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O pýche v týchto pyšných časoch

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pekný, už jarný týždeň, vážení čitate-
lia. V minulých vydaniach sme si pri-
pomenuli cnosti, ale keďže svet nie je 
iba čierno-biely, na rad prichádzajú 
hriechy. A nemýľte sa, určite nie iba 
z pohľadu viery.

Práve pýcha je prameňom všetkých 
zhubných myšlienok a emócií. Keď sa 
človek vyvyšuje, začína odsudzovať, 
opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa, 
mať nároky. Dnes je pýcha takmer všade 
okolo nás. Byť pyšným sa stalo módou. 
Všetci sú dnes „múdrosráči“. Iba ja a 
moje nápady sú hodné titulu génia. Aj to 
nezaslúženého, ukradnutého.

Pýcha je napríklad márnomyseľnosť 
spojená s pohŕdaním inými, v kresťan-
stve patrí medzi sedem hlavných hrie-
chov, môže však byť aj prejavom pato-
logickej sebavedomosti, nadradenosti, 
arogancie. Keď sme zaslepení pýchou, 
naše talenty a schopnosti nepovažujeme 
za dary, ktoré sme dostali, ale ich pripi-
sujeme sebe v presvedčení, že ich môže-
me používať, ako sami uznáme za vhod-
né. Nepripomína vám to niečo/niekoho?

Každý z nás je nakazený vírusom pý-
chy! Avšak, spoločenská civilizovanosť 
v nás nám káže zbavovať sa ho, potláčať 
ho, ako sa len dá. Ak to nerobíme, potom 

vidíme okolo seba pyšných, ktorí majú 
neustálu potrebu dať najavo iným svo-
ju „prevahu“, druhých ponižovať. Bez 
toho, že by zdôrazňovali svoje schop-
nosti, iba jednoducho znevážia schop-
nosti druhých.

Pyšný človek si myslí, že vie, ako 
sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo 
nemajú robiť. Hovoriť. Písať. A ak sa tak 
nesprávajú, tak ich jednoducho skritizu-
je. Myslí si, že má na to právo. To, že si 
niekto vôbec dovolí druhých kritizovať, 
pramení z jeho mylnej predstavy, že je 
viac alebo vyššie ako ten, koho kritizu-
je. Pýcha dáva človeku pocit, že môže 
druhým radiť alebo rovno rozkazovať. 
Pyšný človek sa často snaží druhými 
manipulovať, či už skryto alebo priamo. 
Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, na-
stupujú emócie ako hnev či slovná agre-
sia a niekedy aj násilie.

„Pýcha a hlúposť sú 
siamské dvojčatá.“ Tvr-
dil  James Russell Lowell, 
americký básnik, editor a 
diplomat. 

Tak, skúsme to na jar 
bez nej... pekný týž-
deň, vážení čitate-
lia, vám želá
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Slnečné lúče z predchádzajúcich dní 
potešili každého. Po príchode takmer 
jarného počasia sa v našom meste začalo 
s čistením verejných priestranstiev, ze-
lených plôch a odstraňovaním posypov 
z komunikácií a chodníkov po zimnej 
údržbe. Jarné čistenie majú na starosti 
pracovníci zaradení do aktivačných čin-
ností v súčinnosti s Technickými služba-
mi Detva. 

Do čistenia okolia svojho bydliska sa 
môžu zapojiť aj obyvatelia mesta, za do-
držania všetkých protipandemických 
opatrení a nariadení.

V priebehu marca, v rámci pravidel-
ného odvozu objemného odpadu, sú po 
meste rozmiestňované veľkoobjemové 
kontajnery tak, aby do Veľkej noci bolo 
mesto upratané. Samozrejme, ak to poča-
sie a prípadné ďalšie opatrenia dovolia.

V tejto súvislosti žiadame obyvateľov 
mesta o dodržiavanie pravidiel pri trie-
dení odpadu a rešpektovanie pokynov 
a usmernení pri stanovištiach veľkoob-
jemových kontajnerov. Veľmi dôležité 

je, aby zbytočne neprepĺňali kontajnery, 
udržovali poriadok v ich okolí, a aby do 
kontejnerov nedávali taký odpad, ktorý 
tam nepatrí. 

Niektoré odpady, ktoré ja zakázané 
vhadzovať do kontajnerov (elektrospotre-
biče, elektroniku, autobatérie, iný nebez-
pečný odpad, ľahký šrot, veľké plasty), je 
možné odovzdať na zbernom dvore Tech-
nických služieb Detva na Bottovej ulici.

Mesto Detva na jar a na jeseň zabezpe-
čuje zber nebezpečných častí komunál-
neho odpadu. Jarný termín zberu nebez-
pečného odpadu je určený na 24. apríl, 
spôsob bude upresnený na webstránke 
mesta. 

Všetkých obyvateľov nášho mesta 
žiadam o dôsledné triedenie odpadu, 
aby sme aj takto ochránili naše životné 
prostredie a zároveň neplatili environ-
mentálnemu fondu každoročne sa zvyšu-
júce poplatky za uskladnenie netriedené-
ho odpadu na skládke.

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta

Občianska
riadková inzercia
2. Auto-moto/iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely - seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521
»Predám elektróny: Mer-
cedes, BMW, Golf 1, Golf 2, 
Suzuki, Škoda, dve autoba-
térie 55ah a 60ah, zimné a 
letné pneu., viac druhov. Tel: 
0907186291

6. Pozemky/predaj
»Predám stavebný poze-
mok v Skubíne (BB). Tel: 
0944074558

7. Reality/iné
»Kúpim nehnuteľnosť. Tel: 
0949868545
»Kúpim 2-izb. alebo 1,5-izb. 
byt vo Zvolene, volať po 14h. 
Tel: 0910297535
»Dlhodobo prenájmem garáž 
vo ZV, J.C.Hronského, cena 
60€/mes. Tel: 0949219156

8. Stavba
»Prenajmem Lešenie  
za výhodnú cenu. Tel: 
0915588050
»Kto daruje andezitové vá-
pencové alebo pieskovcové 
kamene na suchý múrik. Tel: 
0918109332

9. Domácnosť
»Predám kombinovaný spo-
rák (plyn, el.), šírka 60cm. Tel: 
0949778779
»Predám včelí med a domácu 
medovinu. Tel: 0904577495

10. Záhrada a zverinec
»Predám pšenicu, možný do-
voz. Tel: 0918258399
»Predám malé balíky sena a 
mládze. Tel: 0907624854
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758

02 AUTO-MOTO / iné 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11. Hobby a šport
»Odkúpim kroje mince ban-
kovky vyznamenania voj. 
prilby opasky pracky z opas-
kov pohľadnice a iné. Tel: 
0903868361
»Kúpim staré hodinky PRIM a 
iné hodinky. Tel: 0905767777

13. Rôzne/predaj
»Predám dekoratívne ve-
šiačiky 5ks/á 5€, paličky na 
paličkovanie čipiek 50ks/á 
1€ (10ks darujem), bavlnky 
Perlovky na vyšívanie, rôzne 
farby ks/1€, el. ohrievač zn. 
Infrarot Elekrtro. NL 12 (doho-
dou), teplý prešívaný modrý 
plášť 30€, odšťavovač ovocia 
a zeleniny (dohodou), stacio-
nárny bicykel (dohodou). Tel: 
045/5335607, 0904453246

15. Hľadám prácu
»Práca okolo domu, záhrady, 
kosenie, rýľovanie, opiľovanie 
stromov. Tel: 0940870790

16. Zoznamka
»45r. VŠ, nefajčiar sa rád 
zoznámi so ženou do 55r. 
na občasné stretnutia. SMS 
0910548694
»Sympatická 55r. hľadá 
priateľa na zoznámenie. Tel: 
0944724181

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

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.
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Supercena

049

-50%
kus

0.99

Supercena

079

-33%

(1 kg = 2,14 
1 l = 1,98)

370 g/400 ml

1.19

Tatárska  
 

20 x 1,75/2,25/2,5g = 
35/45/50g

139
-39%

(1 l = 1,85)

0,75 l

2.29

POLOSLADKÉ

BIELE

499

Supercena

• 4-vrstvový

699

Supercena

Tekutý prací 

• v ponuke aj  
Prací prášok  
3,9 kg za 6,99 €

CHLADENÉ

Treska  049

-37%

(100 g = 0,35)

140 g

0.79

Kofola  
• rôzne druhy

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

1.25

 
... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
22. MARCA

249

-37%

(1 kg = 4,98)

500 g

3.99
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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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
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PREDAJ OVOCIA A ZELENINY
AKCIA trvá od pondelka 22.3.2021 do soboty 27.3.2021

Na krytom mestskom trhovisku, Trhová ulica, ZVOLEN

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

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 10kg

Predaj tovaru v akciových cenách.

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

JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody
balenie 5kg VLAŠSKÉ ORECHY

lúpané

ZEMIAKY NA SADENIE: žlté a ružové, certifikovaná sadba, (rôzne odrody)
CIBUĽA NA SADENIE: žltá, červená, certifikovaná sadba

0,69 €/kg

NOVÁ KVASENÁ 
KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

CHREN
balenie 200g

0,79 €/ks

0,29 €/kg

od 0,56 €/kg

MAK MODRÝ
balenie 1 kg

3,90 €/kg

11,50 €/kg
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 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 €
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Pripomenuli sme si oslobodenie 
nášho mesta spod nacistickej nadvlády. 
Hoci v úzkom kruhu, predsa sme neza-
budli na tých, ktorí padli, aby sme my 
mohli žiť v mieri. Položením venca sme 
si uctili padlých mužov zahraničných 
armád pri pomníkoch na námestí a tiež 
na oboch vojenských cintorínoch na 
Zlatom potoku.

Oslobodenie prišlo pred 76 rokmi. A 
sloboda nebola zadarmo. Len v samot-
nom Zvolene stála desiatky životov. 
Nespočetné množstvo mužov padlo, 
kým sa vôbec dostali do nášho mesta a 
nespočetné množstvo ich zahynulo pri 
postupe ďalej. Bola to ťažká doba, plná 
utrpenia, ktoré so sebou prináša vojna. 

Okrem hrôz vtedajšej doby však ne-
slobodno zabudnúť na statočnosť na-
šich starých otcov. Nezlomili sa. Ani 
v podmienkach, aké si dnes nevieme 
predstaviť. Je pravda, že nepriateľ bol 
nad ich sily – bol početnejší, profesi-
onálne organizovaný a najmä ďaleko 
lepšie vyzbrojený. O to obdivuhodnejšia 
bola ich odvaha a veľká túžba skonco-
vať s rokmi neslobody. A práve tam, kde 
nestačili oni sami, pomohli muži zahra-
ničných armád. Prišli, aby zvíťazili a de-
finitívne pokorili režim rozosievajúci zlo 
a nenávisť. 

Mnohí aj dnes vnímajú istú formu 
neslobody – nemôžu ísť na miesta, na 
ktoré boli zvyknutí ešte pred rokom, 
často dokonca nemôžu navštíviť ani len 
svojich najbližších. Aj spomienku na 

oslobodenie nášho mesta sme absolvo-
vali iba ako malá skupinka ľudí. Aký to 
rozdiel oproti minulým rokom, kedy nás 
navštevovali celé zahraničné delegácie 
vedené priamo veľvyslancami jednotli-
vých krajín.

Áno, aj dnes tu máme nepriateľa – ne-
viditeľného, proti ktorému je veľmi ťažké 
sa ubrániť. Aj on rozosieva strach a ne-
raz i smrť. Napriek tomu všetci veríme, 
že nebude trvať dlho a definitívne nad 
ním zvíťazíme. Rovnako ako naši pred-
kovia by sme si však mali uvedomiť, že 
sloboda určite nebude zadarmo. Ani v 
našom meste. Bude nás stáť ešte mnohé 
dni odriekania a s najväčšou pravde-
podobnosťou aj mnohé ďalšie ľudské 
životy. Pomáhajú preto vojaci, pomoc 
prichádza dokonca zo zahraničia.

Naši starí otcovia boli disciplinovaní. 
Ako len vedeli, chránili seba i svojich 
blízkych. A keď bolo treba, neváhali 
pomôcť iným – ani s nasadením vlast-
ného života. Spoločne s vojakmi zahra-
ničných armád sa stali hrdinami. Dnes 
sa nimi môžeme stať my všetci. Stačí sa 
rozhliadnuť, myslieť nielen na seba, ale 
aj na iných. Lebo práve v ťažkých chví-
ľach sa rodia krásne príbehy, ktoré píše 
ľudskosť. Dnes je na nás všetkých, koľko 
ľudí ešte padne a koľkých zachránime. 
Skúsme si toho byť vedomí.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.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 
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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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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


