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BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
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Pokorne o pokore

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokora nie je rezignácia, pokora nie je 
vzdanie sa, pokora nieje ani mlčanli-
vosť. Je to jedna z cností. Prvá z nich.

Milí čitatelia, končíme prvý mesiac 
ďalšieho roka, čas uteká rýchlejšie, ako 
si uvedomujeme a s ním mnohým ute-
ká aj život. Život v nepokore, život často 
sebecký, nemajúci rešpekt. Život bez 
dôvery tam, kde sa dôvera očakáva. 
Mnohí ľudia neúmerne velebia sami 
seba.

„Život je dlhá lekcia pokory,“ od-
kázal nám James M. Barrie. Sir James 
Matthew Barrie, baronet, bol škótsky 
spisovateľ a dramatik. Je autorom zná-
mej literárnej postavičky Petra Pana, 
rozprávky, v ktorej priateľstvo, pokora 
a slušná statočnosť víťazí nad zlom, 
hlúposťou, nadutosťou a - nepokorou. 
Barry sa narodil ako druhý najmladší 
syn z desiatich detí. Študoval na akadé-
miách v Glasgow, Forfar, Dumfries a na 
Univerzite v Edinburgu. Stal sa žurna-
listom v Nottinghame aj v Londýne. To 
boli časy, keď aj žurnalistika preberala 
takéto témy. Keď sa zaoberala cnosťa-
mi, kým tá dnešná velebí a sprístupňu-
je iba ich opak.

Zle sa musí žiť neprispôsobivým. 
Nie, teraz nemyslím na sociálnu nepri-

spôsobivosť, myslím na to, že mnohí 
sa nedokážu zžiť s faktom, že existuje 
slušnosť, nenadranenosť, že sa dá žiť aj 
bez rôznych funkcií a mocenských po-
stov, že sa možno na človeka aj usmiať, 
nielen sa zdúvať a večne na všetko 
nadávať. A, samozrejme vo svojej neo-
hrozenej dokonalosti - aj na každého. 
Musí to byť zúfalé, od rána do večera 
žiť s tým, že už v práci nemôžem ni-
koho zvoziť, nebodaj vyhodiť, že už 
nepatrím k závoju poslušných verných 
neochvejnej moci.

Pritom by stačilo tak málo. Naozaj 
iba troška pokory. Lebo - iba človek 
dobrý a pokojný obracia všetko na 
dobré. Kto žije naozaj v pokoji, nikoho 
nepodozrieva. Kto však je nespokojný 
a podráždený, toho trápia najrôznej-
šie podozrenia, sám nenájde pokoj a 
nestrpí, aby mali pokoj druhí. Často 
povie, čo by hovoriť nemal, 
káže, čo je povinnosťou 
druhých, no zanedbáva 
svoje povinnosti. 

Život je lekcia pokory. 
Múdri sa podučia, hlu-
pákom to do smrti 
nedôjde.
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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521

»Kúpim Feliciu Combi nová 
STK MK v dobrom stave. Tel: 
09489302090

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

»Prenajmem 2-izbový byt 
nezariadený Sekier. Tel: 
0902163312

5. Domy predaj

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné

»Predám záhradnú chat-
ku vo Zvolene na Zlatom 
Potoku cena 13.999 €. Tel: 
0904833699

8. Stavba

9. Domácnosť

»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec

»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854

»Darujem šteniatka biele, 
psíky. Tel: 0908555789

»Predám zajace. Tel: 
0910349829

11. Hobby a šport

»Odkúpim kroje mince 
bankovky vyznamenania 
voj.prilby opasky pracky z 
opaskov pohľadnice a iné. 
Tel: 0903868361

»Odkúpim známky a obra-
zy. Tel: 0903741241

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

»Predám paličky na palič-
kovanie čipiek 50ks/á 1€ 
(10ks darujem), bavlnky 
Perlovky na vyšívanie, rôz-
ne farby ks/1€, el. ohrievač 
zn. Infrarot Elekrtro. NL 12 
(dohodou), teplý prešívaný 
modrý plášť 30€, odšťa-
vovač ovocia a zeleniny 
(dohodou), stacionárny 
bicykel (dohodou). Tel: 
045/5335607, 0904453246

14. Rôzne/iné

»Hľadám šikovnú upra-
tovačku/ky do rod. domu 
v Detve na 1x do týždňa. 
Odmena 5 eur/hod. Tel: 
0907877907

»Kúpim elektrický hob-
lík ruskej výroby. Tel: 
0907649984

15. Hľadám prácu

»Práca okolo domu, odpra-
távanie snehu, rýľovanie, 
opiľovanie stromov. Tel: 
0940870790

16. Zoznamka

»57 ročná hľadá sympatic-
kého muža, ktorý nechce 
byť sám. Tel: 0951625140

»Nájdem priateľa na 
vzťah? Mám 47 rokov. Tel: 
0940185541

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v 
tvare: RP medzera ZV me-
dzera Číslo rubriky medzera 
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.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

zvolensko@regionpress.sk
0907 727 201



ZV21-04_strana- 5

BÝvanIe, služByZvolensko
5

Rozvoz objednávok 
zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
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30. januára 1649   
bol popravený anglický kráľ Karol I., z Anglicka sa stala republika 
vedená Oliverom Cromwellom.

Výročia a udalosti
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�erstvé vajcia „M 20“ 169

Supercena

(1 kus = 0,08)

20 kusov

Pomaran�e 199

Supercena

(1 kg = 0,66)

3 kg balenie

Sle�ové flety 
v oleji  
• rôzne druhy 

069

-22%

(100 g = 
0,81/0,68/PP)

170 g

0.89

Mrkva s hráškom

099

Supercena

(1 kg = 2,48/PP)

640 g

(100 g =
0,81/0,68/PP)

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Mleté brav�ové 
mäso XXL 299

Supercena
1 kg balenie

CCHHLLLAADDEENNÉÉ

Kuracie prsné rezne 299

-44%
cena za 1 kg

5.39

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Treska v majonéze 
Exklusiv  
• v ponuke aj Treska 

v majonéze 
400 g za 1,79 €

239

Supercena

(1 kg = 5,98)

400 g

Ponuka tovaru platí od 1. 2. do 7. 2. 2021 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.

Tassimo 
Jacobs  
• kávové kapsuly 
• rôzne druhy

369

Supercena

(1 kapsula = 
0,46/0,23)

8/16 kapsúl

170 g170 g

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 1. 2.
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Pepsi/
Mirnda/7UP
Peps /i/i/ 079

Supercena

(1 l = 0,32)

2,5 l

Jägereister

999

Supercena

(1 l = 14,27)

0,7 l

35 % 
alkoholu

Hravé 
korbá�iky 
• údené/neúdené 

119

Supercena

(100 g = 1,59/1,49)

75/80 g

Rajo m�am DUO 
• smotanový jogurt 
• rôzne druhy

025

Supercena

(100 g = 0,17)

145 g

Liptov 
Bryndza 089

-31%

(100 g = 0,71)

125 g

1.29
Syrová 
náterka 
• rôzne druhy 079

Supercena

(100 g = 0,53)

150 g

Zlatý 
Bažant
• svetlé 
vý�apné 
pivo

049

Supercena

(1 l = 0,98)

0,5 l

Kryštálový 
cukor 053

Supercena
1 kg

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

CCHHLLLAADDEENNÉÉ

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 1. 2. do 7. 2. 2021 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
1. FEBRUÁRA
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0907 727 201

Najčítane
jšie
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e
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Samosprávy na Slovensku, vrátane tej 
našej, majú za sebou náročnú skúšku, 
ktorým bolo celoplošné skríningové tes-
tovanie. Počas štyroch dní sa na odbero-
vých miestach zriadených mestom Detva 
dalo otestovať 4839 ľudí, z nich bolo 28 
pozitívnych, čo je viac ako pol percenta. 

V Detve sme testovali už od štvrtku 21. 
januára v  dvoch odberových miestach 
(Dom kultúry A. Sládkoviča a  Mestské 
kultúrne stredisko – Chudobienec). 
Prvý deň sa dalo otestovať 902 ľudí, piati 
z nich boli pozitívni. V piatok prišlo na 
testovanie 929 ľudí, pozitívnych bolo 
desať. 

Cez víkend sa počet našich odbero-
vých miest rozšíril o športovú halu a tri 
základné školy. V sobotu sa v celom mes-
te dalo otestovať 1984 ľudí, testy odhalili 
11 pozitívnych. Nedeľa bola pokojnejšia, 
na testovanie prišlo 1024 ľudí, z  nich 
dostali zlú správu v podobe pozitívneho 
výsledku iba dvaja.

Ako už napovedajú počty otestova-
ných ľudí počas jednotlivých dní, testo-
vanie bolo plynulé, nikde sa nevytvárali 

rady, v  ktorých by ľudia museli hodinu 
čakať na test. Viacerí obyvatelia využili 
možnosť testovania v mobilnom odbero-
vom mieste, ktoré je otvorené počas pra-
covných dní.

Počty infikovaných nie sú alarmujúce, 
no to pre nás neznamená, že môžeme po-
ľaviť v dodržiavaní opatrení. Stále máme 
platný zákaz vychádzania. Stále sú tými 
najdôležitejšími opatreniami dodržiava-
nie odstupu, nosenie rúšok a  dôsledná 
dezinfekcia rúk. Robíme to nielen pre 
seba a pre svojich najbližších, ale aj pre 
celú krajinu. Všetci sa chceme čo najskôr 
vrátiť k normálnemu životu, v ktorom sa 
mohli ľudia stretávať a deti chodili do 
školy. 

Čo nové v Detve?

» Ján Šu�iarský
primátor mesta
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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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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

LETÁKY
0907 727 201

VIZITKY
0907 727 201
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1. februára 1913                
otvorili newyorskú železničnú stanicu Grand 
Central Terminal ako najväčšiu na svete

Výročia a udalosti 2. februára 1943      
Druhá svetová vojna: o 8:40 sa skončila Bitka o 
Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemec-
kí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.
3. februára 1940       
sa narodil Milan Lasica, slovenský herec, zabá-
vač a podnikateľ

Výročia a udalosti 4. februára 1993                 
Slovensko sa stalo členom Svetovej zdra-
votníckej organizácie

Výročia a udalosti

WWW.REGIONPRESS.SK
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Počas uplynulého víkendu sme pre záujemcov 
z radov Zvolenčanov pripravili možnosť otestovať 
sa a získať tak certifikát, ktorý im zaručuje mier-
nejšie podmienky zákazu vychádzania. Využilo 
ju 14 273 ľudí, 100 z nich bolo pozitívnych. Percen-
tuálne sme presne na tej istej hodnote ako na je-
seň po 1. kole testovania – pozitívnych na covid-19 
je 0,7% zúčastnených obyvateľov.

V čase písania tohto článku ešte nevieme, ako 
sa k výsledkom postaví vláda. Všetko nasvedčuje 
tomu, že v našom okrese by sa už testovať nemu-
selo, nikto však doposiaľ neurčil ďalší postup. Na-
teraz nás teda veľmi teší, že sme testovanie počas 
uplynulého víkendu úspešne zvládli.

Na jeho prípravu testovania sme mali iba päť 
dní - aj tie sa niesli v znamení nejednoznačných 
informácií zo strany štátu. Počas piatich dní sme 
museli zabezpečiť desiatky zdravotníkov, dokon-
ca aj subjekt, ktorý ich zastreší. Počas piatich dní 
sme museli nájsť a materiálne zabezpečiť odberné 
miesta - dôsledne pritom zvažovať ich počet, aby 
stihli vybaviť všetkých Zvolenčanov so záujmom 
o test. Počas piatich dní sme museli nájsť systém 
objednávania a umožniť, aby prišli aj ľudia, ktorí 
sa v on-line rezerváciách vôbec nevyznajú. Päť 
dní, ktoré nám dala na prípravu naša vláda, je ža-
lostne málo. Najmä ak je to v podstate jediná vec, 
ktorú sme od nej dostali. Je naozaj nemilé, že aj 
posledný certifikát sme si museli zaobstarať sami. 
No zvládli sme to. Lebo v našom meste a jeho okolí 
je stále dosť ľudí so srdcom na správnom mieste.

Veľká vďaka patrí všetkým zdravotníkom - 
mnohí z nich nastúpili po svojich nočných služ-
bách, len aby pomohli. Veľká vďaka patrí aj na-
šim pomocníkom pri vypĺňaní formulárov, ktorí 

riskovali svoje zdravie a predsa nezaváhali. Ani 
nepočítam, po koľký krát už pomohli naši dob-
rovoľní hasiči, pričom za to nepýtali vôbec nič. 
Ďakujem im. Rovnako ďakujem pani riaditeľke 
nemocnice a jej tímu, ktorí zastrešili testovanie 
po odbornej stránke. Ďakujem našim mestským 
policajtom či zástupcom škôl, z ktorých sa za 
tých krátkych päť dní stali vynikajúci velitelia 
jednotlivých odberných miest. Ďakujem pánovi 
riaditeľovi základnej školy na Zlatom Potoku a 
personálu jedálne za prípravu stravy pre ľudí z 
odberných tímov. Ďakujem pánovi riaditeľovi 
Strednej zdravotníckej školy i samotným učiteľ-
kám za ochotu zriadiť samostatné odberné miesto 
a pomôcť aj mimo neho. No a v neposlednom rade 
ďakujem svojim kolegom z mestského úradu, bez 
ktorých energie a ochoty pracovať dňom i nocou, 
by zvládnutie tak náročnej úlohy nebolo možné. 
Ďakujem tiež vojakom a dobrovoľníkom, ktorí 
prišli posilniť naše tímy. Ďakujem každému jed-
notlivcovi, ktorý podal pomocnú ruku. 

Prečo toľké ďakovanie? Pretože to boli práve 
spomenutí ľudia, ktorí sa pričinili o úspech akcie, 
ktorej rozmer nemá v dejinách nášho mesta obdo-
bu. A tiež preto, lebo tí, ktorí pre nás celý „skrí-
ning“ vymysleli, sú na slová vďaky akýsi skúpi. 
Bolo smutné vidieť v televízii prejavy a tlačové be-
sedy „veľkých“ politikov tváriacich sa, ako všetko 
dobre zorganizovali. Nie páni politici, hrdinami 
uplynulých dní nie ste vy. Sú nimi ľudia, ktorých 
som práve spomenula. Úprimné poďakovanie je 
to najmenej, čo pre nich môžeme všetci urobiť.

Čo nové vo Zvolene?     

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk



ZV21-04_strana- 12

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
12

52
-0
00
3

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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8100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


