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Diktátori „novej demokracie“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Svet okolo nás je plný spasiteľov. 
Chcú zachraňovať všetko a každého, 
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať 
dobro bez ohľadu na spoločenskú 
škodlivosť toho, o čom si myslia, že 
to dobre je.

Stačí im na to moc. Nerobia nič iné, 
ako to, že sa neustále snažia dostať k 
moci, aby tých bezmocných zahŕňali 
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa 
ich predstáv, veľmi často zvrátených, 
chorých, nebezpečných. Predstáv, 
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich 
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia 
sa a kreslia srdiečka na svoje statusy na 
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude 
dobre“, ale už nedodajú, komu a kedy, 
za akých okolností bude dobre.

Fanatiszmus, politický, miešajú s 
vlastným sadizmom a opierajú to o bar-
ličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj 
medzi sebou.

Bez nej sú to nuly. Neschopné bez-
významné nuly. Zakomplexované, ne-
docenené nuly. Ľudské, odborné, nuly 
bez autority. Doslova sa chce napísať, 
že ak spolupracujú dve nuly, je z toho..., 
no, veď viete čo.

Lenže, ich o tú svoju moc bojuje ove-
ľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k 

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slov-
níka slovo nie, stačí nemať žiaden názor 
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca dik-
tátor. Odmenou za to sú posty pre „na-
šich“, miesta na kandidátkach, vplyvné 
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný 
profit z toho, že zo seba robím verejnú 
nulu. Čo tam po vlastnej tvári a deho-
nestovaní mena vlastných predkov.

Žijeme hnusnú dobu, trúfam si na-
písať s ohľadom na prežité roky. Jednu 
z najhnusnejších. V popredí samovyvo-
lení vždy flexibilní, popierajúci aj sami 
seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom, 
nad všetkými. A keď im táto moc nesta-
čí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení 
núdzového stavu, ktorý im dáva do-
datkové práva obmedzovať.  Diktátori 
„novej demokracie“. Reinkarnovaní 
Pinochetovia.

Je čas, aby sme my zmenili ich. Na-
najvýš jednoducho – vyme-
nili. Máme na to právo. 
Slovensko je štát, ktorý 
patrí nám. Nie im.

Pekný týždeň, zdá sa, 
že už takmer letný, váže-
ní čitatelia!
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Supi sú vtáci, ktorí dokážu stráviť 
zdochliny v  takom stave, keď sú pre 
iné živočíchy nejedlé. Krúžiace supy 
sú symbolom smrti. 

Supi sa zbiehajú aj okolo nás. Prichá-
dzajú z bánk, poisťovní (pozor najmä naa 
supov z jednej z nich), exekučných firiem 
a  organizácií, ktoré povýšili svoj biznis 
nad život a smrť človeka. Zomrel nám 
otec a  moja mama so sestrou absolvujú 
ťažké jednania s  bankou, poisťovňou 
a mobilným operátorom o tom, že otec ich 
služby už potrebovať nebude. Robia dra-
hoty, každý poplatok navyše je pre nich 
dobrý. Podobným supom je aj lekár, ktorý 
si vypýta úplatok od ťažko chorého člove-
ka alebo jeho blízkej osoby. Poznám také 
prípady u  lekárov, ktorí zarábajú viac 
ako obyčajní ľudia. A  čo doktori, ktorí 
mesačne účtujú vysoké poplatky štátu za 
mobilné odberné miesta a takmer žiadne 
odbery nerobia? A v čase covidu si vypnú 
telefóny a neodpovedajú na maily?

Poznám aj supov z východného Slo-
venska. Celý život kradnú a dnes ohrozu-
jú existenciu významného podniku. Po-
rušujú zákon, ignorujú súdne nariadenia, 
vydierajú slušného podnikateľa a  chcú 
zničiť pracovné miesta stoviek ľudí. 
Mnohí bezcitní supi sedia dnes vo vyšet-

rovacej väzbe a niektorí ľudia ich ľutujú. 
Ľutovať by však mali ich obete. Bezcitní 
supi  roky rozkrádali naše zdravotníctvo 
a dnes na to doplácame všetci. Nemalo by 
sa kradnúť ani v doprave, pôdohospodár-
stve alebo školstve. Ale okrádať chorých 
ľudí v  nemocniciach je najväčšia bezcit-
nosť pánov „sociálnych demokratov.“

Bezcitní supi ošklbávajú ľudí pri 
úžerníckych pôžičkách, predaji nepo-
trebných výrobkov a  služieb a  šikanujú 
bezbranných občanov na úradoch. Maji-
teľka penziónu pri Žiline okradla našich 
klientov z  Dobrého pastiera. Niekedy 
ich však okrádajú aj členovia ich rodiny. 
Odháňajme bezcitných supov od svojich 
obetí, ktoré sa im nevedia brániť. Upozor-
ňujme verejnosť a políciu na ich praktiky. 
Skutočných supov tak naprogramovala 
príroda. Sú to inteligentní vtáci, ktorí do-
kážu hádzať zo vzdu-
chu kamene a rozbíjať 
nimi vajíčka. Supi 
v ľudskej podobe sú 
výsledkom chamti-
vosti a  zla a  dokážu 
rozbíjať ľudské ži-
voty. 

Bezcitní supi

» Ján Košturiak
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Predaj odchovaných mládok

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

DETVA - zoochov
20. 5. 2021

od 10.00-14.00 h.  

Tel: 0918 760 840, 045 545 4107
pdhorka@nextra.sk
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

1. Auto-moto/predaj

»Predám Seat Alhambra 
r.v.2004, 96kw, 7miestne, 
3200 €. Malá dohoda. Tel: 
0904392634

2. Auto-moto/iné

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521
»Kúpim Simson, Stelu, 
Pionier, ponúknite. Tel: 
0949505827
»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné. Tel: 0949371361

5. Domy predaj

»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

6. Pozemky/predaj

»Kúpim pôdu. Tel: 
0907828746

7. Reality/iné

»Hľadám nehnuteľ-
nosť vo ZV a v okolí. Tel: 
0902506231

8. Stavba

9. Domácnosť

»Predám chladničku Elek-
trolux, výška 1580. Lacno. 
Tel: 0911043422
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495
»Predám zachovalú 
manželskú posteľ. Tel: 
0908917582

10. Záhrada a zverinec

»Predám postrek proti bu-
rinám Roundup 1l s odmer-
kou za 20. Tel: 0915899997
»Predám odstavčatá. Tel: 
0905369758
»Predám slamu, seno a 
mládzu, malé balíky. Tel: 
0905518454
»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758

11. Hobby a šport

»Odkúpim kroje, mince, 
bankovky, vyznamenania, 
voj. prilby, opasky, pracky z 
opaskov, pohľadnice a iné. 
Tel: 0903868361
»Kúpim staré hodinky 
PRIM a iné hodinky. Tel: 
0905767777

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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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%
*
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Niektoré práce na dome musia počkať 
na svoj čas. Respektívne, správnej-
šie – na počasie. Na pozimnú údržbu 
domu je teraz priam ideálne.

Cez zimu sa zvyknú kadečím, najmä 
lístím zaniesť odkvapy a kanály. Pamä-
tajte, že čistý odtok je ten najcennejší a 
najjednoduchší spôsob, ako chrániť váš 
dom. Najmä pred jarnými a letnými búr-
kovými lejakmi. Ak dobre zvediete vodu 
zo strechy a od stien, do domu sa nedosta-
ne voda. Znamená to, že sa vyhnete tomu 
najhoršiemu – od plesní cez škvrny na ste-
nách až po narušenie základov či strechy.

Pozor na hlodavce a hmyz
Ak sa vám do domu nasťahuje hmyz 

či hlodavce vďaka tomu, že ste neveno-
vali pozornosť rôznym dieram, obvykle 
už je neskoro. Ak sa vám raz myši dosta-
nú do pivnice, máte o zábavu postara-
né. Preto zabezpečte, aby všetky možné 
odtokové rúry či vetráky mali mriežku. 
Mimochodom, hmyz sa rád ťahá tam, 
kde je vlhko. Pomedzi tehly napríklad.

Treba pozrieť strechu
Hneď ako sa dá, vymeňte všetky po-

škodené škridle. Ak vám do strechy za-
teká, krov vám bude skôr či neskôr hniť. 
Potom vás oprava bude stáť oveľa viac 
ako zopár nových škridlí. Ak máte ple-
chovú strechu, presvedčte sa, že je pev-
ne pripevnená, či nie sú na nej miesta, 
kde ju má vietor šancu „nadvihnúť“.

Chodníky a spevnené plochy
Špinavé chodníky a betónové plo-

chy nie sú zrovna peknou vizitkou 
dobrého hospodára. Horšie však je, že 
ak sa v nich usídli tráva a iné rastliny, 
veľmi rýchlo ich doslova roztrhá. Ko-
rene majú neuveriteľnú silu a aj betón 
dokážu porcovať ako tortu. Predíďte 
pracným a často aj finančne náklad-
ným opravám tým, že chodníčky a iné 
plochy dôkladne očistíte od zakorene-
ných náletových burín.

Vetranie a klimatizácia
Máme za sebou už prvé letné dni. A 

máte klimatizáciu, skontrolujte, či dobre 
funguje a hlavne vyčistite filtre. Nie je 
horšie než dýchať plesne, ktoré sa v kli-
matizácii cez zimu usadili. Tiež skontro-
lujte hadičku cez ktorú sa odvádza skon-
denzovaná vlhkosť. Nesmie byť upchatá.

Počasie už káže – postarajte sa o dom!

» red

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

11. Hobby a šport

»Vypratávate byt, dom? 
Kúpim starožitný nábytok, 
svietidlá, porcelán, sklo, 
striebro, umelecké diela. 
Tel: 0908907560

13. Rôzne/predaj

»Darujem kompótové pohá-
re rôzne. Tel: 0944584209
»Predám elektrické vláčiky, 
TT a H0. Tel: 0910295897
»Predám zachovalú obý-
vačkovú stenu zo 4 die-
lov, cena dohodou. Tel: 
0905281571
»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

»Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, šatky, 
starožitnosti ako obrazy, 
maľované truhlice, hodiny 
a iné. Tel: 0909117320
»Kúpim veľký kresťanský 
obraz. Tel: 0949125189

15. Hľadám prácu

»Práca okolo domu, 
záhrady, kosenie. Tel: 
0940870790

16. Zoznamka

»Seniorka hľadá spriazne-
nú osobu na rôzne stret-
nutia podľa vlastných 
predstáv. Som otvorená 
každej prihlásenej oso-
be – muž alebo žena. Tel: 
0908330041
»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY 

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO
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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�
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

zvolensko@regionpress.sk
0907 727 201

18. mája 1984
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Ko-
šiciach

Výročia a udalosti

INZERCIA
0907 727 201

VIZITKY
0907 727 201
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Pri ekologickom probléme je potrebné 
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj 
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj 
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to 
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi. 

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú 
najčastejšou zložkou odpadu v  našich riekach 
a  vodných nádržiach. Používame ich len 
chvíľu, no v  prírode, kde častokrát končia, sa 
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov. 
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové 
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj 
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli 
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás 
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých 
sa taktiež nachádza množstvo plastového 
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť 
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.

 
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom 

rade o tom, že každý z nás má na výber a môže 
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude 
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc 
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad 
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je 

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký 
dosah má ich bežné, každodenné správanie, 
iba to je totiž cesta k  skutočnej udržateľnosti,“ 
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl 
Slovenská republika.

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa 
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie 

mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne 
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú 
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom 
nenechá svojich zákazníkov samých, a  preto sa 
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu 
za vrecká zdvojnásobí, a  tá poputuje na pomoc 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri 
odstraňovaní odpadu a  najmä plastov z  našich 
riek a  vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil 
dizajn a  výrobu mikroténových vrecúšok - sú 
z  tenšieho igelitu a  nemajú ušká, čím sa zníži 
množstvo plastu až o 20%.

„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto 
neľahkým časom môžeme spustiť projekt, 
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému 
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí 
trávi čas v prírode  si uvedomia význam potreby 
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho 
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny 
riaditeľ SVP.

Minulý rok Lidl a  SVP predstavili iniciatívu 
Slovensku v  obci Margecany. Zamestnanci 
diskontu a vodohospodári spoločne čistili 
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej 
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie 
a  upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj 
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to 
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú 
pieseň.

Zber odpadu z brehov v  spolupráci s  SVP, 
dobrovoľníkmi, mestami a  školami začal 
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“ 
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz 
sa podarilo vyzbierať z  našich riek a brehov 
vyše 1000 ton odpadu a  plastov. Najnovším 
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava 
a  Liptovská Mara, z  ktorých ubudlo niekoľko 
stoviek ton odpadu. O  jednotlivých etapách 
a  ďalších úspešne vyčistených riek a  vodných 
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať 
prostredníctvom sociálnych sietí a  vlastného 
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto 
budete môcť priamo sledovať postup čistenia 
slovenských riek.

Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich 
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný 
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej 
prírody a  vôd. Použite recyklovateľnú sieťku 
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre 
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv 
na nás všetkých.

Viac ako 1 000 ton odpadu 
sme nenechali plávať

Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek 
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z  obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás 
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.  
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému. 
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už  o  1 000 ton odpadu. 

3
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 17 . 5.

• rôzne druhy

279

8 x 120 ml

(1 l = 2,91)

960 ml

Zmrzlina
• rôzne druhy

299

480 g

(1 kg = 6,23)

Camembert

149
-44%

cena za 1 kg

2.69

Losos
• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

149
-31%

cena za 1 kg

2.19

139
-30%

cena za 100 g

1.99

Med kvetový
333

950 g

(1 kg = 3,51)

085

250 g

(1 kg = 3,40)

Smotanová 

089

-31%
cena za 1 kg

1.29

Banány
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095

1,5 l

(1 l = 0,63)

Kelt  
• svetlé výčapné pivo

Bref 
WC blok  
• rôzne druhy

• v ponuke aj Spišiacka 
Jahodovica 1 l za 11,99 €

mäso 
v skle  
• rôzne druhy

249

500 g

(1 kg = 4,98)

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

1.49*799
1 l

40 % 
alkoholu

359
920 g

(1 kg = 3,90)

599
1,2 kg

(1 kg = 4,99)

125 tabliet

1599

• v ponuke aj Mletá káva 
2 x 500 g za 4,99 €

329
3 kusy

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

OD PONDELKA
17. MÁJA
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V  nedeľu 9. mája behal celý svet a  Slo-
vensko behalo spolu s  ním. V  Bratislave, 
Piešťanoch, Nitre, Vysokých Tatrách, ale 
aj v  ďalších mestách a  dedinách, v  par-
koch, na hrádzach, okolo jazier. Zapojili sa 
jednotlivci, celé rodiny, partie kamarátov, 
vozičkári, športovci aj ambasádori. Všetci 
o 13:00 hod. vyštartovali s aplikáciou Wings 
for Life World Run pre dobrú vec a podporili 
tak svetovú myšlienku, podporili výskum 
liečby poranenej miechy.

Virtuálna cieľová čiara, ktorá má na 
tomto podujatí podobu stíhacieho auta 
v aplikácii, dobiehala iba na Slovensku 

2000  účastníkov. Do ôsmeho ročníka naj-
väčšieho globálneho behu sa celosvetovo 
zapojilo neuveriteľných 184 236 účastníkov 
zo 151 krajín! Aj vďaka tejto podpore sa na-
dácii Wings for Life podarilo vyzbierať 4,1 
milióna eur. Každý jeden príspevok a štar-
tovné putujú v plnej výške priamo na konto 
tejto neziskovej organizácie.

Na štarte Wings for Life World Run sa 
znova uvidíme v nedeľu 8. mája 2022. Re-
gistráciu na deviaty ročník, ale aj report a 
fotky z tejto nedele nájdete na redbull.sk/
worldrun.

WINGS FOR LIFE WORLD RUN LÁMAL 
REKORDY. NAJVÄČŠÍ BEH V HISTÓRII 
PODPORILO 184 236 ÚČASTNÍKOV

Foto: Flo Hagena/Red Bull Content Pool

8
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PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo 
  aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma
- Zabezpečíme náradie a firemné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky 

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

LETÁKY
0907 727 201
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F&H Tools s.r.o. pôsobí ako poskytovate  per r
v N r rstvo.

N r r s  Augsburgu pr
Mníchove v Nemecku. S r v r s rokom 

.

Pr r rmínu nástupu:

 Úspešne  
 Z r r r r r e 
 Výr re pr r u 
 R r  
 Pr r r y 
 N u

 
 Progra  

 sústr r r v 
 Výroba vysoko pr robkov pomocou výrobných nákresov 
 Samostatná kontr r l

 Ú re 
 Pr u 
 V r u 
 V r r k 
 N u

 U r v 
 Vyber r u 
 B ru vrátane prepr tr ru 
 N r repravných prostr o a

 Ú r re 
 R r  
 Pr u 
 F a 
 N u

 S r r r ravárenských pr h  
 výrobných halách 
 Ú r r rov pr y 
 Upr r í 
 Z r a 

V V Pr V ( rátane 
stov) rmínu 

nástupu na e  tools.eu

9
9
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

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

8
5
_
0
3
5
1info@c-group.sk I 0903 431 350

nabor@c-group.sk I 0910 431 545

PRIJMEME

3000 EUR/

mesačne Brutto

Mäsiara
(Rakúsko)

3
6
-0

0
7
2

- 12 hodinové zmeny
- Priemerný mesačný zárobok 880 eur v čistom
- Ubytovanie a dopravu zabezpečíme

- Základná hodinová mzda 3,58 eur/hodina + príplatky

0915 /953 631
Adresa : Šaľa, P.Pázmáňa 49/3 , budova Merus (bývalý hydrostav)

e-mail: request@request.sk, mobil : 0915/953 631

Prijmeme zamestnancov na

VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV

do Sládkovičova
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Na pultoch obchodov či u predajcov na 
trhu je už v ponuke dostatok mladej 
jarnej cibuľky, reďkovky, šalátov či 
pažítky. Využite túto chrumkavú zele-
ninu, plnú vitamínov! 

Nátierka s jarnou cibuľkou
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné 

cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g 
tvarohu, 1 biely jogurt, soľ

Postup: Zeler a mrkvu najemno na-
strúhame, jarnú cibuľku pokrájame na 
kolieska, všetko vložíme do misky a dô-
kladne premiešame. Pridáme šťavu z cit-
róna, tvaroh, biely jogurt a opäť premie-
šame. Dochutíme soľou. 

Reďkovková nátierka
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100 

g masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvrdo 
uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažítky, 
citrónovú šťavu a soľ na dochutenie, reď-
kovku na zdobenie pokrájanú na kolieska

Postup: Maslo dáme do misky, nechá-
me ho zmäknúť a následne vymiešame s 
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle 
s väčšími slzičkami postrúhame umyté 
reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a 
pridáme do misky k vymiešanému maslu 
so syrom. Ochutíme citrónovou šťavou. 

Jarný šalát s reďkovkami, 
jarnou cibuľkou a pažítkou

Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového 

šalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL 
nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nase-
kanej pažítky

Suroviny na zálievku: 150 g syra s 
modrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy, 
2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prí-
padne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej 
omáčky, soľ

Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez 
sitko, prípadne poriadne pomrvíme me-
dzi prstami, dáme do misky a vymiešame 
s citrónovou šťavou dohladka. Pridáme 
majonézu, kyslú smotanu, prípadne biely 
jogurt, worcesterskú omáčku, podľa po-
treby soľ.

Postup šalát: Šalát rozoberieme na 
jednotlivé listy, opláchneme ich a ne-
cháme odkvapkať. Reďkovku pokrájame 
na kolieska, vajcia na osminky. Šaláto-
vé listy rozložíme na väčší tanier, na ne 
navrstvíme reďkovku aj vajcia, preleje-
me pripravenou zálievkou a posypeme 
petržlenovou vňaťou a pažítkou. Podáva-
me s tmavým pečivom.

Jar na tanieri - chutné zeleninové 
nátierky a šaláty plné vitamínov

» Pripravila: Renáta Kopáčová

V súčasnosti je pandémia koronaví-
rusu na ústupe. Čísla nakazených kle-
sajú a aj keď na Covid-19 stále umie-
ra pomerne dosť ľudí, štát postupne 
uvoľňuje opatrenia vydané v súvis-
losti s pandémiou. Napriek tomu, iba 
málokto predpokladá, že sa behom 
krátkeho času vrátime do takého sta-
vu, v ktorom bude možné organizovať 
hromadné podujatia bez rozsiahlych 
obmedzení. 

Folklórne slávnosti pod Poľanou 
v Detve patria medzi najväčšie a naj-
navštevovanejšie folklórne festivaly 
na Slovensku. Minulý týždeň sa v Det-
ve stretli členovia programovej rady a 
organizačného výboru slávností. Zá-
ver zo stretnutia priaznivcov folklóru 
nepoteší - ani tento rok Folklórne sláv-
nosti pod Poľanou v Detve nebudú. 

Do úvahy už neprichádza ani ná-
hradný termín slávností. Jubilejný 55. 

ročník slávností sa znovu presúva, 
tentoraz na rok 2022. Mal by byť druhý 
júlový víkend (8. – 10. júla). Program, 
pripravený pôvodne na rok 2020 
a s úpravami na rok 2021 sa presunie 
na budúcoročné slávnosti. 

Nechceme ohroziť zdravie a životy 
obyvateľov nášho mesta a účastní-
kov slávností. Folklórne slávnosti boli 
vždy podujatím s približne dvetisíc 
účinkujúcimi a viac ako tridsiatimi 
sprievodnými podujatiami, na kto-
rom sa stretli tisíce ľudí. Niekoľkoná-
sobne obmedziť počty účinkujúcich 
a divákov, zabezpečiť ich odstup, za-
bezpečiť dodržiavanie stále platných 
protiepidemiologických opatrení, nie 
je v silách žiadneho organizátora veľ-
kého festivalu. To by už neboli folklór-
ne slávnosti ale kultúrne podujatie 
iného charakteru a významu.

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský,
primátor mesta

16. mája 1929  
Akadémia filmových umení a vied po prvýkrát udelila ceny za zá-
sluhy, známejšie pod menom Oscar 

Výročia a udalosti

17. mája 1632  
Tridsaťročná vojna: švédske vojsko pod vedením Lennarta Torsten-
ssona dobylo Mníchov 

Výročia a udalosti
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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 11:55 Rodinné prípady 13:00 Mentalista 
V. 20-21 14:55 Susedské prípady 15:55 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 22:00 Bournov odkaz 
00:50 Nepriateľ pod ochranou 02:45 Svetová 
invázia 04:50 Rodinné prípady  

05:40 Krimi 06:15 Ranné no-
viny 08:30 Bez servítky 09:35 Súdna sieň 10:15 
Súdna sieň 11:00 Policajti v akcii 12:00 Noviny o 
12:00 12:30 Top Star 12:50 Nové bývanie 14:00 Na 
chalupe 15:00 Prestreté 15:50 Nikto nie je doko-
nalý 17:25 Noviny 18:00 Bez servítky 19:00 Krimi 
19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie 
počasie 20:35 Titanic Americký romanticko-ka-
tastrofický film. MN 12 1997 00:40 Deň, keď sa 
zastavila Zem 02:45 Grandhotel Budapešť 04:15 
Krimi 04:50 Bez servítky  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:35 Dvaja v meste 09:05 
Rodina doktora Kleista 09:55 Doktorka Quinno-
vá 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
14:00 Dedovizeň 14:30 Don Matteo 16:30 Rodina 
doktora Kleista 17:30 Duel 18:00 Správy RTVS 
19:00 Hokej - MS 2021 Bielorusko - Slovensko MP 
21:45 Citronáda Show Richarda Lintnera  (Sloven-
ská republika) 2021 22:35 MS v kocke 23:05 Tucet 
špinavcov 01:30 Zlé banky 02:20 Správy RTVS 
„N“ 03:20 Doktorka Quinnová 04:05 Don Matteo  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Príbehy Toma a Jerryho II. 07:15 Scooby-
-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:05 Tom a Jerry 08:15 
Lorax 10:00 Svadba na prvý pohľad 11:20 2 na 
1 13:30 Tvoja MINI tvár znie povedome 16:10 Ako 
uloviť družičku 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Ako zbaliť milionára Romantická komédia 
MN 12 (Poľsko) 2019 M. Sochová, M. Malinowski 
22:45 Jack Ryan: V utajení 01:00 Nepriateľ pod 
ochranou 02:55 Svetová invázia  

05:50 Policajti v akcii 06:50 
Krimi 07:20 Noviny TV JOJ 08:10 Káčerovo 38,39 
09:10 Naši II. 18,19,20 11:10 Dvojičky 6 12:00 Môj 
kamarát delfín 13:50 Ja, zloduch! 16:00 Rozpáľ 
to, šéfe! 3 16:50 Zúbková víla 19:00 Krimi 19:30 
Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie poča-
sie 20:35 Drsniačky Americká akčná kriminálna 
komédia. MN 15 2013 S. Bullocková, M. McCarthy-
ová, M. Wayans, D. Bichir, M. Rapaport, J. Curtino-
vá 23:05 Falošní poliši 01:20 Úkryt v ZOO 03:45 
Noviny TV JOJ 04:25 Prvé oddelenie 35 

06:15 Tajomstvo mojej ku-
chyne 07:05 Veselá farma 07:30 Yakari 08:05 
Levia stráž 08:30 Fidlibum 09:00 Smajlíkovci 
09:25 Daj si čas 09:55 Operácia AU! 10:25 Nájdi 
si ma v Paríži 11:30 On air 11:55 Záhady tela 12:55 
Nikto nie je dokonalý 14:15 Zámok s olivovníkmi 
16:10 Návrat siedmej roty 17:45 Cestou necestou 
18:20 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Záhady tela 21:35 Pumpa 22:05 Ne-
skoro večer 23:00 Boris & Brambor špeciál 23:40 
Návrat siedmej roty 01:05 Pumpa 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Príbehy Toma a Jerryho II. 07:15 Scooby-
-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:30 Tom a Jerry 08:45 
Balerína 10:40 Ako uloviť družičku 13:00 Na telo 
13:50 Ako zbaliť milionára 16:00 Susedia 16:45 
Susedia 17:45 Horná Dolná 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Dvě nevěsty a jedna svatba Romantická 
komédia MN 15 (ČR) 2018 A. Polívková, J. Dolan-
ský, J. Gottwald 22:30 Útek z väzenia 00:45 Jack 
Ryan: V utajení 02:35 Útek z väzenia  

05:45 Noviny TV JOJ 06:25 
Krimi 06:55 Noviny TV JOJ 07:40 Titanic 12:00 Hry 
o život: Skúška ohňom 15:00 Miláčikovo 15:50 
Nová záhrada 16:50 Na chalupe 17:50 Nové 
bývanie 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 
Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 Múmia 
Americko-čínsko-japonský akčný dobrodružný 
fantazijný film. MN 15 2017 Tom Cruise, Russell 
Crowe, Annabelle Wallisová , Sofia Boutellaová, 
22:50 Unesené 02:05 Prepáčte, že vyrušujem 
04:15 Krimi  

05:45 Operácia AU! 06:15 Náj-
di si ma v Paríži 06:40 Daj si čas 07:10 Ekonauti 
07:45 Yakari 08:20 Levia stráž 08:45 Zázračný 
ateliér 09:35 Autosalón 10:00 Gérard Depardieu 
a chute Európy 11:00 Hokej - MS 2021 13:50 Poirot: 
Problém na mori 14:45 Zlaté časy 16:05 „Partie 
krásného dragouna“ 17:40 Hurá do záhrady 
18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Svet v plameňoch 21:25 Valmont 
23:40 Poirot: Problém na mori 00:35 Silná zosta-
va 01:15 „Partie krásného dragouna“ 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 20.5.2021 SOBOTA 21.5.2021 NEDEĽA 22.5.2021
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

21.5.2021 20:30   

AKO ZBALIŤ 
MILIONÁRA

Aj naše mesto je členom Únie miest 
Slovenska. Práve v uplynulom týždni sme 
zvolili nové vedenie tejto organizácie, kto-
rá zastrešuje väčšinu našich miest. A nie-
len to. Diskutovali sme, akým smerom sa 
majú mestá uberať – predovšetkým v sú-
vislosti so svojím postavením voči vládnej 
moci.

Zhodli sme sa na tom, že prístup minu-
lej vlády k mestám (a tým aj našim obyva-
teľom) nebol príliš šťastný. Zažili sme to 
mnohokrát. Počas tak náročného obdobia, 
akým je bezpochyby pandémia nového 
koronavírusu, by sa očakával ozajstný 
partnerský prístup v zmysle riešenie spo-
ločných problémov na základe dialógu, 
riadnej výmeny informácií, rešpektovania 
názorov primátorov. Len podotýkam, že 
aktuálne je v Únii združených 59 miest, čo 
predstavuje zhruba 2 milióny obyvateľov 
našej krajiny. Obzvlášť pri týchto počtoch 
by azda bolo na mieste vypočuť hlas pri-
mátorov. Najmä keď sme v denno-dennom 
priamom kontakte s našimi obyvateľmi.

Nanešťastie, toto sa nedialo. Dodnes 
máme v živej pamäti obrovský informačný 
chaos pri celoplošných testovaniach. Do-
dnes nám nik nevysvetlil (a asi už ani ne-
vysvetlí) zmätky v počtoch infikovaných 
ľudí, keď sme dopoludnia ešte nemuseli 
pristúpiť k prípravám na celoplošné testo-
vanie, no večer už áno – na základe záhad-
ných zmien v číslach.

Dodnes nám nikto nevysvetlil (a asi 
už ani nevysvetlí) rozpor, kedy minister-
stvo zdravotníctva počítalo so zatvore-
nými školami, kým ministerstvo školstva 
ich otváralo. A my, primátori, sme stáli 
uprostred celého tohto chaosu a robili sme 
všetko, aby sme pre ľudí zabezpečili mož-

nosť otestovať sa – veď bez toho nemohli 
nastúpiť ani len do práce. Alebo sme stáli 
medzi dvomi mlynskými kameňmi, keď 
časť rodičov žiadala otvorenie škôl, kým 
iná časť hromžila, obávajúc sa o zdravie 
svojich detí. 

Vláda nás vtedy dostala do naozaj ne-
závideniahodnej situácie, akékoľvek roz-
hodnutie vyvolávalo búrlivé reakcie časti 
našich obyvateľov. Pritom sme im veľmi 
ťažko vysvetľovali, že sa riadime len podľa 
nariadení, ktoré sme dostali od vlády či od 
hlavného hygienika. 

Už je to však za nami. Všetci primátori 
sme sa na sneme zhodli, že s nástupom 
novej vlády veríme aj v nový prístup voči 
slovenským mestám. Ako spolok miest 
sme nezávislá organizácia, máme svo-
jich odborníkov, no najmä ako primátori 
máme určite najbližšie k skutočným potre-
bám našich obyvateľov. Počet členov Únie 
neustále rastie, len za posledný rok stúpol 
z 39 na 59. Diskusia predstaviteľov vlády 
s našimi zástupcami na najrozličnejšie 
témy by tak podľa nášho názoru mala byť 
samozrejmosťou. No nemienime čakať iba 
na výzvu k dialógu. Hodláme sami pred-
kladať návrhy na celkové zmeny postave-
nia samospráv či už komplexne, v rámci 
celkovej reformy, alebo po čiastkových 
krokoch. 

No a tu niekde sa nachádza aj naše 
mesto. Je potrebné pristúpiť zo strany štátu 
k zmenám (dotýkajúcim sa právomocí či 
financií), aby sa aj naše mesto mohlo roz-
víjať rýchlejším tempom. A aby sa mohlo 
ešte viac priblížiť dnešným potrebám Zvo-
lenčanov.

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 
 stále dostatok ponúk

-dň y 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 dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY I  ZÁLOHY
UYBOTVANIE

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

0944 113 140
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