
ZV21-07_strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 39 560 domácností a firiem

ZVOLENSKO
DETVIANSKO-KRUPINSKO

č. 7 / 19. február 2021 / 25. rOčNÍK

46
-0

00
3 

 PREDAJ 
MLÁDOK

od 2.3. 2021

NA STRANE č.2

59
-0
01

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá

13
 12

1 0
02

6



ZV21-07_strana- 2

redakčné slovo / ZdravIe+relaX, bývanIe Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

ZVOLENSKO
DETVIANSKO-KRUPINSKO

Mariana Kučerová  0907 727 201

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Zvolen, Detva, Hriňová, Korytárky, 
Kriváň, Stožok, Vígľaš, Krupina, 
Bzovík, Dudince, Hontianske 
Nemce, Sebechleby, Babiná, Bud-
ča, Dobrá Niva, Hronská Breznica, 
Kováčová, Lieskovec, Očová, Plie-
šovce, Podzámčok, Sása, Sielnica, 
Sliač, Zvolenská Slatina, Kováčo-
vá, Očová, Zvolenská Slatina 

zvolensko@regionpress.sk

Redakcia: Dukelských hrdinov 1 
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    42.810 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

75
-1
5

O tak chýbajúcej trpezlivosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Trpezlivosť, sebaovládanie, umierne-
nosť, láskavosť. Ozaj, iba tak, na mar-
go toho, čo sa deje v mnohých prípa-
doch všade okolo nás – a najmä toho, 
čo je obrazom našej trápne bezmocnej 
moci – tam, kde chýba láskavosť, tam 
dominuje slabošstvo. 

Zlo a nenávisť je záštitou slabých, 
malých a zakomplexovaných. Domáha-
jú sa ním pozornosti a uznania. A tak im 
trpezlivo doprajme – nezáujem. Dokonca 
môžeme byť pri tom aj láskavo trpezliví.

Patience and persistence ako trpez-
livosť a vytrvalosť. „Svet je plný bláznov, 
ktorí chcú všetko rýchlo a jednoducho 
– úspech, peniaze, pozornosť.“ (Curtis 
Jackson alias 50Cent.) Trpezlivosť a vy-
trvalosť potrebujeme nielen na to, aby 
sme sa stali „niekým“, ale aj na to, aby sa 
nám podarilo pre ľudstvo spraviť „niečo“. 
Inak sme len marionety na špagátikoch, 
o ktorých nevieme ani len to, kto a čo ich 
ovláda. Nevieme, lebo to vedieť nechce-
me. Lebo sa toho poznatku bojíme.

Momentálne okolnosti, v ktorých 
žijeme, nás skúšajú až na dno našich 
síl. Ako byť trpezlivým, ak nemám z 
čoho uživiť rodinu? Ako byť trpezlivým, 
ak nesmiem nikam a nesmiem nič? Ako 
byť trpezlivým, ak vidím štatistiky, ktoré 

Slovensko stavajú v tých najtragickejších 
číslach na prvé miesto na svete? Ako byť 
trpezlivým pri počúvaní našich politi-
kov, ktorí nám neustále vnucujú divadlo 
ako sa nepočúvať?

Trpezlivo a vytrvalo kráčať za svoji-
mi snami. Všetci máme túžby. Dostatok 
objektívnych informácií, umenie si ich 
vyhľadať a oddeliť od záplavy propa-
gandy, vzdelanie, sčítanosť, potrebné 
zručnosti a skúsenosti a správne postoje 
ovplyvňujú či človek dokáže ísť za svojím 
zámerom, cieľom. Správne postoje sú i 
správne zoradené hodnoty. Ak teda vie-
me, čo hodnoty sú a čo zas predstavuje 
ich opak.

Iba trpezlivosťou sa dostaneme z 
kráľovstva krivých zrkadiel, z bludiska 
hlúposti, zla, primitivizmu, mocenské-
ho egoizmu a odborného diletantizmu. 
Trpezlivosť je láskajúca upokojujúca vní-
mavá chápavosť a empatia. 
To ostatné sú iba trápne 
teatrálne gestá mizerných 
hercov.

A o mesiac je tu jar, 
milí čitatelia – tak, hlav-
ne, trpezlivo a opatr-
ne, dožime sa jej v 
zdraví!
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Priznávam pred všetkými, že som 
netolerantný extrémista. Slová ako 
tolerancia a korektnosť vo mne vzbu-
dzujú niekedy odpor.

Spomínam si na príbeh, ktorý mi 
kedysi rozprávala moja starká z Varína: 
Mládencovi nahováral jeho priateľ svoju 
sestru za manželku. Chlapec sa bráni a 
hovorí: „Veď je strašne škaredá.“ „Buď 
rád, aspoň ti za ňou nebudú chodiť ďalší 
chlapi z dediny,“ oponuje priateľ. „Ale 
je aj veľmi hlúpa,“ zaznieva ďalšia ná-
mietka. „Ty blázon, veď je to dobré, as-
poň nebudeš pod papučou ako ja,“ po-
smeľuje ho priateľ. „No dobre, ale vraj je 
v druhom stave,“ oponuje mu kandidát 
na ženícha. „Buď rád, vieš aký je dnes 
problém otehotnieť?“ „Ale každý deň je 
opitá,“  nevzdáva sa mládenec. Veď aj 
ty si rád vypiješ, tak môžete piť spolu,“ 
hovorí brat nevesty. „Dobre, ale počul 
som, že už pripravila o život niekoľkých 
svojich partnerov.“ „Ty si ale netolerant-
ný človek. Ponúkam ti ženu s toľkými 
výhodami a ty si na nej nájdeš jednu 
maličkosť, ktorú nedokážeš prijať.“ 

V živote som navštívil mnoho firiem 
a stretol som sa v niektorých z nich so 
zaujímavým javom. Firmy, kde bola 
najväčšia spokojnosť zamestnancov 

a najväčšia „tolerancia“ majiteľov, sa 
vyznačovali podpriemernou výkon-
nosťou. Všetci boli vo firme spokojní a 
tolerantní – k nedostatočným výkonom 
a flákaniu. Žijeme v  dobe, keď si chce 
každý vykrikovať a robiť čo chce. Chýba 
nám 3P - poslušnosť, pokora a poriadok. 

Pri inovačných projektoch sú 
rôznorodosť a inakosť dôležité. Spo-
chybňovanie názorov, iné pohľady na 
vec, rúcanie paradigiem – to všetko je 
užitočné. Treba hľadať nové cesty, ob-
javovať, spochybňovať, vynachádzať, 
inovovať. Okrem potrebnej zmeny 
však potrebujeme chrániť princípy, 
ktoré sú pevné a  nemenné. Je dobré, 
keď z chlapca vyrastie otec a z dievčaťa 
matka rodiny. Je dobré ak rodina tvorí 
základ spoločnosti, v  ktorej žijeme. 
Verím, že sme Pánom utkaní tak, aby 
ženy a  muži plnili 
rôzne role. Verím 
v  nemenné Božie 
princípy fungova-
nia sveta. A som ne-
tolerantný k ľuďom, 
ktorí chcú obrátiť 
náš svet hore 
nohami.

Som netolerantný extrémista

» Ján Košturiak
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 28. 2. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

21. februára 2018           
v obci Veľká Mača došlo k vražde investigatívneho novinára Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej

Výročia a udalosti

INZERCIA
0907 727 201
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Budvar
• svetlé výčapné pivo 049

-34%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.75

249

-46%
cena za 1 kg

4.69

Kuracie
stehná  
• bez kost� 

a kože

CHLADENÉ

Vajcia „M” 179
20 kusov

(1 kus = 0,09)

Inovecká 
saláma   199

-33%

(1 kg = 3,98)

500 g

2.99

129
550 g

(1 kg = 2,35)Rama Classic

Smotanová 

• pr�rodná

Tvarohové 

• s náplňou 
• rôzne druhy

Trvanlivé 
mlieko    
• 3,5 % tuku 

053

-14%
1 l

0.62

CHLADENÉ

• f�leta s kožou

129
-35%

cena za 100 g

1.99

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 22. 2.
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Supercena
kg

249

-37%

(100 g = 1,25)

200 g

3.99

• 100 % Robusta

Smotanová 

• pr�rodná
065

-23%

(100 g = 0,33)

200 g

0.85

• makové/orechové 119
-23%

(1 kg = 2,38)

500 g

1.55

Tvarohové 

• s náplňou 
• rôzne druhy

129
Supercena

(1 kg = 2,58)

500 g

Lina  
• rôzne druhy 129

3 x 60 g

(100 g = 0,72)

180 g

049

Supercena

(1 l = 0,33)

1,5 l

Minerálna voda 
• jemne sýtená/sýtená

299

Supercena

(1 l = 3,99)

750 ml

sprej*
• rôzne druhy 

* Biocídne výrobky 

Pred aplikáciou 

na obale 

• 3-vrstvový
499

Supercena

• f�leta s kožou

-35%
cena za 100 g

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

OD PONDELKA
22. FEBRUÁRA



ZV21-07_strana- 8

služby, bývanIe Najčítanejšie regionálne noviny
8

VIZITKY
0907 727 201

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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Detvianske vyrezávané kríže sú od 
roku 2017 zaradené v zozname Repre-
zentatívneho nehmotného kultúrne-
ho dedičstva Slovenska ako drevené 
vyrezávané kríže na Podpoľaní. Ná-
vrh na túto nomináciu podalo naše 
mesto, pridala sa Hriňová, ostatné 
obce Podpoľania, súčasní výrobcovia 
krížov, Podpolianske múzeum v Det-
ve a Národopisná spoločnosť Sloven-
ska. Mesto Detva už pri zápise garan-
tovalo, že sa o svoje vyrezávané kríže 
bude starať, veď niektoré sú dokonca 
zapísané ako kultúrne pamiatky. 

S opravami vyrezávaných krížov 
sme začali ešte vlani. Opravili sme 
kríž, ktorý stojí pri Mestskom úrade 
v  Detve, ktorý v  minulosti vyrobil 
Štefan Ľupták - Hutman. Kríž bol 
prasknutý, a preto si vyžadoval rekon-
štrukciu, aby sa ešte viac neznehod-

nocoval. V rámci prác museli na kríži 
prehĺbiť rezbu a obnoviť nátery. Od 
jesene stojí na novej kovovej konzole, 
cez ktorú nebude nasávať vlhkosť a 
životnosť kríža sa tak podstatne pre-
dĺži. Opravu urobil samotný výrobca 
Štefan Ľupták spolu s bratom Jánom a 
Milanom Malčekom. Rovnaká trojica 
v súčasnosti reštauruje aj kríž z Ná-
mestia SNP. 

Tretím krížom, ktorý má mesto v 
pláne na rekonštrukciu je vyrezáva-
ný kríž zo Skliarova. Tento kríž je tiež 
značne poškodený, jeho oprava pre-
behne v jarných mesiacoch tak, aby 
sme ho mohli osadiť už v lete.

Čo nové v Detve?

» Ján Šu�iarský,
primátor mesta

23. februára 1991            
Druhá vojna v Perzskom zálive: pozemné jednotky prekročili saudskoa-
rabskú hranicu a vošli do Kuvajtu, čím začala pozemná fáza vojny

Výročia a udalosti
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ZABEZPEČÍME  

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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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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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov 
údržby

do METRA Zvolen 

Kontakt:
0948 205 223 

Nástup ihneď,
na dohodu o vyk. práce,
hodinová mzda 5,5€ brutto

Najčítane
jšie

regionáln
e

noviny
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Spadli sme do čiernych čísel. Ochorenie 
Covid-19 sa u nás rozšírilo do tej miery, že 
sme ako okres podľa covid-automatu zara-
dení do posledného, 4. stupňa varovania. 
Platia preň isté pravidlá, ktoré sú prijaté 
vládou SR a hlavným hygienikom SR.

Napríklad sa odporúča neotvárať dennú 
formu vyučovania v  školách a  škôlkach, 
aby nedošlo k ešte výraznejšiemu šíreniu 
ochorenia. Neľahké rozhodnutie na krízo-
vom štábe spred niekoľkých dní, týkajúce 
sa práve neotvorenia škôl, sa tak s odstu-
pom času javí ako prezieravé. Viem, že vte-
dy s ním mnohí rodičia neboli stotožnení 
a rozumiem im. Deti sú doma už príliš dlho 
a mali by sme robiť všetko, aby sa to zmeni-
lo. Už v tom čase sme však mali informáciu 
o náraste pozitívnych prípadov a ten sa 
práve v uplynulých dňoch prejavil naplno. 
Deti sa tak aj naďalej ostávajú učiť formou 
on-line vzdelávania. 

Aké sú ďalšie pravidlá pre „čierne“ 
okresy podľa covid-automatu? Napríklad 
povinné nosenie rúška vo vnútorných 
i vonkajších priestoroch. Do prírody smie-
me síce bez rúška, avšak iba v rámci náš-
ho okresu. Jeho hranice by sme nemali 
prekračovať. Zakázané sú hromadné pod-
ujatia, ale aj svadby či kary. Rovnako tak 
ostávajú zavreté fitness centrá, wellness 
zariadenia, ubytovacie zariadenia, plavár-
ne či múzeá. Reštaurácie môžu fungovať 
len na základe okienkového predaja, prí-
padne rozvážať stravu. Pri obrade sa môže 
stretnúť najviac 6 osôb, v  prípade pohre-
bov toto obmedzenie nie je.   

Aby sme mohli ísť do práce, potrebuje-
me osvedčenie o negatívnom výsledku tes-
tu nie staršie ako 7 dní. Práca z domu je od-
porúčaná všade, kde je to možné. A práve 
tu sa chcem zastaviť. Koronavírus nás totiž 
donútil zatvoriť načas aj mestský úrad. 

Keď sa v priebehu posledných mesia-
cov z času na čas objavili prípady našich 
zamestnancov pozitívnych na ochorenie 
Covid-19, prijali sme potrebné opatrenia a 
fungovali sme ďalej. V posledných dňoch 
však došlo k prudkému nárastu počtu in-
fikovaných kolegov. S ním sa samozrejme 
spája okamžitá karanténa pre všetkých, 
ktorí s nimi prišli do bezprostredného kon-
taktu. Postupne nám takto vypadla väčši-
na personálneho oddelenia, celá matrika, 
odbor stavebnej správy, polovica odboru 
správy majetku a niektorí pracovníci z 
odboru rozvoja mesta. Na krízovom štábe 
tak padlo rozhodnutie o uzatvorení úradu 
– kvôli ochrane zamestnancov a samozrej-
me aj verejnosti. Napriek obmedzeným 
stránkovým hodinám totiž denne navšte-
vovali budovu mestského úradu desiatky 
Zvolenčanov. Rozhodne preto nemienime 
dopustiť, aby sa práve naša budova stala 
ohniskom šíriaceho sa ochorenia. Napriek 
tomu, že ju uzatvárame, ostávame Zvolen-
čanom k dispozícii. Verejnosť sa na nás 
môže aj naďalej obracať prostredníctvom 
e-mailovej pošty - presne tak, ako kedykoľ-
vek predtým.

Čo nové vo Zvolene?     

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

Občianska
riadková
inzercia

2. Auto-moto/iné

»Predám elektróny: Mer-
cedes, BMW, Golf 1, Golf 2, 
Suzuki, Škoda, dve auto-
batérie 55ah a 60ah, zimné 
a letné pneu., viac druhov. 
Tel: 0907186291
»Kúpim staré motorky aj 
nekompletné ponúknite. 
Tel: 0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521

7. Reality/iné

»Kúpim 2-izb. alebo 1,5-izb. 
byt vo Zvolene, volať po 
14h. Tel: 0910297535
»Dlhodobo prená-
jmem garáž vo Zvolene, 
J.C.Hronského, cena 60€/
mes. Tel: 0949219156
»Kúpim garáž v Detve. Tel: 
0907297252

9. Domácnosť

»Predám kombinovaný 
sporák (plyn, el.), šírka 
60cm. Tel: 0949778779
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec

»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758
»Predám cca 200kg pra-
sa na zabitie, chované len 
na vlastnom šrote. Cena 
2,30€/kg. Tel: 0902713230
»Predám vežu z vysoko-
zdvižného vozíka prerobe-
nú do ramien za traktor. 
Sú k nej aj vidly na nosenie 
balíkov. Cena 650€. Tel: 
0902713230
»Predám nakladač UNHZ 
750 za traktor. Cena 1500€. 
0902713230

11. Hobby a šport

»Odkúpim známky a obra-
zy. Tel: 0903741241

13. Rôzne/predaj

»Predám dekoratívne ve-
šiačiky 5ks/á 5€, paličky na 
paličkovanie 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

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

15. Hľadám prácu

»Práca okolo domu, odpra-
távanie snehu, rýľovanie, 
opiľovanie stromov. Tel: 
0940870790
»Hľadám prácu na hyd. 
lise, rovnanie oceľ. hrebe-
ňov. Tel: 0915170867

16. Zoznamka

»Sympatická 55r. hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181
»Hľadám ženu, spoločné 
bývanie na dedine, samo-
ta ma deprimuje, spolu to 
zvládneme lepšie, máš tu aj 
záhradku. Tel: 0910676472

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.

Občianska
riadková
inzercia

2. Auto-moto/iné

»Predám elektróny: Mer-
cedes, BMW, Golf 1, Golf 2, 
Suzuki, Škoda, dve auto-
batérie 55ah a 60ah, zimné 
a letné pneu., viac druhov. 
Tel: 0907186291
»Kúpim staré motorky aj 
nekompletné ponúknite. 
Tel: 0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521

7. Reality/iné

»Kúpim 2-izb. alebo 1,5-izb. 
byt vo Zvolene, volať po 
14h. Tel: 0910297535
»Dlhodobo prená-
jmem garáž vo Zvolene, 
J.C.Hronského, cena 60€/
mes. Tel: 0949219156
»Kúpim garáž v Detve. Tel: 
0907297252

9. Domácnosť

»Predám kombinovaný 
sporák (plyn, el.), šírka 
60cm. Tel: 0949778779
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec

»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758
»Predám cca 200kg pra-
sa na zabitie, chované len 
na vlastnom šrote. Cena 
2,30€/kg. Tel: 0902713230
»Predám vežu z vysoko-
zdvižného vozíka prerobe-
nú do ramien za traktor. 
Sú k nej aj vidly na nosenie 
balíkov. Cena 650€. Tel: 
0902713230
»Predám nakladač UNHZ 
750 za traktor. Cena 1500€. 
0902713230

11. Hobby a šport

»Odkúpim známky a obra-
zy. Tel: 0903741241

13. Rôzne/predaj

»Predám dekoratívne ve-
šiačiky 5ks/á 5€, paličky na 
paličkovanie 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

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    
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Všetko sa to každoročne začína Popol-
covou stredou, ktorá  spúšťa 40 dňové 
obdobie pôstu. Tú už máme za sebou.

Okrem očisty tela pôstom sa môžu 
ľudia na sviatky pripraviť aj tradičným 
jarným upratovaním. Štyridsaťdňový 
pôst nemá fixný dátum. Závisí od Veľkej 
noci a začína sa spomínanou Popolcovou 
stredou, ktorá je prvým dňom pôstu. Tá 
je spravidla sedem týždňov pred Veľkou 
nocou. Pôst sa končí až Bielou sobotou, 
dňom pred Veľkonočnou nedeľou.

Slovo postiť sa neznamená nejesť vô-
bec, ani dodržiavať radikálnu hladovku. 
Človek by sa mal v tomto období vyhýbať 
hlavne potravinám živočíšneho pôvodu 
– mäsu, mäsovým výrobkom, vajíčkam a 
mliečnym výrobkom.

Existujú aj náročnejší postiaci sa, 
ktorí okrem potravín živočíšneho pôvodu 
vylúčia zo svojho jedálneho lístka aj iné 
neduhy, ako sú káva, cigarety, alkohol či 
sladkosti. Okrem toho prvý deň pôstu po-
čas Popolcovej stredy pijú len čistú vodu a 
nekonzumujú žiadnu stravu.

Základný pôst vôbec nie je náročný 
a hlavne je zdraviu prospešný. Po jeho 
úspešnom absolvovaní nás za odmenu 
čakajú počas Veľkej noci neskutočné dob-
roty.

Vylúčenie mäsa a mäsových výrobkov 
z jedálneho lístka na 40 dní nie je vôbec 
škodlivé. Dôležité je obohatiť stravu o ďal-
šie, možno doteraz neobjavené suroviny a 
tiež dodržiavať pitný režim, aby mala očis-
ta zo zdravotného hľadiska zmysel a aby 
sa telo aspoň trochu odľahčilo a pripravilo 
na veľkonočné jedlá.

Vďaka pôstom vydržali zásoby dlhšie, 
obsah stravy sa striedal, pôstom sa telo 
pripravilo na blížiace sa sviatky, ktoré boli 
spojené s hostinami. Štyridsaťdňový pôst 
znamenal prirodzený odpočinok od mäsi-
tej stravy a prospel by mnohým z nás.

A keď už nie pôst, tak určite zvýše-
ná fyzická aktivita. Sme zavretí v našich 
domácnostiach, mobilita je obmedzená, 
máme málo pohybu. A to všetko môže o 
niekoľko meiacov navodiť novú pandé-
miu, tentoraz pandémiu srdcovo – ciev-
nych chorôb.

Pár slov o pôstnom období

» red

23. februára 1952             
premiér Spojeného kráľovstva Winston Churchill vyhlásil, že jeho 
krajina vyvinula atómovú bombu

Výročia a udalosti

Dňa 21. februára 2021
uplynú 4 roky, čo nás navždy
opustil vo veku 71 rokov

SPOMIENKA...

Ondre� Krnáč z� Sliač�
S láskou spomínajú manželka Vierka, 

dcéry Marcelka, Adrianka, zať Ivko, vnuci Ivko, 
Branko, vnučka Andrejka a pravnuk Marcusko.

Tak ako voda tokom plynie,
spomienka na Teba nikdy nepominie.
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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

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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4100% 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


