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2,45€/kg

T: 0908 13 11 99
Doprava v cene!
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Nie pre ťažké reformy, ktoré sa ne-
dajú vydržať, lebo žiadne nerobia. 
Nie pre kauzy, hoci škandálov mali 
za tých pár mesiacov neúrekom. 
Ľudia nechcú Igora Matoviča a jeho 
vládu kvôli absolútnej neschopnos-
ti riešiť vážne problémy, arogantnej 
komunikácii k občanom a drzému 
papalášizmu.

Očakávaná zmena k lepšiemu 
s Matovičom neprišla a ani nepríde. 
A za dverami stále čaká starý aj nový 
Smer. Úlohou všetkých príčetných a 
kompetentných strán je ponúknuť 
alternatívu. Odbornú, profesionál-
nu a hodnotovú alternatívu, pre 
ktorú Slovensko a jeho občania sú 
cieľom politiky, nie iba nástrojom 
na použitie vo voľbách. 

Potrebujeme viac odbornej disku-
sie, debát o zdravotníctve, obnove 
Slovenska o problémoch a  rieše-
niach. Pri tejto vláde, pri spôsobe 
vládnutia Igora Matoviča sa o tom 
nedá ani snívať. Nechcem a neželám 
Slovensku návrat ľudí, ktorí si mys-
leli a hovorili, že keď vyhrajú voľ-
by, môžu všetko. Nechcem Fica ani 
žiadny iný Smer. Chcem len slušnú 

vládu, ktorá nebude robiť vlastným 
občanom zle. A ktorá sa správa k 
ľuďom s úctou! Pretože v tomto me-
dzi Ficom a Matovičom prestáva byť 
rozdiel. 

Igor Matovič patrí do politickej aj 
ľudskej izolácie. Je to zlý politik aj 
zlý manažér. Každý, kto mu umož-
ňuje zostať pri moci, je spoluzod-
povedný za škody, ktoré premiér 
spôsobí.

Slovensko má na viac!

POTREBUJEME NOVÚ 
ALTERNATÍVU. 

Matovič nevyšiel, lebo ani nikdy nemohol.
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» Tomáš 
Drucker

15. decembra 1984 
štart balónovej sondy Vega 1, prelet okolo Halleyovej kométy, pri-
státie na Venuši 

Výročia a udalosti
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

1. Auto-moto/predaj
»Predám VW Golf 4 tdi 
variant 4x4 96kw, ťažné, 
el. okná, fólie, klíma, den-
né svetlá, hmlovky, letné 
zimné pneu., servisovaný 
udržiavaný, cena 2520€, 
štvorkolku Linhai 500 4x4 
automat, redukcia, uzá-
vierka 2miestna, ťažné, ku-
for, nosič, led svetlá, cestné 
terénne pneu. na elektró-
noch, rozšírená, lemy blat-
níkov, predný ochranný 
štít, lyžiny, cena 3250€. Tel: 
0908945434

2. Auto-moto/iné
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel: 0949350195

3. Byty/predaj
»Predám 2-izbový byt. Tel: 
0917398748

4. Byty/prenájom
»Hľadám do prenájmu 
1-izbový byt vo Zvolene naj-
radšej zariadený nie je pod-
mienka. Tel: 0944554651

5. Domy predaj

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné
»Kúpim garáž v Detve pri 
hoteli. Tel: 0907297252

8. Stavba

9. Domácnosť
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec
»Predám 2 mesačnú Bra-
zílsku filu „raritná čierna 
farba s bielou škvrnou na 
hrudi“. Dobrá cena. Sms 
alebo Tel: 0907213518
»Kúpim HD kože. Tel: 
0948799362
»Predám roudnický pluh 
štvorák+diely. Cena 650€. 
Tel: 0902713230

11. Hobby a šport
»Kúpim staré hodinky. Tel: 
0905767777

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   
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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.

»Odkúpim kroje mince 
bankovky vyznamenania 
voj.prilby opasky pracky z 
opaskov pohľadnice a iné. 
Tel: 0903868361
»Kúpim staré odznaky po 
vojakoch, partizánoch, ha-
sičoch. 0907910755
»Odkúpim známky a obra-
zy. Tel: 0903741241

12. Deťom

13. Rôzne/predaj

14. Rôzne/iné
»Predám do kúpelne 3ks 
kovové madlá v tvare L 
75x50cm po 10€/ks, záves-
nú sedačku do vane 15€. 
Tel: 0918797054
»Kúpim haki lešenie. Tel: 
0908532682

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

16. Zoznamka
»Rozvedený 46r. nefajčiar 
hľadá priateľku na vážne 
zoznámenie do 45r. Tel: 
0951300682
»Sympatická 55 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181
»Ak si sám napíš 70 roč. Tel: 
0918307669
»Rozv. hľadá priateľku do 
45rokov. Tel: 0940059841

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

94
-0
17
8

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk

INZERCIA
0907 727 201
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Začiatkom decembra sme na prieče-
lie domu kultúry vrátili bustu Andreja 
Sládkoviča. Zložili sme ju pri rekon-
štrukčných prácach na budove, ktorá 
nesie básnikovo meno. Na staré miesto 
sa Sládkovič vrátil v tomto roku, v kto-
rom si pripomíname dvesto rokov od 
jeho narodenia.

Dom kultúry v  Detve nesie meno 
Andreja Sládkoviča od roku 1968. 
Andrej Sládkovič bol nielen evanje-
lickým kňazom, literárnym kritikom, 
ale aj básnikom, ktorý preslávil Detvu 
svojou básnickou skladbou Detvan. 
V  nej vyzdvihol jedinečnosť a  rázovi-
tosť Detvy, krásu, svojráznosť a hrdosť 
Detvanov. Detva a  Detvania sa takto 
stali symbolom Slovenska a Slovákov, 
preto si zaslúži pozornosť obyvateľov 
nášho mesta. Bustu sme dali opraviť 
a obnoviť a spolu s pamätnou tabuľou 

sú umiestnené na rovnakom mieste 
ako v minulosti. 

K  výročiu narodenia Andreja Slád-
koviča mesto tento rok pripravovalo aj 
kultúrne podujatie, žiaľ z dôvodu plat-
ných protiepidemiologických opatrení 
sme ho nemohli uskutočniť. Okrem 
samostatného kultúrneho programu 
v  Dome kultúry Andreja Sládkoviča 
sme chceli básnikovi venovať zvýšenú 
pozornosť aj počas Folklórnych sláv-
ností pod Poľanou v Detve. Tie sme ale 
tiež museli z protiepidemiologických 
dôvodov presunúť na rok 2021.

Novinkou je nielen obnovená busta 
Andreja Sládkoviča na budove domu 
kultúry, ale aj jej osvetlenie z neďale-
kého stĺpa, ktoré ju zvýrazňuje v noč-
ných hodinách.

Čo nové v Detve?

» Ján Šu�iarský
primátor mesta
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Kyslá 
smotana   

049

-43%

(1 kg = 1,96)

250 g

0.87*

Tvaroh
hrudkovitý jemný

069

-30%

(1 kg = 2,76)

250 g

0.99

DUO  
• rôzne druhy

025

-39%

(100 g = 0,17)

145 g

0.41*

111

-30%

(1 kg = 4,44)

250 g

1.59

Gouda  
• blok

Rajo Maslo 129

-53%

(1 kg = 5,16)

250 g

2.79*

041

Supercena
1 l

Slovenské 
mlieko  
• t�vanlivé
• obsah tuku 1,5 %

065

-48%

(1 l = 0,33)

2 l

1.25

Kofola  
• rôzne druhy

2 l

• blok
• 100 % t�eska 199

-33%

(1 kg = 4,98)

400 g

2.99

ZMRAZENÉ

Kyslá 
smotana   

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 14. 12.
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Pilsner Urquell
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

279

-30%

(1 l = 3,72)

0,75 l

3.99

Kuracie prsia 299

-44%
cena za 1 kg

5.39

Supercena

Slovenské 
mlieko  
• t�vanlivé
• obsah tuku 1,5 %

• svetlé výčapné pivo

049

-28%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.69*

+ pohár 

999

Supercena

(1 l = 14,27)

0,7 l

Nestville 
Whisky blended

40 % 
alkoholu

Nutella

399

-33%

(1 kg = 6,65)

600 g

5.99*

279

-30%

(100 g = 1,40)

200 g

3.99

• 100 % Robusta

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
14. DECEMBRA
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PREDAJ OVOCIA A ZELENINY
AKCIA trvá od pondelka 14.12.2020 do soboty 19.12.2020

Na krytom mestskom trhovisku, Trhová ulica, ZVOLEN

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

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 5kg

Predaj tovaru v akciových cenách.

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

JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody
balenie 5 kg

PETRŽLEN
voľný predaj

ORECHY LÚPANÉ 
VLAŠSKÉ 0,79 €/kg

NOVÁ KVASENÁ 
KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

MAK MODRÝ
balenie 1kg

0,39 €/kg

0,58 €/kg

3,90 €/kg

11,50 €/kg
MRKVA
voľný predaj

0,49 €/kg

0,49 €/kg

ZAVÁRANINY
na domáci spôsob

od 1,20 €/ks

0,99 €/kg

CIBUĽA ŽLTÁ
voľný predaj
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Štefan Svitko ja na svoj dvanásty štart 
na Rely Dakar pripravený! Posledné me-
siace trávi tvrdým tréningom a vy si teraz 
môžete naplno vychutnať jeho jazdec-
ké umenie v  tej najčistejšej forme. Čaká 
vás surová akcia, žiadna hudba, žiadne 
efekty, iba  rev motorov – enduro špeci-
álu KTM 350 EXC-F a rely motorky KTM 
450 Replica. Záhorie ponúka nášmu naj-
úspešnejšiemu rely jazdcovi takmer iden-
tické podmienky, aké má na Dakare: „Je 
tu veľa piesku (rýchlych pieskových ciest) 

a na ňom je dobré najmä to, že nezamŕza. 
Takže tu sú asi tie najlepšie podmienky, 
aké si môžem dovoliť,“ vysvetľuje Šte-
fan. O tom, že nič nenecháva na náhodu, 
svedčí aj čas, ktorý má vyhradený na 
jazdenie: „Tréningom a  pretekmi strá-
vim do roka možno aj 200 dní,“ odhaduje 
Svitko. „Čím viac jazdím, tak o to lepšie 
sa mi potom aj preteká. Nepodceňujem to 
a snažím sa vždy pripraviť na 100%.“

Nové video, ktoré chcete vidieť, ale aj 
počuť, nájdete na webe redbull.sk.

 VYPOČUJTE SI NOVÉ VIDEO ŠTEFANA 
SVITKA: TAKTO VYZERÁ A ZNIE PRÍ-
PRAVA NA DAKAR

Foto: Filip Nagy / Red Bull Content Pool
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9S láskou spomína manželka Marka, dcéra Janka s rodinou, 

syn Mirko s rodinou a pravnúčik Adamko.

Milovali sme Ťa, Ty si miloval nás,
tú lásku v našich srdciach, nezničí ani čas.
Zbohom, nestihol si povedať,
len žiaľ v srdciach nás všetkých zanechať.
Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam,
čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.
Spi sladko, drahý náš Janko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe každučký deň.

Ján Danko z Hriňovej

Dňa 12. decembra 2020 uplynulo 2. výročie čo 
nás navždy opustil manžel, otec, starký a prastarký
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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� WiFi zadarmo
� WC v autobuse
� servis na palube 
� najrýchlejšia preprava 

Lístok 
kúpite na

bus.daka.sk

armo
obuse
palube 
šia preprava bus

BRATISLAVA — TRNAVA — NITRA — ZVOLEN — LUÈENEC —  RIMAVSKÁ 
SOBOTA — ROŽŇAVA — KOŠICE — MICHALOVCE — HUMENNÉ

�Wi

€
od
už2,99


