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0948 499 795
0904 145 915

j.g.benegroup@gmail.com
www.jgbenegroup.sk

nerezovezabradliagelien

      • NEREZOVÉ ZÁBRADLIA
   • PLOTY
• BRÁNY

vyrábané
na mieru

ceny od

/ bm
130 €
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PALIVOVÉ DREVO
metrovina  30 €

0948 902 721
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Obráťte sa na nás!
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Nemce, Sebechleby, Babiná, Bud-
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ZVOLEN

Zvolen
Detva

Krupina

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (39.560 domácností)

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    38.810 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
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Máte dlhy ? Súdy ?  ?

  0905 638 627

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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Sloboda nie je anarchia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Slovo sloboda používame v našich 
životoch často. Je to preste fenomén 
voľnosti. V ideálnej spoločnosti, v 
ktorej žijú ideálni ľudia. V múdrej 
aspoločnosti, v ktorej žijú múdri 
ľudia.

Nemýľte si, prosím, slovo múdry 
so slovom vzdelaný. U vzdelaných sa 
múdrosť predpokladá akosi automa-
ticky, u múdrych nie je nevyhnutnou 
podmienkou. Sloboda je akceptovanie 
pravidiel, sloboda je akceptovanie po-
znatkov a poznania ako takého - toho 
múdreho a vzdelaného. Inak poveda-
né, hlupák je povinný v rámci slobody 
podriadiť sa všeobecne akceptovanej 
múdrosti. A ak toho nie je schopný 
sám, pretože máloktorý hlupák je na-
toľko múdry, aby si dokázal uvedomiť 
svoju hlúposť, musí ho k tomu donútiť 
súbor demokraticky prijatých obme-
dzení v podobe zákonov, noriem, vše-
obecbne záväzných narioadení, vyhlá-
šok a iných pravidiel.

Ak si niekto u nás myslí, že má 
právo vykrikovať, napríklad, že “tú 
handru okolo huby nosiť nebude”, tak 
je síce sám sebou deklarovaný hlu-
pák, ale zároveň aj hrozbou siobodnej 
spoločnosti. Ak si niekto myslí, že na 

základe svojho neduživého chápania 
reality môže meniť celospoločenské 
pravidlá, je tiež na veľkom omyle.

Sociálne siete, ale nielen tie, hoci 
práve tie kvôli svojej anonymite hlupá-
kom poskytujú impozantný priestor na 
vyjadrenie, sú zas plné “demokratov”, 
ktorí odmietajú akékoľvek opatrenia, 
rešpektované väčšinou nielen u nás, 
ale prakticky na celom svete. Ale hlu-
páci to nevnímajú. Oni majú iba svoje 
živočíšne potreby. Naplniť (a dobre 
naplniť) a vyprázdniť. Demokrat má 
medzi svojimi potrebami a vo svojej 
človečenskej výbave aj ohľaduplnosť - 
za zdravie iných, napríklad.

Slobodu nám, vážení čitatelia, vzali 
armády vojsk varšavskej zmluvy v roku 
1968, práve v týchto dňoch. Potom boľ-
ševici a teraz sa nám ju snažia uchmat-
núť hlupáci. A opäť tu máme zápas o 
demokratickú podobu slo-
bodnej demokracie. Nie, 
nie je pravda, že s hlú-
posťou netreba bojovať. 
Naopak!

Pekný týždeň v spo-
ločnosti múdrosti 
vám želá 
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22. augusta 1785         
cisár Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľ-
níctva v Uhorsku.

Výročia a udalosti 23. augusta 1939          
Sovietsky zväz a Nemecko uzatvorili pakt 
Ribbentrop-Molotov.

Výročia a udalosti
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ZVOLEN 
0905 259 872
zvolen@slovaktual.sk
Akcia platí na laminované plastové okná Slovaktual PASIV od 15.8. do 15.9.
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 5 dolu.

2. Auto-moto/iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521

4. Byty/prenájom
»Dám do prenájmu 4 - izb. 
byt komplet zariadený, od 
01.10.2020 v Žiari nad Hro-
nom. Tel: 0907877860

5. Domy predaj
»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

6. Pozemky/predaj
»Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť na počkanie. Platba v 
hotovosti. Tel. 0944630600

8. Stavba
»Čistenie (škrabanie) stien 
od starých náterov. Tel: 
0950492215

9. Domácnosť
»Bezplatné poradenstvo 
vody. Tel: 0903149447

10. Záhrada a zverinec
»Kosenie krovinorezom, 
ZV + DT a okolie. Tel: 
0950492215
»Predám okrasné a úžitko-
vé dreviny: drieň obyčajný, 
ginko dvojlaločné, jabloň 
červenolistá, jarabina bre-
kyňová, jarabina vtáčia, 
javor poľný, lipa malolistá, 
orgován, smrek omorika, 
pichľavý sivý, vistéria, viš-
ňa chĺpkatá a iné, ZV. Tel: 
0903519362
»Predám kvalitné seno, 
stredné balíky. Tel: 
0905369758
»Darujem štyri čierne ma-
čiatka. Podborová. Tel: 
0951497369. Poslať SMS.
»Predám kravu tesne pred 
otelením. Tel: 0915096403

11. Hobby a šport
»Odkúpim známky a obra-
zy. Tel: 0903741241
»Kúpim staré hodinky 
Prim a iné mechanické 
náramkové hodinky. Tel. 
0905767777
»Odkúpim kroje, mince, 
bankovky, vyznamenania, 
voj. prilby, opasky, pracky z 
opaskov, pohľadnice a iné. 
Tel: 0903868361

13. Rôzne/predaj
»Predám zachovalú, 
funkčnú mláťačku 22. Tel: 
0908102833
»Predám rohový sprchovací 
kút biely 80cm, nosič bicyk-
lov, TV Orava, skladaciu po-
stieľku, detskú šmýkačku, 
záhradný domček, elektric-
kú motorku a štvorkolku. 
Tel: 0908945434

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    
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0951 529 249

• Maľovanie
• Stierkovanie
• Plávajúce
  podlahy

INZERCIA
0907 727 201
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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 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, ZV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

»Predám pánsky kroj, zá-
stera, košeľa, vesta, gate. 
Tel: 0908531324
»Predám Š. Felícia EK, STK 
11/2021, Š. 100 hlavu – 
kľukovku po výbruse, brz. 
držiaky reťazový rozvod, 
lanká na ruč. brzdu, prevo-
dovka po GO, záhradnú fré-
zu – motor Manet 125/12V, 
100 ročné nástenné hodiny, 
ruský samovar, petrolejku s 
okrúhlym tienidlom, práčka 
combi Romo, novú čiernu 
prilbu, sečkáreň – kresač-
ka, septik. Tel: 0908370306
»Predám 160 ks nepou-
žitých 6-dierových tehál 
o rozmeroch 115x245x325 
mm. Cena dohodou. Info na 
0905718372

14. Rôzne/iné
»Kúpim staré včelárske kni-
hy. Tel: 0949876535
»Kúpim staré peniaze, 
poukážky a bony. Tel: 
0903548208

15. Hľadám prácu
»Hľadám prácu kosenie 
záhrad, práce okolo domu. 
Tel: 0940870790
»Invalidný dôchodca hľadá 
prácu ako vodič ná vlast-
nom aute na rozvoz balíkov 
alebo prevádzka osôb. Tel: 
0909126249

16. Zoznamka
»Hľadám muža do 40 ro-
kov. Tel: 0950224342
»Rozvedená 65/158 
štíhla hľadá priateľa. Tel: 
0944554651
»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0940642703

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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Zlatý Bažant 
Radler  
• rôzne druhy

049

-44%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.89

329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné 
rezne

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

Mleté 
hovädzie 
mäso

439

Supercena
1 kg balenie

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

169

-22%

(100 g = 0,85)

200 g

2.19

Dusená šunka
• rôzne druhy

399

Supercena

(1 kg = 5,70)

700 g

Spišské 
párky XXL

ZZMMMRRAAZZEENNÉÉ

Bryndzové 
pirohy 199

-33%
1000 g

2.9940% bryndze 
v náplni

Smotana 
na š�ahanie  
• 33 % tuku

089

-25%

(1 l = 3,56)

250 ml

1.19

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

PPonuka tovaru plaatí od 23. 8. do 28. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.. Chyby v tla�i vyyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma m LIDL si vyhradzzuje právo zien vv baleniach a varrantoch ponúkanéého tovaru. Odber ožný len v obvyyklo nožstve..

u nnás si nnemmusííte 
vvybeera�� meedzii

ERRSTTVVOSS OOUU, 
KVVAALIITOOUU AA CEENNOU

OODD NNEEDDEELLEE 2233. 88. 
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... a mmnohoo �alšších vvýrobkob v nna wwwww.liddl.skk

149

20 kusov

(1 kus = 0,07)Vajcia „M“

Zmrzlina 
s �okoládovou 
polevou
• rôzne druhy

u 

035

-28%

(100 ml = 
0,32/0,29)

110/120 ml

0.49

Jacobs Velvet  
• instantá káva

349

-52%

(100 g = 1,75)

200 g

7.39*

119

-52%
kg

2.49

Hrozno biele 
stolové

Stapcové 
paradajky

089

-47%
kg

1.69

Med 
kvetový

333

-25%

(1 kg = 3,51)

950 g

4.49*

Karatské KB  
• rôzne druhy

579

-27%

(1 l = 8,27)

0,7 l

7.99

40/36 % 
alkoholu

Vinea  
• rôzne druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

44404044040404040404040400400404040404040000444040404040404000004404440404040444004000000000004444044044040404404000400040044404000000004040404044044000000400040400000400400004404400000440044400444000000444440400000004444444000004444000004444000044444440000/////////////3//3/333/3/3/3/33///////////33/33/3///////33333333/33///////3/333333///////3/3333/3//////3/333333////////33333/3///////3333///////3333//////////333///////333/////////333/////////33/////////333////////33///////36666666666666666666666666666666 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Marlenka
• rôzne druhy
• v ponuke aj Bezlepková 

Marlenka 800 g za 9,99 €

4044444444040404044440404040040000000404000044444444040400400000000444444444440400040004040040004404044444440000400044444400040040400040440444444444000444444444400000000444444000000000///////////////3/3333333//////////33333///////////33333/33//////333///////3/333333/3///////////33/////////33////////33666666666666666666666666666666 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

799

-27%

(1 kg = 9,99)

800 g

10.99*

tapcovéStS

OD NEDELE
DO PIATKA

23. – 28. AUGUSTA

PPonuka tovaru plaatí od 23. 8. do 28. 88. 2020 alebo do vvypredania zásob. Chyby v tla�i vyhraadené. Ceny sú bezz dekorácie. Fira LIDL L si vyhradzuje právo zmien v baleeniach a varantooch ponúkaného tovvaru. Odber možnýý len v obvyklom mmnožstve.

*Z�ava ur�ená z naajnižšej bežnej preddajnej ceny, t. j. miimo akciových cien,, zistených na zákklade porovnania ciien d�a 11. 8. 2020.0.
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Iba pár zastávok svetovej série Red 
Bull 400 ostalo tento rok v kalendári. 
Štrbské Pleso je jednou z nich a v so-
botu 22. augusta 2020 bude táto iko-
nická lokalita hostiť tretí ročník sloven-
skej edície najťažších 400-metrových 
pretekov. Veľký skokanský mostík vo 
Vysokých Tatrách, jeho náročné prevý-
šenie a extrémne strmá trať už čakajú 
na všetkých vyzývateľov.

BEŽECKÁ VÝZVA TOHTO LETA 
NA DOSAH

Aj napriek tomu, že online registrá-
cia je už uzavretá, stále sa môžete stať 
súčasťou pretekov a prihlásiť sa priamo 
na mieste. Pár voľných miest ostalo ešte 
vo všetkých kategóriách okrem mix 
štafiet. Viac info a ďalšie organizačné 
pokyny nájdete už v článku na webe 
RedBull.sk.

TATRANSKÝ MOSTÍK UŽ ČAKÁ
NA SVOJICH VYZÝVATEĽOV

PHOTO: Dan Vojtech/Red Bull Content Pool

Stavebná firma hľadá
pracovníkov
do panelárne
v Nemecku.

1850 € v čistom, TPP.
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0907 736 115 78
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Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78

12
00
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2 

Hľadáme zamestnancov/
kyne na TPP vo výrobe 

7,5 alebo 12 hod. zmeny, 
priamo v Kriváni.

Mzda od 650€/brutto 
+ bonusy, strava 

zabezpečená.

LETÁKY
0907 727 201



ZV20-34_strana- 9

ČO NOVÉ V DEtVE / ZAMEStNANIE, SLužByZVOLENSKO
9

V pondelok navštívil naše mesto 
predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky Boris Kollár. Návšteva Detvy 
bola súčasťou oficiálneho programu 
návštevy Banskobystrického samo-
správneho kraja. 

Predsedu parlamentu, ktorého spre-
vádzali aj poslanci NR SR Igor Kašper 
a Petra Hajšelová, sme privítali pred 
historickou budovou Vagačovho domu 
- prvej bryndziarne na Slovensku. Va-
gačov dom je pre Detvu významným 
miestom a som rád, že v súčasnosti sú 
už práce na jeho rekonštrukcii pred do-
končením. 

V rámci prehliadky zrekonštruo-
vaných priestorov Vagačovho domu, 
si Boris Kollár prezrel aj už fungujúcu 
prevádzku Podpolianskeho pivovaru. 
Neskôr sme sa spolu, aj s niektorými 
podnikateľmi, porozprávali pri ne-
formálnej ochutnávke regionálnych 
špecialít. Predseda Národnej rady sa 
zaujímal najmä o to, ako sa vyvíja ne-
zamestnanosť v regióne. Poinformo-
vali sme ho o problémoch, s ktorými 

v súčasnosti zápasia všetky samosprá-
vy. Ide najmä o nižšie príjmy do roz-
počtov miest a obcí. Hovorili sme tiež 
o zrušených kultúrnych podujatiach, 
najmä o Folklórnych slávnostiach pod 
Poľanou v Detve, ktoré sa tento rok ne-
konali. 

Naši podnikatelia využili stretnutie 
s predsedom Národnej rady zasa na 
to, aby sa vyjadrili k legislatíve, ktorá 
im sťažuje prácu. Mesto Detva sa sna-
ží podporovať nielen tradičnú ľudovú 
kultúru, ale aj podnikateľov vyrábajú-
cich tradičné výrobky. Tie pri neformál-
nej ochutnávke ocenil aj Boris Kollár. 
Dokonca až tak, že im možno pomôže 
dostať sa do parlamentného bufetu. 

Čo nové v Detve?

» Ján Šu�iarský
primátor mesta

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme na vedúcu  
pozíciu majstra/maj-

sterku do potravinárskej     
výroby na TPP Zvolen, 

práca na 7,5hod. zmeny. Mzda 
od 930€/brutto/mesiac. 

Požadujeme VŠ vzdelanie, prax 
v odbore výhodou.
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VIZITKY
0907 727 201
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk
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VÝBEROVÉ KONANIE
DŇA 27.08.2020 
(Hviezdoslavova 6, Košice 040 01, 
2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )

POZÍCIE: 
MONTÁŽNY PRACOVNÍK  ( RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ  I  ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY  I  SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY  
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA  I  ZÁMOČNÍK 
KOVOVÝROBA

Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  

0910 620 212   I  office@hotbuilding.sk

www.hotbuilding.sk

MZDA: 2000€/ MES. + PRÉMIE

PRACUJ 
V ČESKEJ REPUBLIKE

0908 914 180
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ, TURNUSY, ZÁLOHY

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
ZVÁRAČ CO2

85
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Pripomeňme si spolu posledné ho-
diny slobody na území bývalého 
Československa a pripomeňme si 
“zásluhy” súdruhov boľševikov 
na budovaní demokratúry na ich 
spôsob. Ten problém je totiž nad-
časový. 

V júni 1968 sa na území Českoslo-
venska konalo veľké vojenské cvičenie 
vojsk Varšavskej zmluvy (VZ) pod ná-
zvom Šumava. Odchod vojsk sa neustá-
le predlžoval a z krajiny odišli až na 
prelome júla a augusta. Rozmiestnili sa 
pozdĺž severnej a východnej hranice a 
čakali na ďalšie rozkazy. Tie prišli v noci 
20. augusta 1968. 

Prvé intervenčné vojská vstúpili na 
územie Československa zhruba hodinu 
pred polnocou. Vojenskú okupáciu vy-
konali Armádne skupiny A, B a C. 

Tri smery úderu
Skupina A, ktorú tvorili sovietske 

a poľské jednotky, začala nástup z 
priestoru Legnice – Krakov (Poľsko) a 
postupovala v smere na severnú Mora-
vu a do severozápadných Čiech. Časť vo-
jenských jednotiek postupovala cez tzv. 
Moravskú bránu na územie Slovenska 
do priestoru Žiliny a Trenčína. 

Skupina B (jednotky ZSSR a NDR), 
vstúpili na územie ČSSR z Görlitzu, 
Žitavy (Zittau), Drážďan a Klingentha-
lu (NDR) a postupovali na Prahu a do 
priestoru mesta Klatovy.

Skupina C, zložená zo sovietskych, 
maďarských a bulharských jednotiek, 
postupovala z priestoru maďarského 
Győru v niekoľkých smeroch na Tren-
čín, Banskú Bystricu, Košice, Prešov a 
Michalovce. 

Hlavný prúd smeroval na Bratislavu 

a ďalej cez územie južnej Moravy do 
priestoru Klatovy. Sovietske vojská, do-
plnené bulharskými jednotkami, tiež 
postupovali z priestoru ukrajinského 
mesta Užhorod teritóriom východného 
Slovenska v smere Košice – Banská Bys-
trica.

Obrovská vojenská sila
Na zabezpečenie “hladkého priebe-

hu” najväčšej vojenskej operácie v Eu-
rópe od skončenia druhej svetovej vojny 
bolo nasadených dovedna 800 lietadiel, 
šesťtisíc tankov, dvetisíc diel a špeciálne 
raketové jednotky. Dodnes sa rozchá-
dzajú údaje o nasadených vojakoch, ich 
počet sa udáva od 300 do 750 tisíc.

Koniec Pražskej jari
V Československu na desiatky ro-

kov zavládla demokracia pod dozorom 
okupačný, neskôr už iba Sovietskych 
vojsk. Dočasný pobyt sovietskych vojsk 
v ČSSR trval takmer 23 rokov. Odsun 
sovietskych vojsk z jednotlivých miest, 
ktoré na území bývalého Českosloven-
ska ostali po ich príchode v auguste 
1968, sa naplnil 27. júna 1991.

Občania Československa sa až po 
8350 dňoch čakania na koniec oku-
pácie ich vlasti, ktorá sa začala počas 
pamätnej noci z 20. na 21. augusta 
1968, dočkali odchodu sovietskych 
vojsk.                                                                    ib

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Na večnú pamiatku tých, ktorí vzdorovali

Oficiálne stanovisko najvyšších štátnych predstaviteľov vtedajšieho 
Československa, ktoré sa ráno 21. augusta 1968 nepretržite vysielalo v 
Československom rozhlase a televízii až do násilného prerušenia ich 
vysielania.
„Včera, dňa 20. augusta 1968, okolo 23. hodiny večer prekročili vojská Zväzu 
sovietskych socialistických republík, Poľskej ľudovej republiky, Nemeckej demo-
kratickej republiky, Maďarskej ľudovej republik a Bulharskej ľudovej republiky  
štátne hranice Československej socialistickej republiky. Stalo sa tak bez vedomia 
prezidenta republiky, predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR, predsed-
níctva vlády a prvého tajomníka Ústredného výboruKomunistickej strany Česko-
slovenska  a bez vedomia týchto orgánov...“
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Pustili sme sa do rekonštrukcie Cinto-
rína padlých vojakov sovietskej armády. 
Jeden z vojenských cintorínov na Zlatom 
Potoku tak prejde dôkladnou premenou, 
ktorá bude zreteľná už na pohľad. Opraví-
me hroby dôstojníkov, zmeníme priestor, 
čo sa týka tamojšej zelene. Vzhľad cintorína 
sa tak vráti do podoby, v akej bol pôvodne 
naprojektovaný.

Na rekonštrukciu sa nám podarilo zís-
kať 200 tisíc eur zo zdrojov Úradu vlády SR. 
Akonáhle sa tak vo februári stalo, rozbehli 
sme prípravy. Kvôli potrebe úpravy zelene 
sme však museli počkať na odlet hniezdia-
ceho vtáctva, aby sme mu neublížili. Podľa 
odborníkov sa tak stalo v uplynulých týž-
dňoch, mohli sme sa teda pustiť do práce.

Projekt máme spracovaný zhruba od 
roku 2014, ide však o niekoľkomiliónovú 
investíciu, na ktorú nie je jednoduché nájsť 
peniaze. Rozhodli sme sa teda, že cintorín 
upravíme v etapách. Spomenutých 200 tisíc 
eur predstavuje prvú etapu prác. V rámci 
nej dôjde k úprave vstupného priestoru, 
vyčisteniu chodníkov, výmene betónových 
lôžok a obrúb jednotlivých hrobov. Vylešte-
ných bude 54 čiernych kamenných vankú-
šov s menami padlých dôstojníkov 

ervenej armády, obnoví sa na nich strie-
borné písmo a následne sa uložia na pôvod-
né miesta. Verím, že čoskoro bude nasledo-
vať druhá etapa, ktorá zahŕňa umiestnenie 
tabúľ s menami padlých pozdĺž spoločných 
hrobov, v ktorých sú pochovaní. Táto in-
vestícia je však už záležitosťou ruského 
partnera, s ktorým o projekte hovoríme dl-

hodobo.
Úprava miest posledného odpočinku 

vojakov sa žiada už niekoľko rokov. Je po-
trebné si uvedomiť, že výstavba cintorína 
prebiehala v 50. rokoch minulého storočia, 
pričom až dodnes nikdy nedošlo k rozsiah-
lejšej rekonštrukcii. Hoci si uvedomujeme 
dôležitosť pietneho miesta a pravidelne sa 
oň staráme, po dlhých desaťročiach si už 
jednoducho vyžaduje väčší zásah. Azda naj-
väčšou mierou sa pod nedobrý stav hrobov 
podpísal koreňový systém stromov. Naruši-
li ich, poposúvali, dokonca nimi prerástli 
až do tej miery, že sme museli pristúpiť k ich 
odstráneniu a nahradeniu inou zeleňou.

Na Cintoríne padlých vojakov sovietskej 
armády dnes odpočíva viac ako 17 tisíc mu-
žov a tak nečudo, že sa stal jedným z najna-
vštevovanejších pietnych miest celej našej 
krajiny. Hovorím o desiatkach rodinných 
príslušníkov, ktorí si sem ročne prichádza-
jú uctiť pamiatku svojich predkov. Hovo-
rím o najvyšších domácich i zahraničných 
štátnych delegáciách a o veľkých pietnych 
podujatiach, ktoré sa tu odohrávajú. A sa-
mozrejme hovorím aj o dennodenných 
návštevách Zvolenčanov, ktorí nezabudli 
a prichádzajú si zapálením sviečky uctiť 
pamiatku mužov, ktorí nám priniesli slo-
bodu. Urobíme všetko, aby vo Zvolene našli 
naozaj dôstojné miesto svojho posledného 
odpočinku.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

Politici a novinári často spomínajú ba-
nánovú republiku. Myslia tým skorum-
povanú a neefektívnu krajinu, ktorá je 
ovládaná zahraničnými firmami a jej 
ekonomika závisí napríklad od vývozu 
banánov. 

To, že nevyvážame zo Slovenska ba-
nány, ešte neznamená, že nie sme baná-
nová republika. Skorumpovaný a neefek-
tívny štát máme. Pri naháňaní domácich 
oligarchov sme si nevšimli, že je ovládaný 
aj zahraničnými firmami. Kedysi sedeli 
pri československých komunistických po-
hlavároch ruskí poradcovia, dnes sedia 
pri slovenských ministroch zástupcovia 
veľkých zahraničných konzultačných a 
počítačových firiem. Dokáže niekto vy-
šetriť korupciu a rozkrádanie, ktorých sa 
tieto nadnárodné firmy na našom území 
dopustili? Čo presne radia títo konzultanti 
slovenským politikom? Nie sú náhodou v 
konflikte záujmov? Štát obchoduje so za-
hraničnými firmami a prácu za nich robia 
najatí slovenskí dodávatelia. Robíme lac-
ných pracovníkov cudzím firmám vo vlast-
nej krajine - farmári obchodným reťazcom, 
slovenskí inžinieri a robotníci nadnárod-
ným korporáciám a ich manželky a dcéry 
chodia opatrovať seniorov do zahraničia. 

Nakupujeme v obchodných reťazcoch 

zahraničné potraviny a výrobky, rúbe-
me lesy a vyvážame drevo, z našich daní 
Slovákov platíme dotácie zahraničným fir-
mám, ktoré si k nám chodia zhodnotiť svoj 
kapitál, dovážajú sem odpad a vyvážajú 
zisk. Nemusíme mať banánovníky, aby 
sme boli banánovou krajinou. Každý de-
dinský gazda má viac zdravého rozumu, 
ako tí, ktorí sa roky tvárili, že riadia túto 
krajinu a v skutočnosti z nej urobili baná-
novú republiku. 

Ako to vyriešiť? Prestaňme predávať 
cudzincom pôdu, vodu a naše suroviny. 
Nekupujme si potraviny s cudziny, ktoré 
si vieme vypestovať a vyrobiť doma. Nezá-
viďme si a naučme sa spolupracovať. Rob-
me to, čo je dobré pre Slovensko a nie pre 
zahraničné korporácie. Zakážme dovážať 
do našej krajiny odpad a škodlivé výrobky. 
Baťovci vyvážali priemyselné mestá a my 
vyvážame stromy, kto-
ré vysadili naši starí 
rodičia. 

Učme naše deti 
podnikať, inovujme a 
opravujme svet okolo 
seba a nebojme sa 
budúcnosti a 
prekážok. 

Banánová republika

» Ján Košturiak
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VODIČ VZVVODV
++ PRACOVNÍK  ++ ÍÍKKKKRACOVNÍKRACOVNÍPP NNRARR OO NNVVAARRRRPP KOVNÍK

LOGISTIKY YY MÔŽE VÝŠKOU PLATU  

PORAZIŤ AJ
PRACOVNÍKA BANKY!!!  

VZV školíme zdarma
Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 31.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výškevo výške

100 EUR!
 
 

  

Bezplatné linky
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

EURO    personal
Personálna & pracovná agentúra
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 835 € brutto 
+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie 

Vodič VZV / retrak / ťahač od  790 € brutto 

od  790 € brutto 

+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  790 € brutto Skladový pracovník

Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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