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Chcete chovať hydinu?

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJVO VAŠOMOKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá
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Striedmo o striedmosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Striedmosť ako ďalšia z cností. Ozaj, 
čo je to vlastne samotná cnosť?

 
Údajne ide o mravnú a duševnú zdat-

nosť, sklon k dobrému konaniu. Presnej-
šie, ku konaniu dobra. Ťažko ho očakávať 
od duševne neduživých a mravne zaosta-
lých, či dokonca ignorujúcich mravnosť 
ako takú. Netreba ich riešiť, sú veľmi 
ľahko identifikovateľní, často stačí na ich 
poznanie iba to, že otvoria ústa.

Tí neurobia nič, keď sa žiada urobiť 
aspoň čosi. Nie sú schopní ani len si všim-
núť to „čosi“. Striedmosť teda určite nie 
je iba to, čo by sme mohli vyzdvihovať v 
tomto pôstnom období. Napríklad nepre-
jedanie sa, či vzdanie sa nejakých príjem-
ných zábavných kratochvíľ. K šťastnému 
životu naozaj netreba veľa. Rozhodne nie 
moc, vplyv, postavenie, luxusné vily v 
luxusných štvrtiach, exotické dovolenky 
ani obrovské limuzíny. Šťastných ľudí tre-
ba hľadať v úplne inom prostredí. Radost-
ných a striedmych. A – ako som napísal 
vyššie, duševne zdatných. Schopnosť mo-
censky intrigovať, kšeftovať, kalkulovať s 
potenciálnymi výhodami iba pre seba, to 
nie je duševná zdatnosť, to je iba šikovné 
duševné malomocenstvo.

Denne sa v televízii, najmä v spravo-
dajstvách, alebo v rôznych programoch 

o svete „smotánky“ dozvedáme o zástu-
poch chudákov a úbožiakov. Boli sú a 
zostanú navždy takí, pretože jediné, čo 
si nedokážu zabezpečiť peniazmi, vply-
vom, postavením, mocou, kontaktmi 
alebo posteľou je striedmosť. Jej prameň 
vyviera v každom z nás a ako turisti dobre 
vedia, o každý prameň sa treba pravidel-
ne starať, čistiť ho.

Spomeňte si náhodne na mená na-
príklad desiatich najvýznamnejších 
osobností tohto nášho sveta. Takých, 
vďaka ktorým poznáme antibiotiká, 
svietime, vyhrávali sme vojny nad zlom, 
pristávali sme na Mesiaci či na Marse, 
odstraňovali rasovú a inú segregáciu, po-
rážali hlad a chudobu. A hľadajte, čo tie 
osobnosti, skutoční Ľudia s veľkým „Ľ“ 
mali spoločné.

Nebolo to nič nemej a nič viac ako 
striedmosť. Odkazujem to do pozornosti 
najmä mnohým predstavite-
ľom našej moci, či už vý-
konnej, alebo zákonodar-
nej. Veľmi dôrazne!

Vážení čitatelia, želám 
peknú meteorologickú jar 
a ak sa čo len trochu 
dá, aj jar v dušiach. 

S pozdravom
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info@zafir-cistenie.eu
www.zafir-cistenie.eu

ČISTENIE 
  TV MONITORING
  KANALIZÁCIÍ
     HAVARIJNÁ SLUŽBA0905 115 1230905 115 123
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 3. 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

Občianska
riadková inzercia
1. Auto-moto/predaj

»Predám Toyotu Yaris 
r.2000, najaz. 280tis. km 
po GO motora prevodovky, 
nový celý výfukový systém 
a predné tlmiče uloženie aj 
pružiny ťažné zar. strieb. 
metalíza STK, EK do 6/22, 
cena 1000€. SMS na tel: 
0907374506

2. Auto-moto/iné

»Predám l p blatník na Ško-
du 100. Tel: 0909113966
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521

5. Domy predaj

»Predám RD v Pliešovciach. 
Tel: 0949554780

6. Pozemky/predaj

»Predám spevnený poze-
mok 500 m2 v Hontianskych 
Nemciach. Tel: 0910146453

9. Domácnosť

»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

11. Hobby a šport

»Predám kolekciu historic-
kých lodí. Tel: 0902077202
»Kúpim staré hodinky 
PRIM a iné hodinky. Tel: 
0905767777

13. Rôzne/predaj

»Predám pásovú pílu cena 
30€. Tel: 0910146453

16. Zoznamka

»Hľadám priateľku na váž-
ny vzťah od 50 do 60 rokov. 
Tel: 0918256367

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

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
1. Auto-moto/predaj

»Predám Toyotu Yaris 
r.2000, najaz. 280tis. km 
po GO motora prevodovky, 
nový celý výfukový systém 
a predné tlmiče uloženie aj 
pružiny ťažné zar. strieb. 
metalíza STK, EK do 6/22, 
cena 1000€. SMS na tel: 
0907374506

2. Auto-moto/iné

»Predám l p blatník na Ško-
du 100. Tel: 0909113966
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521

5. Domy predaj

»Predám RD v Pliešovciach. 
Tel: 0949554780

6. Pozemky/predaj

»Predám spevnený poze-
mok 500 m2 v Hontianskych 
Nemciach. Tel: 0910146453

9. Domácnosť

»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

11. Hobby a šport

»Predám kolekciu historic-
kých lodí. Tel: 0902077202
»Kúpim staré hodinky 
PRIM a iné hodinky. Tel: 
0905767777

13. Rôzne/predaj

»Predám pásovú pílu cena 
30€. Tel: 0910146453

16. Zoznamka

»Hľadám priateľku na váž-
ny vzťah od 50 do 60 rokov. 
Tel: 0918256367

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

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.
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Supercena

(1 kg = 8,76)

250 g balenie

CHLADENÉ

145

-33%
cena za 1 kg

2.19

129

-53%

(1 kg = 5,16)

250 g

2.79*

• svetlý ležiak 679

8 x 0,5 l

(1 l = 1,70)

4 l

1 kus = 0,85 €

• 3-vrstvový 399

• rôzne druhy 

444

Supercena
45 praní

 
119

3 x 50 g

(100 g = 0,79)

150 g

349

Supercena
1 kg balenie

CHLADENÉ

 

u nás si nemusíte  
vyberať medzi

 

OD PONDELKA 8. 3. 
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8 x 0,5 l

• rôzne druhy 

Supercena

3 x 50 g
• údené/neúdené

119

Supercena
95/100 g

CHLADENÉ

• Doux/Rosé 

399

-40%
0,75 l

6.69*

• rôzne druhy

069

-46%
1,5 l

1.29

299

Supercena
950 g

053

Supercena
1 kg

• rôzne druhy

069

-30%
1 kg

0.99*

• rôzne druhy

799

Supercena
0,7 l

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

OD PONDELKA
8. MARCA
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9. marca 1939 
uskutočnil sa Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a 
vyhlásený výnimočný stav

Výročia a udalosti
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0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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7. marca 2003                      
Václav Klaus bol inaugurovaný za českého 
prezidenta

Výročia a udalosti

Ochrana zdravia našich obyvate-
ľov je v súčasnosti na prvom mies-
te medzi našimi prioritami. Mesto 
Detva chce urobiť všetko preto, aby 
sa šírenie koronavírusu zastavilo 
alebo aspoň spomalilo, a keďže me-
dzi najviac ohrozené skupiny patria 
ľudia nad 65 rokov, rozhodli sme sa 
prispieť k ich ochrane zakúpením 
respirátorov každému občanovi mes-
ta tejto vekovej skupiny. Respirátory 
už v týchto dňoch roznášame priamo 
do domácností.  

Nosenie respirátora je z epidemic-
kého hľadiska veľmi prospešné. Naj-
mä v dopravných prostriedkoch, pri 
návšteve uzavretých priestorov ako 
obchod, pošta a lekáreň. Samozrej-
me, že nie sú receptom na všetko. 
Okrem nosenia respirátora je potreb-
né naďalej dodržiavať dvojmetrové 
odstupy od ľudí, dôkladne a často si 
umývať a dezinfikovať ruky, a taktiež 
často vetrať priestory, v ktorých žije-
me a pracujeme. 

Najúčinnejším prostriedkom pre 
boj s koronavírusom, ktorý spôsobil 
pandémiu a ochromil krajiny, rodi-
ny, spoločnosti i jednotlivcov na ce-
lom svete, je očkovanie. Predstavuje 
nielen ochranu jednotlivca, ktorý je 
zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochra-
nu komunity a celej spoločnosti. Keď 
je človek zaočkovaný, je menej prav-
depodobné, že by mohol preniesť in-
fekčnú chorobu na iné osoby. To zna-
mená, že očkovanie môže pomôcť 
chrániť aj tých, ktorí sami nemôžu 
byť očkovaní.

Obyvatelia nad 75 rokov sa už 
v súčasnosti môžu dať zaočkovať, no 
najskôr sa musia zaregistrovať cez 
internetovú stránku korona.gov.sk. 
Mestský úrad Detva, konkrétne odde-
lenie školstva a sociálnych vecí vám 
vie s registráciou pomôcť (tel. kontakt 
045/37 00 451, 045/37 00 427).

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!
0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €
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Posledné dni by na Slovensku mohli 
byť pokojne označené za chaos pri otvá-
raní škôl. Aj vo Zvolene sme v pondelok 
otvorili materské a prvý stupeň základ-
ných škôl pre našich žiakov. A od ďalšie-
ho týždňa ich pravdepodobne zavrieme. 
Protichodné rozhodnutia z ministerstva 
školstva, ktoré sme nútení rešpektovať, 
vyvolávajú mnohé otázky. Zvolenčania 
sa na mňa obracajú, skúsim teda popí-
sať, ako došlo k súčasnej situácii.

Vláda Slovenskej republiky schválila 
ešte začiatkom februára tzv. Covid-au-
tomat. Nastavila v ňom pravidlo, že aj 
v čiernych a bordových okresoch majú 
byť školy otvorené pre prezenčnú výu-
ku. K semaforu vydalo ministerstvo 
školstva manuál s postupmi, ktoré mu-
sia riaditelia škôl a ich zriaďovatelia do-
držať pri návrate detí do škôl. Pripustilo 
v ňom, že zriaďovateľ (v našom prípade 
mesto) môže rozhodnúť aj o uzatvorení 
škôl. Túto právomoc (ktorú mimocho-
dom mestá v minulosti nemali) sme 
v týždni od 8.2.2021 aj využili. Kvôli 
zhoršenej epidemiologickej situácii sme 
vtedy školy neotvorili.

Minulú stredu popoludní ministerstvo 
zverejnilo nové usmernenie k otváraniu 
škôl. Možnosť, že by sme ako zriaďovateľ 
škôl mohli rozhodnúť o ich uzavretí, už 
z neho bola vypustená. V usmernení sa 
ďalej písalo, že „v čiernom okrese ďalej 
môže byť prerušené školské vyučova-
nie prezenčnou formou vzdelávania 
na základe rozhodnutia Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) 
vo forme vyhlášky zverejnenej vo Vest-
níku vlády.“ Ďalej sa v ňom uvádza: „...z 
uvedeného vyplýva, že v čiernom okre-
se, pokiaľ nie je vydané rozhodnutie 
RÚVZ, je zabezpečovaná prezenčná for-
ma vzdelávania podľa podmienok uve-
dených v COVID AUTOMATE....“ Ako 
zriaďovateľ sme sa obrátili na zvolenský 
RÚVZ so žiadosťou o vydanie stanovis-
ka k celej situácii. Ten v danom čase 
nevidel dôvod neotvoriť všetky školy, 
akurát chcel poznať podrobnejšie situ-
áciu (napríklad počty detí a zamestnan-
cov škôl v karanténe). V prípade potreby 
uprednostňoval uzatvorenie jednotli-
vých tried pred plošným uzatvorením 
všetkých škôl a škôlok. Rozhodnutie for-
mou vyhlášky teda nevydal, pre mesto 
ako zriaďovateľa tak vznikla povinnosť 
školy otvoriť. To sme minulý pondelok 
urobili...

...aby sme sa vzápätí od predstaviteľov 
vlády dozvedeli, že prezenčné vyučova-
nie bude opäť obmedzené. Nové rozhod-
nutie ministra školstva totiž hovorí, že 
od 8.3. môžu do škôl nastúpiť iba deti 
rodičov z prvej línie, alebo tých, ktorí 
nemôžu pracovať z diaľky. Chaos okolo 
škôl tak naďalej pokračuje. Komplikuje 
situáciu nám ako zriaďovateľovi, riadi-
teľom či učiteľom, no najviac ma mrzí, 
že aj samotným rodičom a ich deťom.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk



ZV21-09_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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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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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 85
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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


