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Ide do tuhého, zúri druhá vlna, nákaz 
a obetí je viac, ako v marci a v apríli, 
keď mal každý - ako vravela moja sta-
rá mama - “scisknutú ric”.

Vtedy som iba zriedkavo videl nie-
koho vyjsť na ulicu bez rúška, to už 
naozaj musel byť “ignorant a vyvrheľ”. 
(Alebo človek s diagnózou, ktorá mu 
rúško neumožňovala nosiť.) Rukavice 
mal každý druhý a rabovanie obchodov 
sa dialo organizovane, päť zákazníkov 
v dedinskom obchode a ostatní vonku. 
Mimochodom, ako mole? Darí sa im? Že 
pozdravujem!

Minulú nedeľu istá súkromná tele-
vízia zverejnila prieskum Focusu, z kto-
rého bolo úplne zjavné, z akých táborov 
a z prostredia akých hodnôt sa grupujú 
odmietači rúšok. Bol to argument nad 
všetky argumenty a iba potvrdil to, čo si 
väčšina spoločnosti iba myslela a o čom 
bola presvedčená. Ten prieskum teda 
neprekvapil, ale mimoriadne pomohol. 
Zorientovať sa v tom, kto je teraz, počas 
druhej vlny - kto.

Kto myslí na seba, na svoje pohod-
lie, kto nie je zodpovedný, kto ignoruje 
pravidlá a nariadenia. Naopak, podľa 
rúšok na tvárach možno poznať doteraz 
mnohých nepoznaných ohľaduplných, 
zodpovedných, mysliacich na iných, 
nielen na svoje ja a takzvané svoje “prá-
va”. Mimochodom, ak si zlomíte nohu a 
lekári vám ju dajú do sadry, tiež porušili 
vaše ľudské práva? Alebo keď sa v aute 

zapnete do bezpečnostných pásov, tiež 
niekto obmedzil vašu slobodu?

Zrazu sa vynorilo toľko bojovníkov 
za ľudské práva, že ak by čo len ústa otvo-
rili počas uplynulých tridsiatich rokov, 
žijeme si v rajskej demokracii. Kde boli 
doteraz? Kedy sa ozývali keď zo zamest-
nania vyhadzovali “naši” šéfovia stra-
nícky nepohodlných zamestnancov? Kde 
boli všetci tí “slobodumilujúci”, keď sa k 
moci dostávali režimy, po ktorých nám tu 
zostali iba každodenné zatýkania zločin-
cov Národnou kriminálnou agentúrou? 
Vlastne, ani sa netreba pýtať, odpovede 
dal spomínaný prieskum Focusu.

Mimochodom, ak už ide o ľudské 
práva - moje základné ľudské právo je 
právo na zdravie. A budem si vyžadovať 
jeho plnenie hoci aj sankcionovaním ne-
dodržiavania opatrení, ktoré mi to právo 
majú zabezpečiť v praxi. A treba sa poďa-
kovať polícii, ktorá pokutuje tých, ktorí 
ignorujú spoločensky záväzné pravidlá, 
ako aj mladíkovi na benzínke, ktorý jed-
nou ranou poslal k zemi ignoranta, ktorý 
sa fyzicky oboril na pumpárku len preto, 
že ho požiadala, aby si nasa-
dil rúško. Toto sú hrdino-
via týchto dní.

Inak, pokojne tie rúš-
ka nenoste, aspoň už z 
diaľky vidno, kto je kto.

S pozdravom

Masky nás demaskovali

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Občianska
riadková
inzercia

2. Auto-moto/iné
»Ak vám doma zavadza-
jú rôzne diely Škoda 105-
136 rád ich odkúpim. Tel: 
0904530099

4. Byty/prenájom
»Od 1.10. 2020 dám do pre-
nájmu 4-izb. byt kompletne 
zariadený v Žiari nad Hro-
nom. Tel: 0907877860
»Prenajmem 1 izbový byt v 
Detve. Tel: 0911632915
»Hľadám bývanie-pod-
nájom 1-izb. byt, ale len v 
sume do 150€, viac mi ne-
vychodí. Tel: 0904424356

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

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

7. Reality/iné
»Kúpim záhradu s chatkou 
do 5 km od ZV. Len vysporia-
dané 1500. Tel: 0951497369

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

9. Domácnosť
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495
»Bezplatné poraden-
stvo vody (studne). Tel: 
0903149447
»Predám poháre na zavá-
ranie 7dcl, 0,20€/ks . Tel: 
0905292743

10. Záhrada a zverinec
»Predám kravu tesne pred 
otelením. Tel: 0915096403
»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 mačiatka, čo 
už samé papajú. Tel: 
0905472840
»Darujem čierne ma-
čiatka. Poslať SMS. Tel: 
0951497369
»Darujem štyri čierne ma-
čiatka. Podborová. Tel: 
0951497369. Poslať SMS.

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

11. Hobby a šport
»Kúpim staré hodinky 
Prim a iné mechanické 
náramkové hodinky. Tel. 
0905767777

13. Rôzne/predaj
»Predám, 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
»Výhodne predám kachle 
JOTUL 8kW a dvojmiest-
nu rozťahovaciu sofa. Tel: 
0902413365 po 18.00 hod.

14. Rôzne/iné
»Kto daruje zachovalé väč-
šie kachle alebo sporák. Po-
slať SMS. Tel: 0951497369
»Kúpim staré včelárske kni-
hy. Tel: 0949876535
»Výhodne predám nové 
konopné a ľanové posteľné 
plachty, ručné výšivky na 
bielom tesilane, vianočné, 
veľkonočné a rôzne orna-
menty, ľahko ošetrujúce, aj 
výšivky krivou ihlou). Volaj-
te po 18h. Tel: 0907814384

15. Hľadám prácu
»Hľadám prácu kosenie 
záhrad, práce okolo domu. 
Tel: 0940870790

16. Zoznamka
»Sympatická 55 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0940642703

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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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21. septemberr 1937 
bol vydaný román J. R. R. Tolkiena Hobbit

Výročia a udalosti
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

Najčítane
jšie

regionáln
e

noviny
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20948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 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%
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 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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Losos
• fileta s kožou
• bez kostí

129

-35%
cena za 100 g

1.99

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Kur�a a 2 kuracie štvrte 149

-42%
cena za 1 kg

2.59

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

Makrela   
• filety
• rôzne druhy 089

-31%

(100 g = 
0,87/1,05/PP)

170 g

1.29

Chery paradajky stapcové 109

-39%

(1 kg = 3,63)

300 g balenie

1.79

039

Supercena
1 l

Trvanlivé mlieko
• 1,5 % tuku

Instantá káva   
• 100% Robusta

249

-37%

(100 g = 1,25)

200 g

3.99

099

-37%
kg

1.59

Jablká Golden Delicious
• nový zber

 

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 20. 9. 

Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 9. 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.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 8. 9. 2020.
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35 % 
alkoholu

999
(1 l = 14,27)

0,7 l

17.99*

rôzne druhy

069
(100 g = 0,35)

200 g

0.89

045
(1 l = 0,30)

1,5 l

0.59

Magnesia   
• perlvá/jemne perlvá

Tvaroh 
hrudkovitý
• jemný

077
(1 kg = 3,08)

250 g

1.29*

Jogurt Klasik
• rôzne druhy 019

(100 g = 0,15)

125 g

0.24*

Uriner
• multipack

399

S percena

(1 l = 1,00)

8 x 0,5 l = 4 l

Aviváž Suprême   
• rôzne druhy

259

S percena

(1 l = 2,16
1 pranie = 0,05)

1,2 l

rôzne druhyrôzne druhy

( 00kg  3,08)

Prací gél   
• v ponuke 

aj Prac 
prášok 
3,51 kg za 
7,99 €

60 
praní

48 
praní

799
(1 l = 2,66
1 pranie = 0,13)

3 l

13.99*

Crème Brûlée 159

S percena

(100 g = 0,80)

2 x 100 g = 200 g

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

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

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

20. - 26. SEPTEMBRA

Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 9. 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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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

Viac ako 2000 druhov s najnižšími

                   c
enami NAJVÄČŠÍ VÝBER RÁMOV
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OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Sobota: 9:00 - 12:00

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok: 8:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 12:00

OPTIKA VO ZVOLENE
Hviezdoslavova 32, 0907 576 460

Nájdete
nás pri

malej žel.
stanici

www.novooptik.sk

OPTIKA V DETVE
Obrancov mieru 15/A, 0905 697 551

Nájdete
nás

vedľa Domu
Farieb

Otvorené aj v sobotu
9:00 - 12:00

Otvorené aj v sobotu
9:00 - 12:00
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk

85
_0
64
4

STAJAN Slovakia príjme na HPP:  
- ELEKTROTECHNIK §21, §22

Mzda: od 850 EUR
- PRACOVNÍK S POVOLENÍM 
NA OBSLUHU TLAKOVÝCH 

NÁDOB: Mzda: 800 EUR
 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY V HODNOTE 4,10 €

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

00
-0

00
0

O NLINEO NLINEKlaunská návšteva teraz aj 

INZERCIA
0907 727 201

KALENDÁRIKY 2021

0907 727 201

LETÁKY
0907 727 201



ZV20-38_strana- 11

spravodajsTvo / spoMIenka, slUŽbYZvolensko
11

Máte hlavu plnú nápadov, ktoré by 
mohli mať pozitívny dopad na vašu 
školu, kampus, mesto, a možno aj na 
celý svet? Red Bull Basement hľadá 
kreatívnych inovátorov - študentov, 
ktorým dá krídla, dostane ich na sve-
tové pódium a ich vízie pomôže zme-
niť na skutočnosť. Súčasťou tretieho 
ročníka tohto globálneho programu 
je až 36 krajín z celého sveta, študenti 
zo Slovenska majú šancu zapojiť sa po 
prvý raz. Prihlasovacia fáza je už spus-
tená a do 25. októbra 2020 otvorená 
pre dvojčlenné tímy a jednotlivcov. 

Prihlásiť sa môžu všetci študenti starší 
ako 18 rokov, ktorí vedia po anglicky a 
60-sekundové video s jasne odprezen-
tovaným nápadom nahrajú na oficiál-
ny web projektu Red Bull Basement. 
Verejné hlasovanie bude v týždni od 
26. októbra a o najlepšom slovenskom 
nápade následne rozhodne porota zo-
stavená z odborníkov. Tí najšikovnejší 
inovátori z každej zapojenej krajiny sa 
na konci roka stretnú na spoločnom 
workshope v zatiaľ neodhalenej loka-
lite. Viac info a registráciu nájdete na 
basement.redbull.com.

RED BULL BASEMENT HĽADÁ
MLADÝCH INOVÁTOROV     

Foto: Ryan Bolton / Red Bull Content Pool

Laco Kulanga sa narodil 20. augusta 
1949, zomrel vo veku 71 rokov.

Vyučil sa v Ostrave za baníka. Pra-
coval aj ako vlekár a údržbár, neskôr 
bol profesionálnym nosičom a nako-
niec zakotvil ako chatár. Najprv na Za-
mkovského chate, neskôr na Skalnatej, 
ktorú obnovil do dnešnej podoby. 

Najviac však Laco Kulanga vstú-
pil do povedomia ľudí ako vysokohor-
ský nosič a to prostredníctvom svojich 
unikátnych vynášok za ktoré mu „pri-
schol“ aj neoficiálny titul – kráľ tatran-
ských nosičov.

Prvý raz si naložil na chrbát vy-
nášku už ako 19-ročný v roku 1968 a 
vyrazil s ňou na terajšiu Zamkovského 
chatu, vtedy Chatu kpt. Nálepku.

Medzi vynášky, ktorými sa natrva-
lo zapísal do tatranského sveta nosičov, 
patrí napríklad 207,5 kg, ktoré niesol na 
Zamkovského chatu, 151 kg na Téryho 
chatu či 141 kg na Zbojnícku chatu.

Ešte v roku 2004 keď oslavoval 55-
ku si na chrbát naložil symbolických 
155 kilogramov.

„Nenosím kvôli tomu, aby som no-
sil veľké váhy. Nosím sám kvôli sebe. 
Skúmali mi kĺby. Ani nepoznať, že som 
celý život nosil ťažké váhy,“ povedal v 
jednom z rozhovorov.

Chlap, ktorému sa patrilo povedať 
- „rovný“.

Česť jeho pamiatke, 
nielen Vysoké Tatry budú smutné.

Nosič, chatár a legenda Laco Kulanga 
navždy opustil svoje milované Tatry

» red
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www.lk-servis.sk

Okná a dvere
na splátky

0915 863 995
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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