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Závisť je iba neschopnosť mať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Koľko jej je medzi nami, okolo nás 
a často aj v nás? Závisť je jedna z 
ľudských emócií, spočívajúca v 
túžbe po niečom, čo má niekto 
iný. V snahe získať predmet tejto 
túžby, niekedy i za cenu zavrhnu-
tiahodných činov. Spolu so žiarli-
vosťou či nenávisťou patrí medzi 
konceptuálne ľudské emócie.

Po lopate povedané – závisť je tre-
tí veľký hriech. A proti nej v ringu spo-
ločenských vzťahov je v obrannom 
postoji doboprajnosť. Žiaľ, väčšinou 
prehráva, ale našťastie sa vždy posta-
ví a bojuje ďalej. Kniha Exodus (20,17): 
„Nepožiadaš dom svojho blížneho, 
ani nepožiadaš manželku svojho blíž-
neho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, 
ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho 
blížneho!“ Lenže, z každého hriechu 
sa predsa dá vyspovedať, nie?

Ste zdraví, závidia vám. Darí sa 
vám, závidia vám. Nesťažujete sa 
nonstop na niečo a na niekoho, tak 
vám tiež závidia. Závidia vám aj vašu 
prácu, ktorú robíte radi, hoci by ju 
neboli schopní nikdy robiť. A zas ja 
by som nedokázal nikdy to, čo mnohí 
iní. Závidia vám rodinu, ako aj to, že 
žijete bez rodiny.

Závisť predovšetkým ničí svojho 
nositeľa. Ubíja ho, oberá ho o úsmev, 
nedá mu poznať dobro, ženie ho do 
zúfalstva a nenávisti.

„Závisť je pot neschopných.“ 
Napísal raz  Josef Fousek, český bás-
nik, fotograf, humorista, spisovateľ 
a spevák. A keď už citovať, tak ešte 
raz: „Najväčšia závisť vzniká proti 
tým, ktorí vlastnou silou vzlietli, a tak 
unikli zo spoločnej klietky.“ To je vý-
rok Francesca Petrarcu talianskeho 
učenca a básnika. 

Len leťte ľudia, len unikajte z kliet-
ky, staňte sa Bachovou čajkou menom 
Jonathan. Odmietnite frázy, že musíte 
byť takí a onakí. Buďte sami sebou! 
Raz z toho možno tú závisť okolo nás a 
z nej vyplývajúcu nenávisť definitívne 
šľak trafí! Raz sa jej (ich) zbavíme. Ne-
schopných závistlivcov. Tých, čo stále 
od niekoho niečo žiadajú. 
A sami k nášmu spoloč-
nému blahu a šťastiu ne-
prispejú ničím.

Pekné sviatky, plné 
žičlivosti za celé vyda-
vateľstvo všetkým 
vám želá
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Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM MESTE

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PONÚKAME AJ ORIGINÁLNE KRMIVÁ PRE VŠETKY DRUHY HYDINY

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 5 dolu.

1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné

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

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

5. Domy predaj

»Predám RD v Ladzanoch. 
Tel: 0903384382

6. Pozemky/predaj

»Predám stavebný poze-
mok v Skubíne (BB). Tel: 
0944074558

7. Reality/iné

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

8. Stavba

9. Domácnosť

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

10. Záhrada a zverinec

»Predám seno a mládzu, 
malé balíky, cena 2,50€. 
Tel: 0905518454
»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758

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    

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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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.

11. Hobby a šport

»Kúpim staré hodinky 
PRIM a iné hodinky. Tel: 
0905767777

12. Deťom

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

14. Rôzne/iné

»Predám malé balíky sena 
2,50€, mládzu 3€. Jarné 
osivo pšenice 50kg/25€. 
Tel: 0914138035
»Predám nepoškodené 
oceľové lano 14mm s ko-
nopnou dušou. 59m/80€. 
Tel: 0902152229

15. Hľadám prácu

»Práca okolo domu, zá-
hrady, kosenie, rýľovanie, 
opiľovanie stromov. Tel: 
0940870790

16. Zoznamka

»Muž 46r hľadá ženu na 
pekné priateľstvo. Tel: 
0951300682

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

  r. v. 2019

48 € 29,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k
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Občas sa mi ozvú milé staršie dámy. 
Napíšu mail alebo list. Normálny list 
ako kedysi. Napísaný krásnym pís-
mom na papieri a v obálke. Píšu a te-
lefonujú aj starší páni. 

Niektorí hundrú na politikov alebo 
spomínajú na staré časy. Čítajú knihy a 
sledujú svet okolo seba, filozofujú a mud-
rujú tak, ako to chlapi vedia.

Jedna pani sa mi zdôverila, že stratila 
svojich rodičov pred vyše 60 rokmi.  „Vyše 
60 rokov rodičia nežijú a toľko rokov už 
nie som dieťaťom. Hovorí sa, že dovtedy 
ste dieťaťom, pokiaľ máte koho osloviť 
otec alebo mama“. Už 50 rokov je táto pani 
vdova. Hovorí, že jej nikdy nič nechýbalo, 
lebo sa o ňu Pán Boh vždy postaral. Iná 
dáma mi píše: „Nemám telefón, počítač, 
televízor, NIČ. Nepotrebujem to.“

Aký kontrast s mnohými ľuďmi, ktorí 
na všetko nadávajú a stále im niečo chý-
ba. Starí páni a staré dámy. Aj seba už 
zaraďujem medzi nich. Aj oni mali det-
stvo, lásky, pretancované noci, pracov-
né úspechy, koníčky, radosti a starosti z 
detí. Sú na dôchodku, ale zaujímajú sa 
o svet. Chodia už menej a pomalšie. Už 
sa nemusia nikam ponáhľať ani nikomu 
zapáčiť. Už nemusia pracovať, ale chcú 
byť užitoční. Vedia rozprávať zaujímavé 

príbehy, ale niekedy im chýbajú poslu-
cháči. Zrak im slabne, ale často vidia 
veci, ktoré mnohí, ponáhľajúci sa, mladí 
ľudia vôbec nevidia. Médiá a politici ich 
strašia vírusmi, konfliktmi a katastrofa-
mi. Ale oni sa už nemajú čoho báť. Mnohí 
z nich majú už viac príbuzných a priate-
ľov na druhom brehu. Niektorým neslúži 
zdravie, občas možno prichádzajú pocity 
osamelosti alebo nepotrebnosti. A na-
priek tomu z ich slov často cítim obrovský 
pokoj. 

Život ich naučil prijímať dary aj bo-
lesti s pokorou. Starnutie je jeseň života, 
je to umenie, ktoré sa treba učiť. V mla-
dosti sme objavovali svoje schopnosti a 
svet okolo nás, v starobe máme čas na 
spoznávame svojej duše. Naše telesné 
limity klesajú, ale môžeme sa vybrať na 
nové expedície – dovnútra. Môžeme čí-
tať, modliť sa, v tichu 
premýšľať, počúvať 
hudbu, pozorovať 
prírodu, hrať sa s 
deťmi. Staroba ne-
musí byť bremeno, ale 
posledný dar, pred-
tým, ako sa 
stretneme s 
Pánom.

Nič im nechýba

» Ján Košturiak

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Det-
ve patria k najstarším a najväčším festi-
valom na Slovensku. Vlaňajší 55. ročník, 
ktorý bol naplánovaný na 10. - 12. júla, sa 
nekonal. Pandémia koronavírusu, ktorá 
sa vlani v takejto dobe iba pomaly roz-
biehala, už cez leto nedovoľovala zorga-
nizovať hromadné podujatia. Mesto uva-
žovalo o preložení termínu na neskôr, no 
koronakríza všetky plány zmarila. Malou 
náhradou bolo iba podujatie s názvom 
Oslavy podpolianskeho folklóru, ktoré 
sa konalo v pôvodnom termíne slávností, 
pri Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

V súčasnosti stále žijeme nielen bez 
kultúrnych podujatí, ale aj bez škôl, di-
vadiel a stretnutí s priateľmi. Štatistiky 
s počtami nakazených, chorých a mŕt-
vych sa síce začínajú pomaly zlepšovať, 

no stále sme ďaleko k víťaznému boju 
s pandémiou.  

Programová skladba folklórnych sláv-
ností je pripravená. Teraz záleží iba na 
tom, ako sa bude ďalej vyvíjať pandémia 
koronavírusu a aké opatrenia budú v ďal-
ších mesiacoch v platnosti. Keby sa situá-
cia rapídne zlepšila do konca apríla, stále 
vieme festival zorganizovať. Ak by to ne-
vyšlo v tradičnom termíne (druhý júlový 
víkend), mohlo by to byť v náhradnom 
termíne, v posledný augustový víkend. 
Zatiaľ je všetko otvorené. 

Napriek pandémii sa mesto na sláv-
nosti pripravuje. Momentálne rokujeme 
s partnermi slávností. Jeden z najdôleži-
tejších partnerov slávností, Fond na pod-
poru umenia, už mestu dotáciu schválil.

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta

Gustave Flaubert   
Hlupáci žijú veselšie, lebo vždy majú viac dôvodov na smiech ako 
ľudia múdri a premýšľaví.

C i t á t y
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Antoine de SaintExupéry    
Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel 
i smrti. 

C i t á t y
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk

PRÁCA PRE  ELEKTRIKÁROV

20
-2

2 
€/

 h
od

in
a

0950 301 301

Práca na živnosť

Ak je potrebné, zabezpečíme
náradie a �iremné auto

Pomôžeme Ti so všetkými dokladmi,
ktoré sú potrebné pre prácu 

v Nemecku
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Tesár, murár a
sadrokartonista

7 - 8  €/ hod. NETTO
0904 516 707 Práca na TPP 

Práce pre:

Pr
ác

a 
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lo

ve
ns

ku
+ možné príplatky

ubytovanie hradí �rma
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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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VODIČ  KAMIÓNA
2500€ - 3500€ brutto

Základná znalosť nemeckého, alebo anglického jazyka
Nemecká pracovná zmluva I Vybavíme všetko 

potrebné pre prácu I Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

www.simon-�eisch.de 
job@simon-�eisch.de

+421 944 995 400

Práca v Nemecku

INZERCIA
0907 727 201
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ZEMIAKY NA SADENIE: žlté a ružové, certifikovaná sadba, (rôzne odrody)
CIBUĽA NA SADENIE: žltá, červená, certifikovaná sadba
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PREDAJ OVOCIA A ZELENINY
AKCIA trvá od pondelka 6.4.2021 do soboty 10.4.2021

Na krytom mestskom trhovisku, Trhová ulica, ZVOLEN

Predaj tovaru v akciových cenách.

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

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

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 10kg

0,29 €/kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

0,69 €/kg

JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody
balenie 5kg

0,56 €/kg

PONÚKAME SKORÚ JARNÚ ZELENINU
OD SLOVENSKÝCH A MAĎARSKÝCH PESTOVATEĽOV

U NÁS V PONUKE:

KAPUSTA
voľný predaj

0,49 €/kg

0,95 €/kg

KEL
voľný predaj

MRKVA
voľný predaj

0,59 €/kg
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S nastupujúcou jarou prichádza prí-
jemnejšie počasie i lepšia nálada. A pri-
chádza nádej, veď v celej našej krajine 
i v našom meste sa postupne zlepšuje 
epidemiologická situácia. A hoci v čase 
písania tohto článku nemáme žiadne 
usmernenie k otváraniu škôl, všetci 
veríme, že nie je ďaleko deň, kedy sa 
tak stane. Koniec koncov to očakávajú 
i samotní učitelia, ktorým sme pri príle-
žitosti ich sviatku poďakovali za prácu 
v prospech našich detí. 

S prvými jarnými dňami prichádzajú 
aj iné dobré správy. Len pred pár týždňa-
mi médiá zaujal spor medzi Banskou 
Bystricou a Ministerstvom investícií, re-
gionálneho rozvoja a informatizácie SR 
(MIRRI). Nechtiac sme doň boli vtiahnu-
tí aj my. Jednalo sa čerpanie eurofondov 
na regionálny rozvoj, kde malo MIRRI 
predstavu o vytvorení spoločného part-
nerstva medzi Zvolenom a Banskou 
Bystricou. Náš severný sused však už 
predtým ohlásil samostatný postup 
v tejto oblasti. Rešpektujúc toto rozhod-
nutie sme sa aj my začali pripravovať na 
možnosť, že sa pokúsime získať peniaze 
na regionálny rozvoj, a to v rámci spoje-
nia s mestom Sliač a obcami Kováčová, 
Budča a Lieskovec. Urobili sme všetky 
potrebné kroky, aby naše mesto a jeho 
okolie neprišlo čo i len o teoretickú mož-
nosť získať extra peniaze z eurofondov.

Len pred pár dňami sme dostali vy-
rozumenie, že ministerstvo stojí za Zvo-

lenom i Banskou Bystricou. V rokova-
niach so zástupcami Európskej komisie 
o nás bude uvažovať ako o dvoch samo-
statných partnerstvách, ktoré by mohli 
čerpať peniaze. Koľko presne ich bude, 
závisí od výsledku samotných rozhovo-
rov. Hovoríme však o miliónoch. Poctivá 
príprava a náročná mnohomesačná prá-
ca sa teda oplatila. Pustili sme sa do nej 
dokonca napriek tomu, že čerpanie pe-
ňazí presahuje súčasné volebné obdobie 
– urobili sme všetko pre to, aby sme náš-
mu mestu a jeho okoliu vydláždili cestu 
k nemalým peniazom v budúcnosti. Na 
štartovacej pozícii tak za nikým nezao-
stávame.

Záverom ešte jedna príjemná sprá-
va, hoci o nej vieme už niekoľko dní. 
Vzhľadom na zlepšenú situáciu v súvis-
losti s koronavírusom nebudeme musieť 
sviatky tráviť za úplného zákazu vychá-
dzania. Aj napriek tomu, že sa mnohým 
obmedzeniam predsa len nevyhneme, 
prajem všetkým Zvolenčanom, aby si 
sviatky čo najviac užili. Zároveň si že-
lám, aby sme aj v zlepšujúcej sa situácii 
boli stále opatrní a dbali o zdravie svoje 
i svojich blízkych. Oddýchnime si, po-
kiaľ je to možné, doprajme si prechádz-
ku v prebúdzajúcej sa prírode. Nadých-
nime sa konečne jari, nadýchnime sa 
nádeje, že situácia bude už len lepšia. 

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk
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Milada Stachová (rod. Ondrášková) z Detvy

Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali.

Dňa 10. apríla 2021 uplynie jeden rok čo nás 
nečakane opustila naša drahá mamička, babička 
a prababička

Kto ste ju poznali venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a neutíchajúcim smútkom v srdci
spomína syn Miroslav s rodinou.
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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 
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*


