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Zvolen

Učíme sa chodiť
Niekto venuje najväčší podiel svojej životnej energie, elánu a času
na to, aby sa naučil, ako “v tom
chodiť”.
Mnohí sú v tejto disciplíne skvelí
naprieč časom, bez ohľadu na spoločensko-politické pomery, členstvo v
množstve aktuálne vhodných strán
či zápise v registri ŠTB. Poznáme ich,
takmer každý tu na Slovensku pozná
toho svojho “eštébáka” či “boľševika”, dnes - “demokratického kapitalistu”, najčastejšie s výrazným, ak nie
až “rustikálnym” ľavicovým cítením.
Cítením. Konaním už vôbec nie. A
vieme, že kto má dobrý nos, ucíti včas
kadečo.Včas vhodne iba pre neho - výhradne.
Potom máme malinké deti, ktoré
sa učia zvládať prvé krôčiky životom.
Máme ľudí po úrazoch, haváriách a tí
sa tiež neraz učia chodiť opäť. Väčšina z nich sa aj naučí a tým ostatným
musíme pomáhať, už len preto, že sme
ľudia. Niektorí sa po zlomeninách stavajú na nohy opakovane. Lebo človek
má stáť, rovno stáť a ísť. To je jeho
údel, bez ohľadu na okolnosti.
Treba stáť, sme predsa preto ľuďmi, aby sme za každých okolností

Máte dlhy ? Súdy ? &TCʓD[ ?
stáli. Podľa možnosti a zmyslu pre
slušnosť - rovno! Známy legendárny
pesničkár Karel Kryl má v jednej pesničke konštatovanie - “zaujímame postoje, namiesto toho, aby sme stáli”.
Málokedy sa hrá, keď už náhodou aj
tento autor, tak väčšinou - “vrah o morálke káže”. To je síce tiež aktuálna,
ale úplne iná téma. Niekedy čoskoro
sa k nej vrátim.
Teraz ešte raz o tom vzpriamenom
chodení. Má výhodu aj v tom, že ľuďom pri ňom vidíte do tvárí. A viete
často a našťastie včas rozpoznať, kto
ju má a kto už nie. Tú vlastnú. Lebo aj
tváre sú u nás na predaj, iba tovar, v
mnohých prípadoch. Namä tváre z
bilbordov.
Vzpriamiť sa, postaviť sa a spraviť
krok a za ním ďalší a ďalší - o tom je
život. Po každom páde a úraze rýchlo vstať a ísť ďalej. A keď
sa nedá, tak sa to treba,
hoci opakovane, učiť a
naučiť.
S pozdravom a želaním, aby váš nastávajúci týždeň bol
plný správnych
krokov -

9DĢHILQDQÎQªSUREOªP\Y\ULHĢL
),1$1Í12&+5$1$ 0905 638 627

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Detva

Krupina

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Staviate? Renovujete?

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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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

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

Zvolen

'LVSHĀLQJ6.

GLAZÚROVANIE
VANÍ

Z
ZVOLEN
VOL
V
LEN

25

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

0903 405 588
0905 983 602

94-00115

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

781200009

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

0905 259 872

zvolen@slovaktual.sk

www.slovaktual.sk

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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Občianska
riadková
inzercia
AUTO-MOTO / predaj
1.01Auto-moto/predaj
02Auto-moto/iné
AUTO-MOTO / iné
2.
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- seriózna dohoda.
Tel: 0908205521
03Byty/predaj
BYTY / predaj
3.
04Byty/prenájom
BYTY / prenájom
4.
05Domy
DOMY
/ predaj
5.
predaj
»Predám RD v Kriváni. Tel:
0903479450
06Pozemky/predaj
POZEMKY / predaj
6.
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba v
hotovosti. Tel. 0944630600
REALITY / iné
7.07Reality/iné
08Stavba
STAVBA
8.
»Čistenie (škrabanie) stien
od starých náterov. Tel:
0950492215

CHOVATEĽSKÉ POTREBY
pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05

11 Hobby
HOBBYa Ašport
ŠPORT
11.
»Odkúpim kroje, mince,
bankovky, vyznamenania,
voj.prilby, opasky, pracky z
opaskov, pohľadnice a iné.
Tel: 0903868361
»Kúpim staré hodinky
Prim a iné mechanické
náramkové hodinky. Tel:
0905767777

10-0024

10 Záhrada
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10.
a zverinec
»Pšenica, jačmeň 18€. Tel:
0902713230
»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
7

3,70 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

80120 0012

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

13 Rôzne/predaj
RÔZNE / predaj
13.
»Predám dámske a pánske veci ku krojom. Tel:
0908531324
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.

59-281

12 Deťom
DEŤOM
12.

LETÁKY

0907 727 201
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

33-0058

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

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
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VIZITKY

Občianska
riadková
inzercia

0907 727 201

15 Hľadám
HĽADÁMprácu
PRÁCU
15.
»Hľadám prácu v laboratóriu od októbra 2020. Tel:
0918595230
»Hľadám prácu kosenie
záhrad, práce okolo domu.
Tel: 0940870790
16 Zoznamka
ZOZNAMKA
16.
»Rozvedený 50r. zo Zvolena
hľadá ženu na trvalý vzťah,
len seriózne, volať po 19h.
Tel: 090400305

Tamaškovičova 17, Trnava

Rodinný dom * Hriňová
DRAŽBA rodinného domu v obci Hriňová, časť Slanec, súp. č. 2807 na parc. č. 21453 a
pozemkov na parc. č. 10300/2, 10300/5, 21453 a 21519, kat. územie Hriňová, okres Detva
Vyvolávacia cena: 40 050,- € Zábezpeka: 7 000,- €
Termíny obhliadok: 04.08.2020 12:45 hod., 18.08.2020 12:45 hod.
Termín a miesto dražby: 21.08.2020 o 11:00 hod.
Hotel Arcade, Námestie SNP 5, Banská Bystrica, kongresová sála ARUBA na prízemí

01-0030-1 TT30

14 Rôzne/iné
RÔZNE / iné
14.
»Predám na súčiastky longboard Yuneec ego1 cena
30€. Tel: 0918595230
»Kúpim hrubé plátno vrecia
kroje sukne šatky hodiny
porcelán obrazy nábytok.
Tel: 0909117320
»Odkúpim zlaté pamätné
mince. Tel: 0903868361

68-04

13 Rôzne/predaj
RÔZNE / predaj
13.
»Predám Slovenský pánsky kožuch pravý 15€. Tel:
0918595230
»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

Ko nta kt: 0911 876 8 9 5 , w w w. d up os. s k

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.

ZV20-31_strana-
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OD NEDELE 2. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Hrozno biele
stolové

Vajcia M

kg

-56%

15 kusov

1

29

44

(1 kus = 0,09)

platí od 30. 7.

1

3.29

400 g
Instantá káva

300 g

3

99
(1 kg = 13,30)

Nitan/Paprkáš

Dusená
šunka

• krájaný

120 g

0

• exta tenké
plátky
• rôzne druhy

3

49
(1 kg = 8,73)

99
(100 g = 0,83)

Trvanlivé mlieko
• polotu�né

1l

-42%

Kuracie prsia
a štvrte

0.85*

49

cena za 1 kg

C H L AD E N É

2

99

250 g

2

49
(1 kg = 9,96)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 21. 7. 2020.
Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 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.

ZV20-31_strana-
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Supercena

Schwarzwaldská
šunka

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

ZVOLENSKO

7
TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
2. – 8. AUGUSTA

Supercena
350 g balenie

1

29

Chery aradajky
dat�ové stacové

(1 kg = 3,69)

Jumbo
72/84 ks

Detské lienky

kg

• junior/maxi

-56%

9

99
(1 kus = 0,14/0,12)

0.89

Konzuné
zeiaky
skoré

0

39
10 x 0,2 l
2l

3 x 60 g

2

49

Car-Sun
• rôzne druhy

180 g

Lina

• rôzne druhy

1

(1 l = 1,25)

19
(100 g = 0,66)

** Biocídne výrobky používajte bezpe�ne!
Pred aplikáciou si pre�ítajte údaje na obale a prpojené
informácie o výrobku!

Termix do vrecka
• rôzne druhy

8 x 0,5 l
4l

3

99

Urpiner Multack

(1 l = 1,00)

750 ml

120 g

0

Univerzálny
dezinfek�ný srej**

2

99

59
(100 g = 0,49)

(1 l = 3,99)

ZV20-31_strana-
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 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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Čo nové v Detve?
Posledné rokovanie krajského za- táto suma vychádza z prepočtov zimnej
stupiteľstva sa okrem iného venovalo a letnej údržby. Zoznam ciest pod spráaj regionálnym cestám. Rozhodli sme, vou kraja sa bude neskôr rozširovať.
Cestnú komunikácia medzi Detvou a
že kraj prevezme letnú a zimnú údržbu
niektorých úsekov ciest, o ktoré sa do- Hriňovou je známou cyklotrasou, ktoteraz starali miestne samosprávy. Celo- rou ročne prechádzajú stovky cyklistov.
ročnú údržbu vybraných komunikácií Na viacerých miestach je východiskom
bude namiesto miest a obcí zabezpečo- pre výstup turistov na Poľanu, či už od
vať Banskobystrická regionálna správa Skliarova popri Melichovej skale alebo
cez Bystré popri vodopádoch. V blízciest.
Ide najmä o cesty, ktoré vedú k tu- kosti tejto cesty sa nachádza aj kláštor
risticky atraktívnym lokalitám a sú s kostolom na Raticovom vrchu, ktorý
dlhodobo v zlom stave, napríklad aj z je obľúbeným pútnickým miestom. Sú
dôvodu nejasných majetkových vzťa- tu tiež známe terasovité políčka na hrihov. V našom regióne sa takto pod ňovských a detvianskych lazoch.
Po tejto ceste premávajú aj autobusy
samosprávny kraj dostal cestný úsek
medzi Hriňovou a Detvou cez Skliaro- spájajúce Detvu a Hriňovú a z hľadiska
vo. Okrem toho sme schválili prevza- údržby bola vždy najnáročnejšia práve
tie úseku cesty k turistickému centru zimná údržba. Doteraz ju obidve mestá
Šachtičky pri Banskej Bystrici, lesnej platili zo svojich rozpočtov.
cesty z Muránskej Huty po rekreačné
stredisko Predná Hora a aj cesty po vysielač v rekreačnom stredisku Skalka
pri Kremnici.
» Ján Šufliarský
Strop tejto údržby bude najviac na
úrovni 1500 eur na jeden kilometer,
primátor mesta

VIZITKY
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OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

ZV20-31_strana-
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43-0037-6

46-0192

0907 727 201

zdravie / služby, ZAMESTNANIE

Čo majú spoločné
cisári, králi a žobráci?

9

Prijmeme

železiarov

BRAVČOVÁ PORÁŽKA
V NEMECKU
PRÁCA PRE MÄSIAROV

TPP + 2.400€ v čistom.

12€ - 15€ BRUTTO NA HODINU

TEL.: 0908 120 859

32-0092

Stavebná ﬁrma prijme

do panelárne
v Nemecku.
ZDARMA

doprava + ubytovanie
...........................

0907 736 115

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

+421

944 995 400

85_0517

www.simon-fleisch.de I job@simon-fleisch.de

PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA

.PGHKCKCÍNP?AMTLֈIMTÍKSƑMT ÍƑCLW ÍNĉPWÍ
na rôzne pozície:

OPERÁTOROV VÝROBY I *,+1ǳȅ+&(,3
(,+1/,)ȓ/,3à(3)&16 Ià3,"&ȴ,3à373
73ǳ/ȴ,3à!,àIà*,+1^/,3àȅ)ȗ7&Ȏ

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

.PĉA?ÍTÍġCQICHÍPCNS@JGICÍ-QRP?T? Í)MJֈL Í.P?F? Í+GISJMT
"MNP?T?Í?ÍS@WRMT?LGCÍ8"0+ Í

)MLR?IR 0918

0907 727 201

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓL ,04&$1*-Ǝ¶,ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
t70%*Ǝ# 5ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF

-FUOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,dispecing2@aii.sk

NÁSTUP IHNEĎ

ZV20-31_strana-
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Viac na 0948 950 067 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

08-0 TT30

ZBER CHMEĽU – NAJTRADIČNEJŠIA ZO VŠETKÝCH BRIGÁD
Veľmi obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok je 1250 Kč/deň, (cez 45 € / deň a viac).
Celkový zárobok predstavuje cca 26250 Kč / 21 dní (950 €). Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň.
Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok. Nástup cca 13.8. Práca nie je ťažká (aj pre
ŠTUDENTOV), ale hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca je vhodná pre ženy, mužov aj páry.

493 960

+?GJÍmhruby.idelta@gmail.com

85_0509, I 61- 0190

Raňajkovať by ste mali ako cisári, vá polievka. Ak ste “na mäso”, potom si
obedovať ako králi, no večerať musí- pripravte na večeru kuracie či morčacie
te ako žobráci. A hneď z troch príčin mäso. Môžete si dopriať aj ryby, ktoré sú
- klesne vám krvný cukor, nastavíte nielen bohaté na bielkoviny, ale aj na
si efektívne spaľovanie tukov a lep- dôležité omega mastné kyseliny. Medzi
šie sa vyspíte.
potraviny vhodné na večeru môžeme
zaradiť aj rozličné mliečne výrobky.
„Ak chcete schudnúť alebo zní- Doprajte si kvalitný jogurt, dobrou voľžiť hladinu cukru v krvi, mali by ste bou je cottage cheese alebo mozzarella,
konzumovať veľa energie v potrave ku ktorej neodmysliteľne patria chutné
ráno a iba trochu včer,“ hovorí Kerstin paradajky, bazalka a olivový olej.
Oltmanns, ktorá vedie sekciu psychoPráve v letných mesiacoch vždy,
neurobiológie na univerzite v Lübecku. keď jete jedlo, metabolická aktivita
Spolu so svojimi kolegami uskutočnila vášho tela sa zvyšuje a s ňou aj teplo,
dôkazovú štúdiu so šestnástimi dospe- ktoré vydáva, pretože musí tráviť tuky,
lými mužmi s normálnou hmotnosťou. sacharidy a bielkoviny, ktoré ste práve
Väčšinu energie strávila polovica z ni- jedli.A z horúcej bežnej noci noci je zracho 9:00 a druhá polovica zas o 19:00. zu noc už naozaj celkom neznesiteľná.
Obed mali všetci a vždy rovnaký.
A ako dopadla štúdia? Muži, ktorí
Povedzme si však hneď na úvod, konzumovali striedme večere, odbúže večerať by sme mali najneskôr šty- ravali telesný tuk oveľa rýchlejšie ako
ri hodiny pred spánkom. A teraz sa tí,, ktorí sa večer “napakovali” do plna.
pozrime na to, čo večerať, ak chceme A ich glykémia sa čoskoro dostala do
konzumovať posledné denné jedlo v pásma normy.
súlade so zásadami zdravej výživy. V
prvom rade by malo platiť, že večera by
mala byť ľahká, no zároveň výživná. Je
vhodné dopriať si pokrm so zvýšeným
podielom bielkovín a nižším obsahom
sacharidov. Existuje obrovské množstvo rozličných druhov zeleniny, ktoré
je možné pripraviť na mnoho spôsobov.
Skvelou večerou je šalát z čerstvej zeleniny. Ale aj chutná krémová zelenino» red

predavačku do predajne
odevov vo Zvolene
(na TPP),
možnosť aj dôchodkyňa
mzda 580 € brutto
+ prémie

781200061-4

ZVOLENSKO
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ZDRAVIE+RELAX, služby
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spravodajstvo / spomienka

ZVOLENSKO

Čo nové vo Zvolene?
Navštívila nás pani prezidentka. A Zvolenčania jej záujem o naše mesto vrátili najlepším
možným spôsobom. Spolu so mnou ju prišli privítať stovky ľudí a vytvorili úžasnú atmosféru,
ktorá sa následne niesla celou návštevou.
Jednou z tém nášho oficiálneho rokovania
bolo zachovanie civilných letov v Sliači aj po plánovanej rekonštrukcii letiska. Nejde len o to, že
veľa Zvolenčanov ho využíva na presun do svojich obľúbených letovísk. Práve jeho prostredníctvom sa k nám môžu dostať návštevníci z rôznych kútov sveta a po návrate šíriť povedomie
o našom meste medzi svojimi známymi. Letisko
je určite zaujímavé aj pre prípadných investorov,
s ktorými môže prísť možnosť lepšej práce pre
Zvolenčanov. Pani prezidentka je v téme veľmi
dobre zorientovaná a potvrdila, že o zámere
zachovania civilnej leteckej prevádzky chce hovoriť aj s predstaviteľmi Veliteľstva vzdušných
síl SR.
Keď sa ma pýtala, s akými problémami sa
v meste boríme, spomenula som chýbajúci
cestný obchvat. Ten trápi nielen Sekierčanov
a obyvateľov okolitých sídlisk, ale aj ostatných
Zvolenčanov. Neblahým dôsledkom tranzitnej
dopravy, prechádzajúcej širším centrom nášho
mesta, je hluk a zápach z výfukových plynov,
spomenutí Sekierčania sa kvôli hustej premávke
prakticky nevedia dostať von zo sídliska. Pritom
jedine štát dokáže priniesť riešenie, ak k problému začne pristupovať aktívnejšie.
Pani prezidentka sa živo zaujímala aj o ekonomické dopady koronavírusu na naše mesto. Milo
ma prekvapil jej prehľad v oblasti financovania
samospráv ako aj to, že pozná dlhodobé pnutie
medzi štátom a samosprávami. Štát totiž neraz

rozdáva úlohy, zároveň však na ich plnenie neuvoľňuje peniaze. To spôsobuje odliv prostriedkov, ktoré by sme inak mohli použiť na rozvoj
nášho mesta. Pani prezidentka mi povedala, že
sa sama veľmi živo zaujíma o ďalšie kroky v oblasti financovania samospráv.
Veľmi dobre tiež vedela o zrušení zámeru
výstavby vodného diela Slatinka a zaujímala
sa aj o naše opatrenia na zadržiavanie dažďovej
vody, ktoré sú široko sledované v rámci celého
Slovenska. Podrobne som ju informovala o tom,
ako zásluhou tohto projektu šetríme pitnú vodu,
ako sme vysadili stovky stromov i o tom, že zásluhou nášho partnera v projekte – Technickej
univerzity, dnes máme vo Zvolene ďalší krásny
kút s jazierkom a fontánou. A práve v horúcich
letných dňoch je radosť si tam posedieť.
Dlho sme diskutovali aj o vizionárskych projektoch. Dnes sú totiž v móde tzv. inteligentné
alebo smart riešenia, málokto ich však vie zladiť
a ponúknuť víziu, ako bude moderné mesto fungovať povedzme o 30 rokov. Práve o nedostatku
“mozgov“ a o možnostiach jeho prekonania sme
sa rozprávali azda najdlhšie.
Veľmi oceňujem prístup pani prezidentky
k celej návšteve. Napriek obmedzeným právomociam je ochotná hľadať možnosti ako pomôcť
napredovaniu našej krajiny. A my neraz hľadáme
práve podporu. Lebo čím väčšia osobnosť osloví
zodpovedných, tým skôr sa aj my, Zvolenčania,
môžeme dočkať riešení aj v oblastiach, ktoré presahujú možnosti mesta. Pani prezidentka pritom
nepochybne patrí medzi najväčšie osobnosti
našej krajiny.

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo
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Prijmeme nových zamestnancov
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Okná a dvere
na splátky
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85-0505
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0800 500 091.

47-095

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.
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Tesár����������,
������������������
pre dlhodobú prácu do Nemecka aj
cez zimu
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0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu
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85_0489

www.lk-servis.sk

34-0113

0915 863 995
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52- 0084
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