
ZV20-43_strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 39 560 domácností a firiem

ZVOLENSKO
DETVIANSKO-KRUPINSKO

č. 43 / 23. október 2020 / 24. ročNÍk

32
-0
11
1

KOO 20-007 KV 30 vyrocie - inzercia 102x137.indd   1 23.09.20   16:45

59
-0
00
5

59
-0
00
4

65
-0
04

77
-0
00
7

stavbysimunek.sk

77
-0
01
4

Obráťte sa na nás!

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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Plošné testovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ak čakáte, že s v nasledujúcich riad-
koch rozpíšem o top mediálnej téme 
týchto dní, nedočkáte sa. 

Zastávam totiž názor, že je právom 
každého rozhodnúť sa vzhľadom na svoj 
zdravotný stav či stav osôb, v ktorými žije 
v spoločnej domácnosti, či sa na tejto ak-
cii zúčastní, alebo nie. Napokon, vyplýva 
mu to aj z  Ústavy Slovenskej republiky - a 
to hneď z viacerých jej článkov a odsekov. 
Napríklad z článku č. 14, kde sa v odseku 
jeden píše - “každý má právo na život. 
Ľudský život je hodný ochrany už pred 
narodením.” Alebo v odseku dva toho is-
tého článku- “nikto nesmie byť pozbavený 
života.” Čiže riziko spojené s plošným tes-
tovaním mimoriadne ohrozeného človeka 
vzhľadom na jeho zdravotný stav či vek je 
tu a ten človek má ústavné právo bez sank-
cií posúdiť mieru a závažnosť takého rizika 
pre neho. Ide o riziko nákazy v dave ľudí, 
keď sme doteraz pol roka počúvali od od-
borníkov, ale aj politikov, že rizikové osoby 
by sa takýchto aktivít mali strániť.

Ale dosť už, naozaj som o plošnom tes-
tovaní neplánoval. Spomeňme skôr výsle-
dok ďalšieho prieskumu agentúry Focus, 
podľa ktorého “koronavírus je len chrípka, 
druhá vlna iba nafúknutá mediálna bub-
lina a pravidelné nosenie rúšok má nega-

tívne zdravotné dôsledky” - teda v očiach 
tretiny slovenských učiteľov. A už len pri-
pomeniem asi pol roka starý prieskum, 
podľa ktorého tretina slovenských učiteľov 
za zdroje, ktoré pri výuke používa, pova-
žuje napríklad tituly Zem a vek či Hlavné 
správy. Nekomentujem, spomínam iba 
fakt. Komentujte si, vážení čitatelia kto 
ako chcete.

Tento týždeň som zaznamenal aj dob-
ré správy, o nich sa však nikde nepíše. O 
pomoci človeku, ktorý si pomoc zaslúži, 
človeku, ktorý žije podľa jedného z našich 
politikov “tam, kde nič nie je” a ktorá pri-
chádza až z Írska. Alebo o pomoci mladíka, 
ktorý z vlastného, nie, z nijakých zbierok, 
z vlastného nakupuje potraviny matkám 
v centrách pre týrané ženy s deťmi. Koro-
na - nekorona. Je mi na druhej strane ľúto, 
že som nemohol darovať krv na operáciu 
matky priateľa, ktorého si vážim. Bol som 
darca, ale už nesmiem. Pre 
diagnózy, pre ktoré sa krv 
darovať nesmie. Nuž a pre 
tie diagnózy aj veľmi zva-
žujem účasť na plošnom tes-
tovaní, ale to už by som sa 
opakoval.

Pekný týždeň, 
vážení čitatelia.
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• Maľovanie
• Stierkovanie
• Plávajúce
  podlahy
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Upratovanie a 
úprava hrobov

v Seredi a okolí 

0918 819 812 
www.staramesaohroby.sk
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25. október 1913 
premiéra operety Poľská krv vo Viedni, najznámejšej operety čes-
kého skladateľa Oskara Nedbala

Výročia a udalosti

Ľudia dnes v priamom prenose sledujú 
počty nakazených. Nie je to pekné slo-
vo pre tých, ktorých napadol vírus. Sú 
nemocní a mnohí sa ich stránia a nadá-
vajú im. 

Hľadali sme priestory pre karanténu 
a pani, ktorá tam mala chatu, sa bála, aby 
tam „neprišla nakazená háveď.“ Ľudia si 
však na internete nadávajú aj inými slo-
vami. Ako nakazení nenávisťou a zlom. 
Odkiaľ to pochádza? Možno, že si berú 
zlý vzor z politikov. Niektorí z nich sa 
nakazili klamstvom, korupciou, komu-
nizmom alebo fašizmom. U koaličných 
mutuje vírus nekompetentnosti s chuťou 
po moci a sprievodným javom - táraním. 
Obyčajným ľuďom nadávajú za to, za čo sú 
zodpovední oni tam hore. Hádajú sa medzi 
sebou a ukazujú všetkým svoju nezrelosť. 
Namiesto upokojenia ľudí, šíria neistotu a 
strach. Pandémia ako hrom. Nakazených 
amatérov by mali nahradiť múdri a rozváž-
ni odborníci. 

Zachvátila nás nákaza hlúposti, aro-
gancie a zloby. Jeden nadáva druhému a 
ten mu to vracia. Ľudia si píšu rôzne útočné 
statusy, nenávistné odkazy, demonštrujú 
svoju pýchu, ego a moc.  Prečo to robia? 
Neuvedomujú si, že iba znásobujú nená-
visť, zlobu a strach? Boh nám dal najlepšiu 

vakcínu na všetky hnusoby - Lásku. Jeho 
syn s ňou prekonal smrť a ukázal nám ces-
tu - milovať ľudí tým viac, čím menej si to 
zaslúžia. Nepovyšovať sa a neodsudzovať, 
ale prijímať ľudí takých, akí sú. Odpúšťať 
im. Pomáhať nakazeným a nemocným. 
Dvíhať tých, čo padli. Pomáhať tým, čo 
stratili domov. Nasýtiť hladných, napojiť 
smädných, navštíviť uväznených a potešiť 
osamelých. Nákaza pýchy a sebectva sa 
medzi nami šíri rýchlejšie ako covid 19. 

Na covid nemáme liek, ale na pýchu 
áno. Nekričme na druhých, neodsudzuj-
me ich, nevyčítajme im smietku v oku. 
Nevyvyšujme sa, aby sme neboli poníže-
ní. Možno nám tento vírus prišiel povedať 
toto: „Potrebujete sa zastaviť, upokojiť a 
stíšiť.“ Nebojte sa, svet prežije, ale bude 
iný. Potrebujeme viac ohľaduplnosti, sú-
citu a ochoty deliť sa. Nezačínajme každú 
vetu slovami ja chcem, 
alebo to oni...Sme tu 
my a v každom z nás 
prebýva Boh. On nás 
ochráni od všetkých 
vírusov, ktoré napáda-
jú naše duše a telá. 
Len musíme 
chcieť.

Nakazení

» Ján Košturiak

Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné
»Predám za 50% zimné 
205/55 r 16 vz.7mm. Tel: 
0905797733

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

5. Domy predaj

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

7. Reality/iné

8. Stavba

9. Domácnosť
»Darujem obývac. stenu, 
gauč. súpravu+stolík, do-
hoda. Tel: 0904455976
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495
»Bezplatné poraden-
stvo vody (studne). Tel: 
0903149447

10. Záhrada a zverinec
»Predám kanáriky rôzne 
druhy. Tel: 0904583399

11. Hobby a šport
»Kúpim staré hodinky Prim 
a iné hodinky a staré ban-
kovky. Tel: 0905767777
»Odkúpim známky a obra-
zy. Tel: 0903741241

12. Deťom

13. Rôzne/predaj
»Predám nepoškodené 
oceľové lano 14mm/59m 
vhodné na tun, zil, 90€. Tel: 
0902152229
»Predám 4stupňové čer-
padlo typ-VN1-4-K-LH-02, 
spätná záklopka, pílové 
kotúče ø600mm nový, 
ø550mm-použitý, mraznič-
ka, moto prilba nová v57, 
hnedé ľavé dvere 2/3 sklo-
80cm, mriežky 32 mlynček 
na mäso ø8mm a ø12mm 
dierky. Tel: 0944154776

14. Rôzne/iné

15. Hľadám prácu

16. Zoznamka
»62r. Hľadá priateľku. Tel: 
0948162005

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Občianska
riadková
inzercia

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.
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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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24. októbra 1929    
krach na newyorskej burze – Čierny štvr-
tok

Výročia a udalosti

27. októbra 1961    
NASA vypustila prvú raketu Saturn I

Výročia a udalosti

INZERCIA
0907 727 201

WWW.REGIONPRESS.SK
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PREDAJ OVOCIA A ZELENINY
AKCIA trvá od pondelka 26.10.2020 do soboty 31.10.2020

Na krytom mestskom trhovisku, Trhová ulica, ZVOLEN

Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 10kg

0,50 €/kg

Predaj tovaru v akciových cenách.

Predaj sa uskutoční na krajných stoloch
č.29 a č.46, vchod od námestia.

JABLKÁ ČERVENÉ
balenie 5 kg

KAPUSTA REZANÁ
balenie 10kg

OBJEDNÁVKY na rezanú kapustu prijímame 
na predajných stoloch č. 29 a č. 46

KARFIOL
voľný predaj

0,49 €/kg

1,20 €/ks

CIBUĽA ŽLTÁ
voľný predaj

0,79 €/kg

NOVÁ KVASENÁ 
KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

MAK MODRÝ
balenie 1 kg

3,90 €/kg

0,39 €/kg

0,70 €/kg

S nápadom posunu času (zo zim-
ného na letný) prišiel vlastne Ben-
jamin Franklin ešte v roku 1784, 
pretože chcel ušetriť na sviečkach. 
Šetrenie elektrickej energie je 
dodnes najdôležitejším dôvodom 
zmeny času.

My však aktuálne budeme posúvať 
čas opačným smerom, v noci zo sobo-
ty na nedeľu. Čaká nás zmena na zim-
ný čas. Hodiny si nastavíme o hodinu 
späť, z 3:00 hod na 2:00 hod, dňa 25. 10. 
2020.

Len tak, na margo, vedeli ste, že 
vďaka zmene času sa už podarilo za-
brániť aj teroristickému útoku?!

V septembri 1999 bol na palestín-
skom západnom brehu ešte letný čas, 
zatiaľ čo Izrael sa práve preorientoval 
naspäť na bežný, zimný. Palestínski 
teroristi v tento deň pripravili bomby, 
ktoré dali svojim spolupracovníkom 
v Izraeli. Tí si ale neskontrolovali čas 
a keďže bol na bombách nastavený 
letný, vybuchli o hodinu skôr, ako te-
roristi čakali - práve vo chvíli, keď ich 
inštalovali! Namiesto dvoch autobusov 
plných ľudí teda bomby zabili troch te-
roristov...

Keď v USA verbovali mladých mu-
žov do vojny vo Vietname, istý mladý 
Američan sa tejto povinnosti vyhol 
práve vďaka tomu, že sa narodil po pol-
noci v deň, keď sa menil zimný čas na 
letný. Argumentoval tým, že v štáte De-

laware, odkiaľ pochádza, sa vtedy na-
rodenia zaznamenávali podľa bežného 
času, nie letného. Preto sa teda vlastne 
narodil o deň skôr. Keďže tento deň mal 
pri povolávaní do služby vyššiu číselnú 
hodnotu, zachránilo ho to od nástupu 
do armády.

A keď už píšeme o čase a kuriozi-
tách okolo neho - ak by sa celá histó-
ria nášho sveta zhrnula do jedného 
roka, moderní ľudia by sa objavili až 
31. decembra asi o 23:58. Alebo - úrad 
sledujúci kriminalitu v Spojených štá-
toch zistil, že počas obdobia, v ktorom 
sa používa letný čas, kriminalita klesá 
o 10 až 13 percent. A do tretice - v  50. 
tych a 60. tych rokoch v Spojených štá-
toch platilo, že každá oblasť sa mohla 
rozhodnúť, na ktorý dátum naplánuje 
zmenu letného času. V jednom oka-
mihu bolo len v štáte Iowa 23 oblastí s 
rôznym časom.

Opäť prichádza dlhšia noc

» red

Najčítane
jšie
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28. októbra 1918 
Česko-slovenská národná rada vyhlásila 
vznik Česko-slovenskej republiky na se-
verných územiach Rakúsko-Uhorska

29. októbra 1967 – na Broadwayi mal 
premiéru muzikál Vlasy

Výročia a udalosti
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Trvanlivé mlieko
• polotu�né

049

-42%
1 l

0.85*

Nescafé Classic  
• rôzne druhy

369

-47%

(100 g = 1,85)

200 g

6.99*

329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie prsné rezne

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

ZZZMMMRRAAAZZEEENNÉÉ

Mix 
ovocia/
jahody 
• v ponuke 

aj Mrazené 
�u�oriedky 
500 g 
za 1,99 €

219

-21%

(1 kg = 2,92)

750 g

2.79

Ka�ica
• s drobm
• cca 1,9 – 

2,4 kg

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

Encián
• rôzne 

druhy
069

-46%

(100 g = 0,63)

110 g

1.29*

Horalky 149

Supercena

(1 kg = 5,96)

5 x 50 g = 250 g

1 kus 
iba 0,30 €

 

u nás s nemusíte 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 26. 10. 

Ponuka tovaru platí od 26. 10. do 31. 10. 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 13. 10. 2020.
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Konzumné zemiaky
• neskoré, prané
• varý typ B - prílohové

169

-47%

(1 kg = 0,34)

5 kg balenie

3.19

5 kg balenie

055

Supercena

(1 l = 1,10)

0,5 l

Staropramen 
Radler   
• rôzne druhy

Persil Duo-caps    
• rôzne druhy 799

-42%

(1 pranie = 0,19)

42 praní

13.99*

S
Kofola

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

1.25*

40 % 
alkoholu

579

-27%

(1 l = 8,27)

0,7 l

7.99*

1 kus 
iba 0,85 €

339

Supercena

(1 l = 1,70)

4 x 0,5 l = 2 l

Pilsner 
Urquell   
• svetlý ležiak

5 kgg baaleenniiee

Ochranné rúška
• jednorazové
• 3-vrstvové
• z netkanej textílie
• ve�.: univerzálna

999

50 kusov

(1 kus = 0,20)

OD 26. 
OKTÓBRA 

SÚ�AŽ 
na našom
    a    

VYHRAJ 

DAY UP 

NA CELÝ 

ROK!

e

V

Ovocné 
pyré
• rôzne 

druhy 079

Supercena
100 g

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 26. 10. do 31. 10. 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.

OD PONDELKA
26. OKTÓBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 13. 10. 2020.
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Nepodliehajte zaužívaným ošúcha-
ným tvrdeniam o depresii na jeseň 
a o tom, ako čo najrýchlejšie toto ob-
dobie treba nejak “pretrpieť”.

Jeseň je totiž rovnaké ročné ob-
dobie ako ktorékoľvek iné a napríklad 
v porovnaní s letom, keď sa náš orga-
nizmus mimoriadne namáha, aby udr-
žal teplotu organizmu v prijateľných 
medziach či keď trpí deficitom spánku 
počas krátkych nocí, je pre nás jeseň 
vlastne prospešná.

Je to hneď z viacerých dôvodov. Na-
príklad, spíme dlhšie, pretože sa skoro 
stmieva, mnohé aktivity jednoducho 
večer už nevykonávame. Aj ráno si, ak 
máme šancu, doprajeme “pomalšie” 
zobúdzanie. Čiže, nepriamo, bez toho, 
aby sme to nejak ovplyvňovali, má 
náš organizmus možnosť dôkladnejšie 
regenerovať a akumulovať energiu na 
ďalší pracovný deň.

Jeseň nám tiež poskytuje čosi, čo 
okrem jari už žiadne ročné obdobie asi 
nemôže. Prechádzky v krásnom počasí 
“babieho leta” v prírode, pri ideálnej 
vonkajšej teplote, v obklopení tej naj-
krajšej palety farieb. Na náš organiz-
mus takéto prechádzky pôsobia mimo-
riadne povzbudzujúco, osviežujúco a v 
podobe hormónu endorfín nás robia aj 
šťastnými. Endorfín je totiž takzvaná 
“droga” šťastia, pokoja, pohody.

Nuž a na jeseň prirodzene meníme 
aj stravu a vonkajším okolnostiam po-

časia prispôsobujeme konzumované 
nápoje. Ak začneme tým druhým, po-
tom treba spomenúť rôzne bylinkové 
čaje, ale čaje so zázvorom, ktoré nám 
významne pomáhajú budovať si imu-
nitu a ktoré vytvárajú pocity pohody a 
tepla. Akosi prirodzene sa dostávame 
aj k spotrebe sezónneho ovocia, najmä 
mimoriadne pre zdravie potrebných 
jabĺk, ale aj pochúťok z nich, ktoré zas 
vyžadujú napríklad také “koreniny”, 
ako je škorica. A škorica je pre naše 
zdravie priam zázrak. Svoje vedia dia-
betici, ktorým znižuje hladinu krvného 
cukru, ale aj “otužilci”, pre ktorých je 
škorica či muškátový orech výbornou 
podporou imunitného systému. Do-
konca fungujú aj ako preventívne prí-
rodné antibiotiká.

Tak zabudnite na depresie a užívaj-
te si jeseň, využite jej dary, príroda vie, 
ako nás má pripraviť na zimu!

Jeseň je prospešná pre organizmus

» red

INZERCIA
0907 727 201
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ALTÁNKY

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk

FÓLIE NA TERASY

0908 398 083
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 10. 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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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk

26. október 1965 
The Beatles udelila anglická kráľovná Alžbeta II. rad MBE za zá-
sluhy o anglický export

Výročia a udalosti

Brazílska bežecká rekordérka, býva-
lá environmentálna právnička a šam-
piónka v jiu jitsu pokorila dva alpské 
vrcholy v priebehu jedného dňa.

Fernanda Maciel absolvovala sólo 
výstup na Gran Paradiso (4061 m n.m.) 
a hneď nato ešte zdolala aj legendár-
ny Matterhorn (4478 m n.m.). Na Gran 
Paradiso potrebovala Fernanda iba 2 
hodiny a 40 minút, celý okruh absol-
vovala za štyri hodiny. Prekonala tak 
najrýchlejší známy čas (FKT=Fastest 
Known Time), ktorý pôvodne stano-
vila ona sama. Hneď po dobehnutí sa 

presunula do talianskej Cervinie. Od-
tiaľ už vystúpila na jeden z najkrajších 
alpských vrcholov, Matterhorn, ktorý 
bol jej najväčšou výzvou. Fernanda 
Maciel je držiteľkou niekoľkých rekor-
dov: ako prvá žena vybehla aj zbehla 
najvyššiu horu Ameriky, Aconcaguu, 
ktorá sa týči až do výšky 6962 m n.m. 
a je aj držiteľkou ženského FKT na Ki-
limanjare. Najväčšou výzvou bol však 
pre ňu celé roky práve Matterhorn.

Viac o brazílskej ultrabežkyni Fer-
nande Maciel a jej rekordoch nájdete 
na webe RedBull.com.

GRAN PARADISO A MATTERHORN
ZA JEDEN DEŇ

Foto: Mathis Dumas / Red Bull Content Pool

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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Ponuka
práce

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

 12
0 

02
28

Hľadáme 
zamestnancov/kyne 

na TPP vo výrobe 7,5 
alebo 12 hod. zmeny, priamo 

v Kriváni.

Mzda od 650€/brutto 
+ bonusy, strava 

zabezpečená.
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-0
18
0

Ponúkame prácu v armovni 
ohýbanie a strihanie betonárskej ocele

• Miesto výkonu práce - Parndorf - Rakúsko (20 km od BA)
• Termín nástupu - ihneď po vybavení vstupných povolení
• Hrubá mzda - 1300 € brutto/mesiac pri nástupe
   (po zaškolení 1500 € brutto/mesiac)
• Ubytovanie zabezpečené
• Celoročná práca na TPP aj živnosť
• Prax nie je podmienkou, aj ucelené partie

Volajte len v prípade vážneho záujmu
pejupex@gmail.com | 0911 796 226 
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Stavebná firma RD Stav Olomouc
hľadá

+421 905 882 441, info@rdstav-olomouc.cz

• Mzda: 1000 - 1500 €
• Ubytovanie v byte zabezpečené

zamestnancov na prácu
v Olomouci
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30. októbra 1978  
havária električky v Košiciach, pri ktorej zahynulo 9 ľudí, 10 bolo 
zmrzačených a zranených 80

Výročia a udalosti
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338

INZERCIA
0907 727 201

Najčítane
jšie

regionáln
e

noviny
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06:00 Teleráno 08:25 Varte s 
nami 08:45 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 
11:00 Rodinné prípady 12:00 Kobra 11 14:00 FAR-
MA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prí-
pady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 FARMA 
Mesto vs. Dedina, kto z farmárov získa výhru 75 
000 €? MN 12 23:00 Kobra 11 Akčný seriál MN 12 
(Nemecko) 2017-2018 01:10 FARMA 03:25 Policaj-
né prípady 04:10 Rodinné prípady  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:35 PRESTRETÉ 79 09:40 SÚDNA SIEŇ 
10:50 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:55 Na vine sú hviezdy 15:35 PRESTRE-
TÉ 80/80 16:35 Lovec: Zimná vojna 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJ-
LEPŠIE POČASIE 20:35 Coco Americká animovaná 
rodinná dobrodružná fantazijná komédia. MN 
12 2017 22:50 Susedia na odstrel 01:00 Smrto-
nosná pasca 3 03:35 KRIMI 04:00 NOVINY TV JOJ 
04:50 Prvé oddelenie II. 60,61  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Taliansko, história 
zhora 09:10 Horskí záchranári 09:55 District 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
14:00 Folklorika 14:25 Lekári 15:30 Hurá do zá-
hrady 16:25 Taliansko, história zhora 16:55 Hor-
skí záchranári 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 22:05 S 
úsmevom po Slovensku 23:05 3 pódiá 00:05 
Lekári 00:45 District 01:30 3 pódiá 03:10 Správy 
RTVS „N“ 04:25 S úsmevom po Slovensku

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:20 LEGO Ninjago: Tajomstvá zakázaného 
Spinjitzu 2 07:45 Maska, jr. 09:45 Nádherné by-
tosti 12:20 Protivné baby 14:25 2 na 1 16:40 Dív-
ka na koštěti 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Mrazivá pomsta Akčný triler MN 15 (VB-
-USA-Kanada) 2019 L. Neeson, E. Rossumová, L. 
Dernová 23:05 Expendables: Nezničiteľní 2 Akč-
ný film MN 15 (USA) 2012 01:10 Mrazivá pomsta 
03:15 Expendables: Nezničiteľní 2  

05:40 NOVINY TV JOJ 06:30 
KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:50 Labková pat-
rola  II. 9 08:20 SpongeBob SquarePants IX. 11 
08:50 NAŠI IV. 15 09:25 PRÁZDNINY IV. 9 10:35 MI-
LÁČIKOVO 11:20 VIP Nákupné maniačky s Norou 
Mojsejovou 4 12:55 ZLATÁ MASKA 14:30 Denné 
svetlo 17:10 Mimoni 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
UHORČÍK 21:40 ZLATÁ MASKA 23:20 Jedine ona 
01:25 Susedia na odstrel 03:25 NOVINY TV JOJ 
04:05 Prvé oddelenie II. 15 04:25 Prvé oddelenie

05:50 Tajomstvo mojej ku-
chyne 06:40 Kniha džunglí 07:40 Včielka Maja 
08:05 Lassie 08:25 Fidlibum 08:55 Smajlíkovci 
10:00 Služby Božie na Pamiatku reformácie 11:45 
On air 12:10 KULTÚRA.SK 12:45 Sever proti Juhu 
14:20 Kráľovná Viktória 15:20 Tak určite 16:10 
Milujem Slovensko 17:50 Cestou necestou 18:25 
Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 
20:30 Záhady tela 21:30 Pumpa 22:00 Neskoro 
večer 22:55 Boris & Brambor špeciál  23:35 Sever 
proti Juhu 01:10 3 pódiá 02:05 Neskoro večer 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:20 LEGO Nin-
jago: Tajomstvá zakázaného Spinjitzu 2 07:50 
Scooby-Doo: Prvá záhada 09:30 Monštrá ver-
zus votrelci 11:25 Popoluška: Sladkých šestnásť 
13:20 Šmolkovia: Strašidelný špeciál 13:45 Duch 
16:30 Pán profesor 17:30 Horná Dolná 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Špindl 2 23:00 Nebezpečný spoje-
nec 01:20 Špindl 2 04:10 Rodinné prípady 04:50 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV 
JOJ 07:00 Mimoni 08:50 Jedine ona 11:00 Lovec: 
Zimná vojna 13:30 Coco 15:40 NOVÁ ZÁHRADA 
16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Aladin Americká akčná 
dobrodružná fantazijná rozprávka. MN 12 2019 
Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scottová, 
Marwan Kenzari, Navid Negahban, Billy Mag-
nussen a ďalší. 23:35 Nemilosrdní 01:35 Na vine 
sú hviezdy 03:55 NOVÁ ZÁHRADA  

05:55 Daj si čas 06:30 Kniha 
džunglí 07:05 Včielka Maja 07:30 Lassie 08:50 
Táraninky 09:05 Z môjho denníka 10:05 Otvore-
né nebo  11:00 Svätá omša 12:20 Poirot: Plymo-
uthský expres 13:15 Zlaté časy 14:20 Pavol VI. - 
Pápež v búrlivých časoch 17:45 Hurá do záhrady 
18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Zasľúbený život Taliansky dobový 
seriál z obdobia tridsiatych rokov minulého sto-
ročia. MN 12 (Taliansko) 2018 22:25 Baba z ľadu 
00:05 Poirot: Plymouthský expres 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 30.10.2020 SOBOTA 31.10.2020 NEDEĽA 1.11.2020
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

31.10.2020 20:30 
MRAZIVÁ 
POMSTA
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Pripravujeme sa na celoplošné testo-
vanie v  súvislosti s  ochorením Covid-19. 
Rozhodla o ňom vláda, pričom množstvo 
povinností preniesla na obce a  mestá. 
A hoci nám, v čase písania tohto článku, 
stále chýbajú mnohé dôležité informácie, 
povinnosť a snaha pomôcť velí konať.

Postupne teda pripravujeme odberové 
miesta. Hoci vláda odporučila, aby boli 
totožné s volebnými miestnosťami, nebu-
de to úplne možné. Príkladom je Záhonok, 
kde zvyknú Zvolenčania voliť aj v budove 
Domova sociálnych služieb. Každý musí 
pochopiť, že tieto priestory odmietame 
použiť na testovanie a hľadáme iné mož-
nosti. Chceme predsa našich starkých 
chrániť, nie ich vystaviť riziku nákazy. 

Rovnako je to v prípade detí. Počítame 
síce, že niektoré odberové miesta budú 
musieť byť zriadené v  areáloch základ-
ných či stredných škôl, nedovolíme však, 
aby boli použité samotné triedy. Testovať 
sa bude nanajvýš vo vestibuloch či priamo 
na otvorených priestranstvách, kde posta-
víme prístrešky. Po testovaní samozrejme 
prejdú školy dôkladnou dezinfekciou. Ria-
diteľom tiež odporučíme, aby na ďalší deň 
pristúpili k udeleniu riaditeľského voľna.

Našou predstavou je vytvorenie mini-
málne 31 miest, kam by sa Zvolenčania 
mohli prísť otestovať. Predstavitelia vlády 
počítajú s  testovaním ľudí medzi 10 a  65 
rokmi veku. V  našom prípade sa jedná 
o približne 37 tisíc Zvolenčanov. Sami pri-
tom musíme vymyslieť systém, ako im dať 
možnosť prísť na konkrétnu hodinu. A do-

ručiť im túto informáciu.
To však nie je zďaleka jediný problém, 

s  ktorým si musíme poradiť. Ak si pred-
stavíme, že na jednom odberovom mieste 
sú zo strany vlády požadovaní dvaja dob-
rovoľníci (a to je ešte málo), potrebujeme 
najmenej 62 ľudí. Samozrejme môžeme 
len ťažko počítať, že tí dokážu pracovať 
počas 6 dní (dvakrát po sebe v piatok, so-
botu i nedeľu) celých 12 hodín. Musia sa 
striedať. Ak čo i len trochu ovládame poč-
ty, je nám jasné, že na zabezpečenie toho, 
čo od nás štát požaduje, potrebujeme stov-
ky dobrovoľníkov.

Bez pomoci samotných Zvolenčanov by 
to bolo veľmi náročné. Aj preto som nes-
mierne vďačná každému jednotlivcovi, 
ktorý sa prihlásil na našu výzvu. Napriek 
tomu stále nedisponujeme dostatočným 
počtom ľudí, predlžujeme tak termín na 
prihlásenie. Ak by mal ktokoľvek záujem 
pomôcť s  vypĺňaním formulárov pri od-
beroch, môže nás kontaktovať na adrese 
dobrovolnici@zvolen.sk najneskôr v pon-
delok, 26.10..  Len pripomínam, že za svo-
ju činnosť bude odmenený. 

Celoplošné testovanie je záležitosťou, 
akú sme tu ešte nikdy nemali. Na druhej 
strane vidím, že ochota Zvolenčanov 
pomáhať je veľká. Som za to nesmierne 
vďačná. A som tiež presvedčená, že spo-
ločne zvládneme aj túto nesmierne nároč-
nú úlohu.

Čo nové vo Zvolene?     

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 201
KALENDÁRIKY 2021

0907 727 201

LETÁKY
0907 727 201
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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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Rezervácie: 
0918 591 942, 0918 494 494
recepcia@oravskahoraren.sk
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
www.oravskahoraren.sk

„ Vianoce v tichu hôr „
���������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������

���������������192 €����������������
senior s dotáciou, inak cena 242 € / os.

�����������������������������
��������������������
��������������������������
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PRÁCA NA SLOVENSKU
ELEKTROTECHNIK

�TESTERISTA 
(HM 1.214,40€ + 100€ odmeny)
ZVÁRAČ�SPÁJKOVAČ 
����������������������������

 Miesto práce:���������������������

OPERÁTOR/OPERÁTORKA 
VÝROBY

��������������������������������
Miesto práce:�������

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
 + STRAVNÉ LÍSTKY
�������� 0918 493 960 

������stajanslovakia@azet.sk

85
-0
73
8

85
-0
73
8

Prijmeme nových zamestnancov 
���������������� 

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ
�����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
�����������

Viac info 
��������������������

0800 500 091

0944 113 140

Z Ľ A V A 

30%
DO KONCA 
OKTÓBRA
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CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436


