7,5hod/zmeny, 3 zmenna prevádzka,
na TPP priamo vo Zvolene.

Mzda od 850€-1000€/
brutto/mes, + odmeny
strava zabezpečená.
Uchádzač musí mať platné
oprávnenie elektrotechnik
- vyhláška 508/2009 Z.z

Pre viac info: 0948 867 761

Mahax Slovakia, s.r.o.
Spoločnosť zo ZV

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.
Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

známky vedomého mydlárskeho remesla v Európe boli objavené v starovekom Ríme, kde v ruinách Pompejí odkryli mydláreň so zásobami hotových
mydiel. Avšak Rimania používali
mydlo len na pranie alebo čistenie nástrojov.
Naopak, takí starovekí Egypťania
sa pravidelne kúpali. Ebersov papyrus,
lekársky dokument z obdobia okolo
roku 1550 pred n. l., popisuje miešanie
rastlinných a živočíšnych olejov s alkalickými soľami na vytvorenie mydlového materiálu používaného na liečenie
kožných ochorení, ako aj na umývanie.
Niekedy v tých časoch vraj dal Mojžiš
Izraelitom detailné zákony nariaďujúce
osobnú čistotu. Tiež poukázal na súvislosť hygieny so zdravím a náboženskou
očistou.
Nuž, mydlo naše každodenné, buď
pochválené!

0919 178 947

» red
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To najobyčajnejšie, najnevyhnutnejšie, každodenné mydlo. Mydlo a
mydlenie sa. To je základ hygieny
súčasného civilizovaného tvora z
rodu homo sapiens.

Ponuka
práce

781200148

dziť), ovocie,
• mlieko, mliečne výrobky, syry,
• vajíčka,
• obilniny, zemiaky, ryža,
• dostatok tekutín
Rada: Ľudia so zvýšenou hladinou kyseliny močovej alebo s prejavmi dny kedykoľvek v anamnéze, by mali častejšie konzumovať bezmäsité jedlá ako hlavný pokrm,
z mäsa uprednostniť chudé biele druhy.
Vegetariáni trpia na zvýšenú hladinu kyseliny močovej iba raritne.
Kryštáliky kyseliny močovej opísal
už v roku 1679 Antonie van Leeuwenhoek,
označovaný za otca mikrobiológie. Ochorením trpel Karel IV, Newton, Richelieu,
Luther, Kalvin, Goethe, Rubens, Michelangelo a mnohí iní. Je predpoklad, že výskyt
zvýšenej kyseliny močovej a aj dny bude
stúpať, minimálne preto, lebo sa za posledných 100 rokov jej hladina v krvi u mnohých zvýšila dvojnásobne. Aj práve preto je
dôležité preventívnymi opatreniami, ktoré
sú vysoko účinné, zabrániť, aby jej zvýšená
hladina spôsobila komplikácie kdekoľvek v organizme.
Vhodné sú všetky rekreačné športy, chôdza,
plávanie,
bicyklovanie
a dosiahnutie normálnej
hmotnosti.

83-0102

Ak trpíte na zvýšenú hladinu kyseliny močovej alebo máte aj prejavy dny,
mali by ste zmeniť spôsob stravovania.
Ak vo svojej strave konzumujete príliš
veľa purínov alebo ak sa vaše telo nedokáže
dostatočne rýchlo zbaviť tohto vedľajšieho produktu, môže sa v krvi nahromadiť
kyselina močová. Základom každej liečby
zvýšenej hladiny kyseliny močovej alebo
dny je nízkopurínová strava – diéta s obmedzením purínov.
Pri dne sú absolútne nevhodné potraviny s vysokým obsahom purínov:
• vnútornosti - pečeň, obličky, brzlík, srdce,
mozoček, pľúca
• mäsové vývary, silné mäsové polievky a
vývary
• divina,
• údené výrobky
• sardinky, šproty
• hotové koreniace zmesi, sójové omáčky a
bujóny
• alkohol, - hlavne pivo a ťažké vína
Potraviny, ktoré treba obmedziť:
• Červené mäsá – hovädzie, jahnňacie,
bravčové
• strukoviny - hrach, fazuľa, šošovica,
• špenát, karfiol, cvikla
• tuky, maslo, oleje,
• plesnivé syry.
• káva, čaj, kakao
• víno
Vhodné potraviny:
• zelenina (okrem tých, ktoré treba obme-

9

10

relax

ZV20-30_strana-

Najčítanejšie regionálne noviny

10

spravodajstvo / spomíname, ZAMESTNANIE

ZVOLENSKO

11

Čo nové vo Zvolene?
núť, môžu zavolať na telefónne číslo 0917
906 823, kde im odborník poradí, ako ju bezpečne odhodiť, alebo dokonca príde a sám
odnesie tento nebezpečný odpad. Bola by
som najradšej, keby sme podobné starosti
nemali, žiaľ uvedené prípady sa vyskytli
a tak ich riešime, aby sme chránili zdravie
(nielen) našich najmenších Zvolenčanov.
Bezpečnosť je tiež dôvodom každoročných revízií detských ihrísk, tú poslednú
máme už prakticky za sebou. Postupne
sme zmapovali stav jednotlivých hracích
prvkov, v prípade potreby sme pristúpili k
oprave. Pochopiteľne aj počas zvyšku roka
môže dôjsť k zlomeniu stupienka na šmýkačke či inej poruche. No a práve na nových
informačných tabuliach Zvolenčania nájdu
uvedené, kam sa v takomto prípade obrátiť,
aby mohlo dôjsť k náprave.
Vzhľadom na bezpečnosť sa musíme vysporiadať aj so zastaralými hracími prvkami, ktoré už nie je možné opraviť. Nateraz sa
jedná o staré známe preklápacie hojdačky,
ktoré boli osadené pred mnohými rokmi
a na ktoré dnes už prakticky nie je možné
zakúpiť náhradné diely. Kedysi obľúbená
zábavka sa časom stala nebezpečenstvom,
neopraviteľné staré hojdačky preto postupne odstránime. Malo by sa tak udiať v nasledujúcich týždňoch. Nepôjde o jediné zmeny
v prospech zachovania čo najväčšej bezpečnosti našich detí a tak sa k téme detských
ihrísk určite vrátim aj v niektorom zo svojich
budúcich článkov.

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

Čo nové v Detve?
Tento týždeň sa pre naše mesto nezačal
najlepšie. Silná búrka v pondelok popoludní spôsobila lokálne povodne, vodné toky
sa behom niekoľkých minút zaplnili až
po okraj. Na viacerých miestach dažďovú
vodu nestíhala odvádzať ani kanalizácia.
Búrka zasiahla najmä severnú časť mesta popod Poľanu: Kostolnú, Stavanisko a
Skliarovo.
Voda, ktorá sa vyliala z potoka Dolinka,
alebo stiekla z polí, rýchlo zaplavila miestne komunikácie najmä v starej časti mesta.
Tiekla po chodníkoch a cestách nielen v
meste, ale aj v osadách. So sebou priniesla nánosy blata a nečistôt a na viacerých
miestach poškodila asfalt alebo zámkovú
dlažbu. Zaplavilo aj niektoré rodinné domy
na Námestí SNP, Kukučínovej a Orlovej ulici, amfiteáter, aj areál Materskej školy na
Námestí SNP. Vytopené a zanesené blatom
boli viaceré dvory, záhradky a predzáhradky. Ešte o siedmej večer som preto vyhlásil
tretí stupeň povodňovej aktivity.
Na odstraňovaní škôd pracovali štátni
hasiči, ktorí pre najohrozenejšie lokality
vytvárali protipovodňové hrádze. Pomáhal

Ponuka
práce

tiež Dobrovoľný hasičský zbor v Detve, pričom našim dobrovoľníkom prišli pomôcť aj
dobrovoľní hasiči zo Zvolena. Likvidovali
následky povodne a zároveň robili všetky
potrebné opatrenia, aby nevznikli ďalšie
škody. Ťahali hlavne vodu zo zaplavených
častí rodinných domov a čistili zanesené
šachty.
Večer sa zišla povodňová komisia, kde
sme upresnili zoznam škôd a riešili ich
odstránenie. Zaoberali sme sa tiež opatreniami potrebnými na zamedzenie ďalších
škôd, ako je vyčistenie šácht, priepustov,
cestných rigolov a mostíkov, aby pri ďalších búrkach mohla voda plynule odtekať
a nespôsobila škody. Povodie Hrona, ako
správcu potoka Dolinka a Detvianskeho
potoka sme požiadali, aby tieto vodné toky
vyčistilo a prehĺbilo. Zároveň sme vyzvali
poľnohospodársky podnik Agrosev s.r.o.,
aby zmenil osevné postupy a urobil príslušné opatrenia, ktoré by minimalizovali
splavovanie pôdy a zadržali vodu na poliach.

Hľadáme
zamestnancov/kyne
na TPP vo výrobe 7,5
alebo 12 hod.zmeny,
priamo v Kriváni.

Mzda od 650€/brutto
+ bonusy, strava
zabezpečená.
Pre viac info: 0948 867 761

Mahax Slovakia, s.r.o.

» Ján Šufliarský
primátor mesta
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Všetky detské ihriská v našej správe sme
označili informačnými tabuľami. Ide o splnenie zákonnej povinnosti, ale aj o informovanosť. Na jednom mieste je tak pre Zvolenčanov uvedených viacero informácií, ku
ktorým sa predtým dostávali zložitejšie.
Naši obyvatelia vnímajú priaznivo napríklad to, že na tabuliach je napísané, čoho sa
majú užívatelia ihrísk zdržať. Pochvaľujú si
najmä jasne určený zákaz vodenia domácich zvierat. Lebo hoci je nám všetkým zrejmé, že ihriská nie sú venčoviskami, v praxi
to často fungovalo inak. Členovia privolanej
hliadky mestskej polície pri pokutovaní vinníka museli neraz čeliť arogantnej výzve,
aby mu ukázali, kde je napísané, že psa sem
nemožno vodiť. Nuž, hovoria o tom príslušné nariadenia. A odteraz už aj informačné
tabule.
Iným ustanovením je, že v priestoroch
detského ihriska je zakázané fajčiť, piť alkoholické nápoje, užívať omamné a psychotropné látky. Je tiež zakázané vstupovať sem
osobám pod vplyvom týchto látok. Skúsenosti sú, žiaľ, aj v tomto prípade častokrát
iné. Ihriská (či lavičky v ich bezprostrednom okolí) neraz priťahujú podgurážených
jednotlivcov, dokonca sme pri nich našli už
aj použité injekčné striekačky. Tu môžem
len apelovať na Zvolenčanov, aby, ak vedia
o podobných prípadoch, ihneď privolali
mestskú políciu. V prípade voľne pohodených injekčných striekačiek môžu dokonca
využiť spoluprácu s občianskym združením
Storm, ktorú sme nadviazali presne pre tieto
prípady. Ak si netrúfajú striekačku zdvih-

zdravie / služby
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Prijmeme nových zamestnancov
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PRACOVNÍKOV DO VÝROBY

pre dlhodobú prácu do Nemecka aj
cez zimu
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0904 516 707
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NOVÉ PRACOVNÉ
MIESTA!!!

85_0489

�����������NKK - BAU s.r.o.
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47-064

0800 500 091.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-111

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
7. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

