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O dobrom i zlom hneve

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dnes o ďalšom z hriechov a nielen pre 
veriacich. Pretože hriechom je tiež  a 
najmä činnosť v rozpore s morálnymi 
normami zavedenými v spoločnosti. 
To by mali vedieť predovšetkým tí, 
ktorí sú presvedčení, že aj z takých 
amorálností, akými sa verejne a často 
prezentujú, sa stačí vyspovedať.

Hriech sa odpúšťa, hriechu sa ne-
zbavujeme ako odpadku zahodením 
niekam do koša. A odpúšťa sa iba za ur-
čitých okolností – napríklad, iba ak už 
sa vedome nebude opakovať. Celkom 
pobavene si predstavujem púť mnohých 
našincov, tú poslednú, ktorí sú skalo-
pevne presvedčení, že ten nikým a ničím 
neobmedzený pozemský a na úkor iných 
uzurpovaný a naškrečkovaný raj a nebo 
ich čaká aj PO :-)

„Nespravodlivosť sa prejavuje dvoja-
kým spôsobom. Jednak že sa ľudia sami 
na niekom dopúšťajú krivdy a ďalej že 
nebránia tých, ktorým sa krivda deje, aj 
keď tak urobiť môžu. Keď niekto na iného 
nespravodlivo útočí buď z hnevu alebo 
nejakej inej vášne, ako by vztiahol ruku 
na svojho druha. Ale ak niekto krivde 
nezabráni a jej neprekáža, hoci môže, do-
púšťa sa takého hriechu, ako keby zradil 
rodičov alebo priateľov alebo vlasť.“ Tak to 

hovoril už  Marcus Tullius Cicero, rímsky 
filozof a štátnik pol storočia pred našim 
letopočtom. Nespravodlivosť je hriech vá-
žení! Teda, najmä vy, nevážení! A mnohí, 
búchajúc sa do pŕs a vyzdvihujúc svoje 
najčistejšie kresťanstvo z tých čistých – 
ste až sadisticky nespravodliví. Odporne 
hriešni. Neprijateľne, odsúdeniahodne!

Dnešná spoločnosť učí ľudí skôr 
hnev potláčať, než ho otvorene vyjadro-
vať. Potláčanie hnevu je ospravedňova-
nie zla. Zamlčiavanie nespravodlivosti. 
Voľná cesta pre hriešnych.

Naučili sme sa, že vyjadrenie hnevu 
je ohrozením vzťahu. 

„…poznal som, ako málo stačí, aby 
génius vzbĺkol hnevom. …ľahostajnosť k 
bezprostrednej skutočnosti - toto práve 
ho privádza do zúrivosti.“ Autor výro-
ku je ruský spisovateľ  Boris Leonidovič 
Pasternak. Už chápete, prečo sú mnohí z 
nás v posledných mesiacoch 
doslova nazúrení?

Pozitívny primeraný 
hnev a schopnosť povedať 
si, čo sa vám nepáči a tak-
tiež kto, to vám želám do 
ďalšieho týždňa. S 
pozdravom

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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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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Tento rok je iný, ako tie predošlé. V 
bytoch sme zavretí oveľa viac, ako 
by sa nám páčilo a zmena, žiaľ nejak 
ešte neprichádza.

Jar však nepodieha vádnym naria-
deniam a obmedzeniam a tak je tu. Je 
najvyšší čas naše „domáce väzenie“ pri-
spôsobiť okolnostiam. Prestalo sa kúriť, 
treba viac a častejšie vetrať, láka to vypiť 
si napríklad čaj či kávu na balkóne. Nie-
ktorí dokonca v rámci home-officu môžu 
na balkóne aj pracovať.

K dispozícii je cez internet a on-line 
nákupy dostatočné množstvo ponuky. 
Tak, ako sme boli zvyknutí po iné roky 
zriaďovať si na balkónoch záhrady, teraz 
tu máme novinku – pracovné kútiky. 
Vývoj techniky postúpi tak ďaleko, že 
nám v podstate na balkóne stačí kláves-
nica a monitor a všetko ostatné necháme 
dnu. K tomu potrebujeme stabilný stolík 
a správne sedenie, ako aj tlmenie slneč-
ného svitu. Na to posledné nám poslúžia 
najrôznejšie clonové systémy, či ich už 
voláme rolety, žalúzie alebo akokoľvek 
inak. Niektoré z nich si vieme sfunkčniť 
sami, iné na montáž potrebujú odbornú 
zručnosť a technológiu. Kompletnú po-
nuke nájdeme spoľahlivo na internete.

Ak si netrúfame sami vytvoriť z bal-

kóna či logie dokonalý estetický a funkč-
ný priestor, môžeme to zadať napríklad 
bytovému architektovi.

Ak sa do toho pustíme sami, musíme 
rátať aj s ďalšími okolnosťami – určite 
napríklad s poveternostnými vplyvmi 
na zariadenie balkóna alebo terasy. Tu 
už ide o povrchovú odolnosť materiá-
lov, ich možnú ľahkú demontovateľnosť 
a prenosnosť do interiéru v prípade ne-
priaznivého počasia.

Mimochodom, je veľmi pravdepo-
dobné, že vaše domáce zvieratko, najmä 
psík, bude chcieť váš čas na balkóne 
tráviť pri vás. Takže pri zariaďovaní tej-
to časti bývania mysite aj na to, ab aj on 
mal prístrešok v chádku, miesto na od-
počinok, kde ho nebude na labky páliť 
rozhorúčená dlažba. Opäť treba zájsť do 
on-line prostredia a zvoliť vhodné pro-
dukty z tamojšej ponuky.

Jar v byte I

» red
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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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John Donne   
Žiadna jar, ani letná krása nemá taký pôvab, Aký som videl v jed-
nej jesennej tvári.

C i t á t y
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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné

»Predám na Š-120M predné 
a zadné svetlá, na Š-100 
hlava, kľukovka po výbruse, 
brzd. držiaky, nový reťaz. 
rozvod, lanká na ruč. brzdu, 
prevodovku po GO, na Š-Oc-
tavia tachometer, vešiak, 
vnútorné svetlo, riadiace 
skrinky, na Š-Octavia1203 
RND. Tel: 0908370306
»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
»Jawa 90 cros roadster pio-
nier mustang simson kúpim 
tieto motorky aj pokazené. 
Tel: 0915215406

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

5. Domy predaj

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné

»Kúpim 2-izb. alebo 1,5-izb. 
byt vo Zvolene, volať po 
14h. Tel: 0910297535

8. Stavba

9. Domácnosť

»Predám zachovalú 
manželskú posteľ. Tel: 
0908917582
»Predám kombinovaný 
sporák (plyn, el.), šírka 
60cm. Tel: 0949778779
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec

»Predám do chovu 2ročné 
kozičky hnedej farby. Ne-
pripustené. Cena dohodou. 
Tel: 0910225536
»Predám dve jahničky ciga-
je a dvoch ročných baranov 
cena dohodou, volajte po 
18.00h. Tel: 0915341073
»Má niekto maličkého kocú-
rika na darovanie? Iba malé 
mačiatko, 2-3 mesačné. Nie 
odrasteného. 0918666720
»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    

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

»Odkúpim kroje mince 
bankovky vyznamenania 
voj.prilby opasky pracky z 
opaskov pohľadnice a iné. 
Tel: 0903868361
»Vypratávate byt, dom? 
Kúpim starožitný nábytok, 
svietidlá, porcelán, sklo, 
striebro, umelecké diela. 
Tel: 0908907560
»Kúpim staré hodinky 
PRIM a iné hodinky. Tel: 
0905767777

12. Deťom

13. Rôzne/predaj

»Predám prevodovku na 
mangel, el. motory na au-
tomat. práčku, bojlerové a 
keramické telesá, zvárač-
ka z dynama, práčka kon. 
Romo, sečkáreň, kresačka, 
nást. hodiny 80r., elektrón-
ky, diódy, rus. samovar, 
nová čierna prilba, staré 
rádia. Tel: 0908370306

14. Rôzne/iné

»Darujem za odvoz kon-
ferenčný stolík. Tel: 
0944909661

15. Hľadám prácu

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

16. Zoznamka

»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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• rôzne druhy

066

-48%

(100 g = 0,60)

110 g

1.29*

• rôzne druhy

• blok
• rôzne druhy 129

-23%

(1 kg = 5,16)

250 g

1.69

 

• rôzne druhy
222

-30%

(1 kg = 5,55)

400 g

3.19

059

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

0.89

• rôzne druhy
039

Supercena
1 kg

• guľatozr�ná 0
99

-37%
1 kg

1.59*

129

Supercena

(1 kg = 5,16)

250 g

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g

 

u nás si nemusíte  
vyberať medzi

OD PONDELKA 12. 4. 
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• tavený syr v čr�evku 059

-40%
100 g

0.99

319
-40%

cena za 1 kg

5.39 219

Supercena

(1 kg = 8,76)

250 g balenie

065

-48%

(1 l = 0,33)

2 l

1.25*

• rôzne druhy

799
-33%

42 kapsúl

11.99*
• 2-vrstvové
• 100 % celulóza 

099

-41%
1.69

52 %  

1299

Supercena

(1 l = 18,56)

0,7 l

Minerálna 

• jemne sýtená/
sýtená

029

-34%

(1 l = 0,19)

1 ,5 l

0.44*

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

OD PONDELKA
12. APRÍLA
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Akosi to nie a nie vojsť do hlavy. V Ne-
mecku ešte nedávno (v marci) zomie-
ralo na COVID asi 150 osôb denne. U 
nás v tom čase asi sto.

Lenže – Nemecko má 80 miliónov 
obyvateľov, kým slovensko päť a pol 
milióna. Prečo teda v Nemecku nezo-
mieralo 1600 obyvateľov denne? Tak by 
vyzeral prepočet na množstvo tragédií 
na Slovensku a počet obyvateľov na deň. 
Ak by to u nás fungovalo tak, ako tam. 
Alebo lepšie, ak by to tam nefungovalo 
tak, ako u nás.

Nech sa nám ľahšie počíta, dajme 
tomu, že na Slovensku je smutný denný 
priemer 70 osôb. To by ich v Nemecku 
potom pri rovnakých opatreniach malo 
zomrieť denne 1400, ale ich najtragickej-
šie čísla nepresahujú stovku. 

Vyhľadal som si štatistiky za spolko-
vú krajinu Sasko (s Drážďanmi ako hlav-
ným mestom), počet obyvateľov je tam 
takmer porovnateľný so Slovenskom, 
niekde medzi 4 – 5 miliónmi.Zaujímavý 
je  údaj o tamojšom počte nových prípa-
dov na 100 tis. Obyvateľov. Tak porovnaj-
me. Oni majú 134 nakazených, my máme 
na Slovensku 1 679 nakazených. Záver 

nech si spraví každý sám. Spolkové vlády  
a centrálna vláda (Merkelová) sprísnili 
režim, lebo sa im situácia zhoršuje. My tu 
blábolíme o povoľovaní opatrení, ktoré 
sú len na papieri a nikto ich dodržiavanie 
v teréne nekontroluje. A desaťtisíce „na-
šich“ majú desiatky výnimiek pre každý 
prípad a potrebu. 

Tu sa dá vybaviť očkovanie, byť pen-
dlerom, zorganizovať v reštaurácii kar, 
atď. To mám potvrdené. To všetko vie-
me, len to nechceme vidieť. Možno naši 
predstavitelia, čo sme si ich zvolili, žijú v 
pandemickej bubline, striktne dodržujú 
nariadenia čo vydali a nemajú možnosť 
vidieť bežný život v krajine. Alebo je to 
inak, oni majú svoj „panský“ bežný život 
a ten náš plebejský odmietajú akokoľvek 
vidieť?

A očkovacia turistika? Jazdíme po 
celom Slovensku. Predo mnou tam stá-
lo najmenej 200 osôb. Podľa informácie 
od vojakov, systém objednal a pozval na 
1 minútu 20, 30 či 40 osôb. Tak sme tam 
stáli v rade a čakali. Hlavne, že platí zá-
kaz zhromažďovania. Nebudú ma sank-
cionovať? Ak som sa tam nakazil, tak 
budem od štátu žiadať odškodné.

Niečo asi robíme inak 
(ak rovno nie zle)

» KK
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH

48 € 29,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k
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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 12.4.2021 do soboty 17.4.2021

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



ZV21-14_strana- 12

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
12

Misia je splnená. Držiteľ titulu Red Bull 
Ultimátny Hráč 2021 je známy. Z top osmič-
ky účastníkov sa do grand finále prebojovali 
dvaja najlepší: Slovák Matúš „Muttenzi“ Ma-
činga a Čech Jiří „Škuty“ Škuthan. Najväčšiu 
komplexnosť v turnaji opäť preukázal Škuty 
a  po ročníkoch 2015 a  2016 si tak na svoje 
konto pripísal víťazný hetrik. 

Do veľkého sobotného online finále po-
stúpilo osem účastníkov s najvyšším počtom 
bodov, ktoré mohli od februára získať v pia-
tich kvalifikáciách v  hrách Clash Royale, 
FIFA 21, CS:GO, League of Legends a  Bike 

Unchained 2. Z prvej priečky vstúpil do boja 
o titul so 133 bodmi práve Škuty, vo finále 
však všetci hráči začínali z rovnakej štarto-
vej pozície a s rovnakou šancou na víťazstvo. 
Jednoduché to rozhodne nebolo, celodenný 
turnaj vyžadoval maximálne sústredenie. 
Dominantný výkon nakoniec predviedol 
skúsený ultimátny hráč Škuty a v grand fi-
nále porazil Muttenziho 3:0 v hrách Bike Un-
chained 2, Clash Royale a FIFA 21.

Ďalšie články a reporty z herného päťboja 
nájdete na redbull.sk/hrac. Viac info, nie-
len o Red Bull Ultimátnom Hráčovi, ale aj zo 
sveta gamingu, nájdete na hernazona.sk.

Kto si vybojoval titul Red Bull 
Ultimátny Hráč 2021?

Foto: Jan Kasl - Red Bull Content Pool
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

78
12
10
01
3Zvolen



ZV21-14_strana- 13

SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE, BÝVANIEZVOLENSKO
13

Medzi prvé investičné akcie, ktoré má 
mesto Detva naplánované na rok 2021, 
patrí oprava chodníkov a ciest na Námestí 
mieru. Rozsah stavebných prác je vyme-
dzený projektom stavby a právoplatným 
stavebným povolením. V projekte sa ráta 
s celkovou výmenou povrchových vrstiev 
chodníkov, obslužných komunikácii, 
parkovacích plôch a ihriska.

Chodníky budú zhotovené prevažne 
z betónovej zámkovej dlažby, v menšej 
miere z asfaltového betónu. Obslužné 
komunikácie vrátane parkovacích plôch 
a ihriska bude pokrývať asfaltový betón. 
Vybuduje sa tu aj prístrešok pre kontajne-
ry na odpad.  

Chodníky a cesty dostanú nielen nový 
povrch, ale aj vodorovné dopravné zna-
čenie, vyznačenie parkovacích miest a 
rovnako je naplánované aj nové zvislé 
dopravné značenie.

V súčasnosti sme ukončili proces verej-
ného obstarávania na výber dodávateľa 
stavby a pripravujeme zmluvu o dielo. 

Stavenisko sa odovzdá v priebehu 
apríla a následne sa začne so samotnými 
prácami. Výstavba by mala trvať päť me-
siacov. Ukončenie stavby je naplánované 
na september tohto roku. 

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta

Čínske príslovie    
Na jeseň sa predáva ovocie, na jar - 
lieky.

C i t á t y

Peter Gregor    
Táto jar: Táto jar je nanič: všetko kvitne, len ja som už nadobro 
odkvitnutý…

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

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a , recepcia@aii.sk

Práce pre:
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20950 301 301 Práca na TPP

Sadrokartonista
Tesár 

ubytovanie hradí firma

11-14€/ hod.NETTO
+ možné príplatky
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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

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�

INZERCIA
0907 727 201
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05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Záme-
na manželiek 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské 
prípady 12:05 Rodinné prípady 13:05 Mentalista 
III. 19-20 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Svadba na prvý pohľad II. 22:00 Láska z nebies 
00:00 Divosi 02:20 Mentalista III. 19-20 03:40 
Susedské prípady 04:30 Rodinné prípady  

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:35 Bez servítky 09:45 Súdna sieň 10:55 
Policajti v akcii 12:00 Noviny o 12:00 12:30 Top 
Star 13:00 Nové bývanie 14:00 Na chalupe 15:00 
Prestreté 16:00 Bučkovci - Slnko, seno, dedina 
8/8 17:30 Noviny 17:55 Bez servítky 19:00 Krimi 
19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie 
počasie 20:35 Zatiaľ spolu, zatiaľ nažive 22:50 
Útok na Spojené štáty 00:55 Pomsta zabijaka 
02:50 Krimi 03:10 Prvé oddelenie II. 59 03:30 Bez 
servítky 04:25 Policajti v akcii  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Skryté Taliansko 
09:15 Hudson a Rex 09:55 Doktorka Quinnová 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
13:45 Folklorika 14:10 Don Matteo 15:20 Tajom-
stvo mojej kuchyne 16:25 Skryté Taliansko 17:00 
Hudson a Rex 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 22:00 Správy bez 
kravaty 22:20 Boris & Brambor 22:55 Krstný otec 
II 02:05 Mama klame 03:00 Správy RTVS „N“ 
04:10 Don Matteo

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Príbehy Toma a Jerryho 07:15 Scooby-Doo: 
Záhady, s. r. o. 08:30 Tom a Jerry 09:00 Červené 
pásky 7 10:10 Svadba na prvý pohľad II. 11:40 
2 na 1 13:40 Tvoja tvár znie povedome VI. 16:15 
Láska z nebies 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Debbina osmička Akčná komédia MN 12 
(USA) 2018 S. Bullocková, C. Blanchettová 22:55 
Podfukár 01:00 Keanu: Mačacia gangsterka 
02:45 Podfukár 04:55 Horná Dolná  

05:25 Noviny TV JOJ 06:05 
Krimi 06:40 Noviny TV JOJ 07:25 Káčerovo 22,23 
08:25 Naši II. 5,6 09:35 Prázdniny III. 9 10:55 Svet 
podľa Evelyn 8,9 12:05 Pán Popper a jeho tučnia-
ky 14:15 Policajt zo škôlky 2 16:30 Majstrovský 
plán 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 
20:30 Najlepšie počasie 20:35 Rodičia na ťahu 
Americká komédia. MN 15 2019 Alec Baldwin, 
Salma Hayeková, Joe Manganiello 22:35 Šprtky 
to chcú tiež 01:05 Všemocný 03:10 Krimi 03:35 
Noviny TV JOJ 04:15 Prvé oddelenie II. 60 

06:00 Tajomstvo mojej kuchy-
ne 06:45 Franklin 07:20 Yakari 07:55 Levia stráž 
08:50 Smajlíkovci 09:15 Daj si čas 09:40 Operácia 
AU! 10:10 Nájdi si ma v Paríži 10:45 KULTÚRA.SK 
11:15 On air 11:40 Záhady tela 12:40 Čo ja viem 14:20 
Vôňa kvetov a vetra 16:05 Fanfan tulipán 17:50 
Cestou necestou špeciál 18:20 Postav dom, zasaď 
strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:35 
Pumpa 22:05 Neskoro večer 23:00 Boris & Bram-
bor špeciál 23:40 Fanfan tulipán 01:15 Pumpa 
01:40 Boris & Brambor špeciál 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Príbehy Toma a Jerryho 07:15 Scooby-Doo: 
Záhady, s. r. o. 08:50 Tom a Jerry 09:15 Scooby-
-Doo: Prvá záhada 10:55 Láska z nebies 13:00 Na 
telo 13:45 Debbina osmička 15:50 Susedia 16:40 
Pán profesor II. 7 17:55 Horná Dolná 19:00 TELE-
VÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Tvoja tvár znie povedome VI. Mo-
deruje Martin Nikodým. MN 12 23:00 Utečenec 
01:50 Debbina osmička 03:30 Keanu: Mačacia 
gangsterka  

05:25 Noviny TV JOJ 06:15 Kri-
mi 06:50 Noviny TV JOJ 07:35 Káčerovo 24 08:00 
Asterix a tajomstvo čarovného nápoja 09:55 Ho-
bit: Smaugova pustatina 13:15 Zatiaľ spolu, za-
tiaľ nažive 15:50 Nová záhrada 16:50 Na chalu-
pe 17:50 Nové bývanie 19:00 Krimi 19:30 Noviny 
TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 
Prvý človek Americko- japonský životopisný 
historický film. MN 12 2018 Ryan Gosling, Claire 
Foyová, Jason Clarke 23:55 Rallye smrti 4 02:25 
Šprtky to chcú tiež 04:15 Prvé oddelenie II. 61  

06:15 Nájdi si ma v Paríži 06:40 
Daj si čas 07:10 Franklin 07:45 Yakari 08:20 Levia 
stráž 08:45 Zázračný ateliér 09:35 Autosalón 10:00 
Tajný život jazier 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 
Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:15 Občan za 
dverami 13:50 Poirot: Vražda v ulici Mews 14:45 Zla-
té časy 15:50 „Hodíme se k sobě, miláčku?“ 17:40 
Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 
19:00 Správy RTVS 20:30 Made in Italy 22:20 Fil-
harmónia 23:15 Poirot: Vražda v ulici Mews 00:05 
Silná zostava 00:45 „Hodíme se k sobě, miláčku?“ 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 16.4.2021 SOBOTA 17.4.2021 NEDEĽA 18.4.2021

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

17.4.2021 20:30  

DEBBINA 
OSMIČKA

Na rokovanie mestského zastupiteľstva sa konečne 
dostal dokument predstavujúci analýzu stavu ohľadne 
parkovania. Áno, trvalo to dlho. Dokonca dlhšie, ako 
sme si sami pôvodne predstavovali. No získať dáta, 
navštíviť jednotlivé mestá a inšpirovať sa ich dobrými 
skúsenosťami, konzultovať s odborníkmi, dodať pod-
klady a pripomienkovať vznikajúci materiál, stojí veľa 
času. Do toho všetkého zasiahla situácia okolo Covid-
19. Bolo vypracovaných niekoľko čiastkových verzií, 
kým vznikol konečný dokument s načrtnutými rieše-
niami. A ten následne putoval na rokovania odbornej 
pracovnej skupiny či jednotlivých komisií. 

Do mestského zastupiteľstva ho tak viceprimátor 
predložil len pred niekoľkými dňami. Ani tento doku-
ment pritom ešte nepredstavuje riešenie. Je podkladom, 
na základe ktorého by bolo možné prejsť k riešeniu. 
Nasledovať samozrejme musí schválenie príslušného 
VZN. A napokon aj vypracovanie samostatného pro-
jektu parkovania pre každú jednu mestskú časť – až 
ten prinesie hmatateľnejšie riešenie, vrátane všetkých 
podrobností, ktoré bude možné konečne predstaviť 
verejnosti. Samozrejme každý jeden projekt musí byť 
následne schválený v mestskom zastupiteľstve spolu s 
vyčíslením finančných nákladov.

Súhlasím, že o pripravenom dokumente treba ďalej 
hovoriť, rozmeniť ho na „drobné“, ako to niekoľkokrát 
urobila komisia dopravy, aj za účasti odborníkov a 

poslancov – predsedov výborov mestských častí. A sú-
hlasím, že treba hovoriť aj o ekonomickej stránke veci 
– tak, ako bola prebratá vo finančnej komisii. Avšak asi 
nie spôsobom ako sa to dialo na samotnom rokovaní 
zastupiteľstva.

Aby sme postúpili ďalej, bolo potrebné rozhodnúť, 
či si mesto bude v budúcnosti spravovať parkovanie 
samé, alebo prostredníctvom tretej osoby. A samozrej-
me aj o spôsobe zavádzania nových pravidiel parko-
vania v celom našom meste, vrátane jeho sídlisk. Ne-
udialo sa. Z odbornej témy sa stala obyčajná politika. 
Ako inak nazvať situáciu, kedy diskusný príspevok 
poslanca k parkovaniu začne moralizovaním o tom, čo 
si ako primátorka môžem alebo nemôžem dať na svoj 
facebookový profil (vážne témy údajne áno, no blaho-
želanie našim skvelým športovcom Filipovi Poláškovi 
a Petre Vlhovej by som vraj mala zvážiť)? Ako inak na-
zvať situáciu, kedy sa v odborných komisiách poslanci 
oboznamujú s danou problematikou, konštruktívne o 
nej diskutujú, v záujme veci dokonca môžu materiály 
písomne pripomienkovať a dopĺňať, no pred kamerou 
na mestskom zastupiteľstve sa mnohí tvária, akoby o 
pripravovaných riešeniach počuli prvýkrát?

Súhlasím, aby sa ďalej rokovalo, ak je to potrebné. 
Ak nás to posunie bližšie k dobrému riešeniu pre Zvo-
lenčanov, nech sa tak určite stane. Zároveň však so 
smútkom zisťujem, že ťažká téma parkovania začína 

byť jednotlivcami zneužívaná na politickú sebapre-
zentáciu pred približujúcimi sa voľbami. Aj preto vítam 
krok viceprimátora, ktorý na zastupiteľstve zareagoval 
správne, keď stiahol materiál, pozval poslancov na 
ďalšie stretnutie a vyzval ich, aby mu zaslali svoje pri-
pomienky k materiálu. Zareagoval jediný poslanec.

Napriek všetkému chcem veriť, že keď divadlo na ro-
kovaní zastupiteľstva skončilo, predsa len príde úprim-
ný záujem o nájdenie najlepšieho riešenia pre Zvolen a 
Zvolenčanov. Chcem veriť, že to nedopadne ako napo-
sledy, kedy poslanci, ktorí mali možnosť prispieť svo-
jimi návrhmi k nájdeniu najlepšieho riešenia, ostali 
ticho. Aby vzápätí zhodili zo stola prakticky všetko, čo 
sme doteraz urobili. Parkovanie je však príliš náročná 
téma. Hádky a prekáranie na zastupiteľstve zlepšenie 
situácie Zvolenčanov určite neprinesú. 

Nateraz vieme, že po skončení zmluvy so spoločnos-
ťou EEI preberie platené parkovanie v centre do svojej 
správy mesto. Ide však len o čiastkovú záležitosť, ktorá 
môže byť málo uspokojivá pre obyvateľov našich síd-
lisk. Práve oni krúžia po nociach v snahe nájsť voľné 
státie pre svoje auto a azda najviac tak potrebujú zme-
nu terajšieho systému parkovania. Najmä toto by si 
mali uvedomiť všetci, ktorí odmietajú prijať rozhodnu-
tie o ďalšom postupe pri riešení parkovania ako celku. 

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

Lev Nikolajevič Tolstoj    
Jar je čas plánov a projektov.

C i t á t y
Ruské príslovie     
Kvetiny krášlia jar – snopy jeseň.

C i t á t y Richard Wagner     
Buď požehnaný Boh, krotý stvoril jar 
a hudbu.

C i t á t y
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Spomienk�...
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3S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez tých,
ktorých sme mali radi.

Já� Mojžiš
z Hontianskyc� Nemie� - Rakovc�

Dňa 24. marca 2021 uplynuli
4 roky, čo nás navždy opustil

Spomienk�...
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3S láskou spomínajú dcéry s rodinami a sestra s rodinou.

Dni plynú a smútok v srdci stále zostáva.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je to bolesť a žiaľ.

Magdalén� Mojžišov�
z Hontianskyc� Nemie� - Rakovc�

Dňa 23. januára 2021 nás navždy 

opustila vo veku 72 rokov

Spomienk�...
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Z�zan� Štímelov�
z� Sebechlieb

Už niet návratu a ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k tebe zavedie.
Kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať,
spokojný spánok ti priať a s úctou spomínať.

Dňa 13. apríla 2021 uplynie 6 rokov, 
keď nás vo veku 21 rokov navždy opustila 
naša milovaná dcéra, sestra a vnučka
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Štefan Štímel z Dobrej Nivy

Dňa 13. apríla 2021
by sa dožil 100 rokov

Pri tejto príležitosti si na svojho otca

s láskou spomína syn Milan

a dcéra Darinka s rodinami.

Sviatky Veľkej noci zavŕšili 40-dňové 
pôstne obdobie, ktoré sa pre mno-
hých nieslo v  znamení pôstnych 
predsavzatí. Niektorí sa rozhodli 
využiť tento čas na modlitbu, pomoc 
núdznym, iní obmedzili aktivitu na 
sociálnych sieťach, uskromnili sa 
v jedle, či v nákupoch.

Je však možnosť práce na sebe a 
duchovného rastu obmedzená len na 
vybrané obdobia v roku? Alebo sa v nich 
dá pokračovať, aj keď dni zovšednejú 
a ovládne nás rutina a stereotyp?

Pápežská nadácia ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi vytvorila krátku online prí-
ručku, ktorá ponúka 5 „tradične netra-
dičných“ tipov na oživenie a posilnenie 
duchovného života. Je určená pre všet-
kých, ktorí cítia, že by im v tejto oblasti 
dobre padlo povzbudenie, či nový uhol 
pohľadu.

V úvode príručky sa píše: Každý sa 
občas pristihneme pri tom, že nášmu 
duchovnému životu chýba vášeň, odda-
nosť, nadšenie,vernosť... Dôležité aspek-
ty, ku ktorým nás Boh vo vzťahu s ním 
opätovne pozýva. Momenty sklamania 
však určite neznamenajú, že by tvoja 
snaha nemala zmysel – práve naopak, je 
nesmierne dôležitá. Preto riešením tejto 
situácie nikdy nie je negativizmus, se-
baľútosť, ani rezignácia. Aj veľký svätec 
Josemaría Escrivá nám pripomína: „Ne-

zabúdajte, že svätý nie je ten, čo nikdy 
nepadne, ale ten, čo vždy pokorne a so 
svätou tvrdohlavosťou opäť vstane.“

Nejde teda o žiadne „zázračné“ ná-
vody či instantné riešenia. Materiál však 
ponúka niekoľko dôležitých inšpirácií 
pre každodenný, bežný život. Dozvieme 
sa v ňom aj to, prečo by sme mali odo-
vzdávať svoj deň Bohu, alebo akými 
netradičnými spôsobmi sa dajú osláviť 
jednotlivé sviatky liturgického roka.

Príručka tiež vyvedie z omylu všet-
kých, ktorí si myslia, že duchovný život 
prebieha len za múrmi kostola, či vo 
chvíľach tichej modlitby. Ale  čo je naj-
dôležitejšie, pozve nás objavovať ten 
najväčší dar duchovného života – dar 
s veľkým D.

Online materiál o duchovnom živote 
si doposiaľ stiahlo už viac ako 1 000 zá-
ujemcov. Ak by ste sa ním radi inšpiro-
vali aj vy, nájdete ho voľne dostupný na 
webovej stránke www.acnslovensko.sk.

Ako oživiť svoj duchovný život: 
5 tradične netradičných tipov

» Zdroj: ACN Slovensko
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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!!!


