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Začala sa olympiáda populizmu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dáme im toľko! Nie, my im dáme 
viac! A tamtým eštébákom vezme-
me! Dáme,... dáme..., my dáme...

Vážení čitatelia, nenaleťte na to 
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 
volajme ich politici. Nič vám oni ne-
dávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia, 
pridajú, to dostanete len to, čo vám už 
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze, 
ktorých sa už dávno zmocnili. To je náš 
štátny rozpočet, nie ich!

„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú 
sa do pŕs, no nevedia, že sociálne 
najslabších sa pandémia ekonomicky 
nijako nedotkla. Svoje dávky (uzná-
vam, malé), dostávajú na deň presne 
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší-
mi za posledných štrnásť mesiacov sa 
stali živnostníci, drobní podnikatelia, 
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári, 
zdravotnícky personál. Tým tí hlúpi 
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú 
im aj to málo, čo si nejakým zázrakom 
zadovážili – na daniach. Lebo oni mu-
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a 
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas 
toľko voličských hlasov, aby na ostat-
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...

Sociálne najslabší sú dôchodco-
via s minimálnymi dôchodkami, hoci 

dreli celý život ako kone na to, aby si 
to tu raz mocní toho nášho malebného 
slovenského sveta mohli rozkradnúť. 
A nielen tí s minimálnymi. Príklad 
učiteľky, ktorá drala školskú katedru 
50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila 
na život a ak by dnes nemala podporu 
blízkych, tak zo svojho dôchodku ide 
bez liekov pod most. Príklad poštárky, 
ktoré v lete, v zime, v daždi, v horú-
čavách roznášala poštu a často aj dô-
chodky – bez ochrany a za nejakých 
370 eur mesačne. Aký má asi predčas-
ný dôchodok, keď sa musí starať o svo-
ju matku, o ktorú sa odmietol postarať 
štát?

Nehanbia sa nám do tváre cez 
obrazovky hovoriť, ako nám dávajú. 
Hnus. Berú nám z nášho a časť toho 
nášho nám podhodia ako psovi kosť.

Zapamätajte si ich reči, veľko-
rysé „dary“ a hlavne ich 
aroganciu, drzosť, neob-
medzenú obmedzenosť 
a ignorantstvo. My ich 
nezaujímame. Iba v deň 
volieb. A tie budú. Buď 
čoskoro, alebo v 
riadnom termíne. 
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VÝROBA SCHODOV
interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103
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Občianska
riadková inzercia

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

2. Auto-moto/iné

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

»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné. Tel: 0949371361

»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel: 0949350195

5. Domy predaj

»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

7. Reality/iné

»Kúpim vysporiadanú zá-
hradu s murovanou chat-
kou blízko železnice do 25 
km od Zvolena. 2000. SMS 
na 0919136775

»Dám do prenájmu garáž 
vo ZV, ul. P. Jilemnického. 
Tel: 0903514252

9. Domácnosť

»Predám chladničku Elek-
trolux, výška 1580. Lacno. 
Tel: 0911043422

»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec

»Predám kozu, kozľatá, 
jahňatá. Tel: 0903178665

»Darujem šteniatka, biele 
huňaté, stredného vzrastu, 
sučky. Tel: 0908555789

»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

»Kúpim akordeón, heli-
gónku, husle, saxofón. Tel: 
0915876860

»Odkúpim kroje mince 
bankovky vyznamenania 
voj. prilby opasky pracky z 
opaskov pohľadnice a iné. 
Tel: 0903868361

02 AUTO-MOTO / iné          

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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riadková inzercia

11. Hobby a šport

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

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

13. Rôzne/predaj

»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 starší traktor Ze-
tor aj nepojazdný. Tel: 
0902449970

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

»Muž po 50 ponúka 
žene priateľstvo. Tel: 
0940361962

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

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.

Ak na fasáde vášho domu nie sú vidi-
teľné nijaké trhliny alebo iné poško-
denia, potrebuje iba oživenie a vaša 
práca bude jednoduchá a rýchla.

Usadené nečistoty na fasáde znižu-
jú priľnavosť nového náteru, preto je 
pred nanesením novej fasádnej farby 
potrebné vyčistiť povrch fasády čis-
tiacim prostriedkom. Následne stačí 
naniesť dva nátery kvalitnou fasádnou 
farbou a váš dom opäť zažiari.

Povrchové úpravy dreva sú iná ka-
pitola. Majú dvojaký význam – plnia 
ochrannú, ale aj estetickú funkciu. Vo 
vonkajšom prostredí sú drevené kon-
štrukcie a nábytky vystavené vplyvom 
počasia, preto je posilnená ochranná 
funkcia, najmä odolnosť náteru pro-
ti vode, mrazu a UV žiareniu. Nátery 
určené na použitie v interiéri nemusia 
natoľko odolávať nepriaznivým pod-
mienkam, v istých prípadoch však tiež 
musia chrániť pred vlhkosťou (podla-
hy, kúpeľňový nábytok) či oškretím 
(pracovné dosky, podlahy).

Ak neviete, kedy už nastal čas nevy-
hnutne nátery na dreve obnoviť, ľahko 
sa to dozviete.

Na drevo kvapnite kvapku kvapku 
vody – keď kvapka rýchlo vsiakne, mu-
síme náter renovovat‘.

Ak sa voda udrží na povrchu dlhšiu 
dobu alebo ak stečie zo zvisle natretej 
plochy, náter je ešte postačujúci a ob-
nova náteru ešte nie je potrebná. Test s 

kvapkou vody však nie je jediný smero-
dajný test.

Ak sú na povrchu mechanické po-
škodenia (napr. po krupobití) alebo 
praskliny, musíme náter obnovit‘. Dre-
vo je potrebné aj dôkladne skontrolo-
vat‘ a zistit‘, či nie je napadnuté škod-
cami. V takom prípade je ešte potrebná 
renovácia a pred tým aj sanácia dreva.

V rámci obnovy náterov je dobré 
zhodnotiť, čo od dreva očakávame. Ak 
chceme zachovať jeho drevenú kres-
bu, vyberáme lazúru, ktorá môže mať 
priamo aj konkrétny odtieň. Ten drevo 
nefarbí, len mu dodáva nádych kon-
krétneho odtieňa, ak je aplikovaný na 
svetlejšie drevo. Drevená kresba zostá-
va naďalej.

Tenkovrstvá lazúra sa používa na 
nefarbené drevo. Najmä to, kde chce-
te využiť a oceniť prirodzený drevený 
vzhľad. Jej využitie je všade tam, kde 
je nelakované a farbené drevo vysta-
vené poveternostným podmienkam 
a vzdušnej vlhkosti. Lazúru doprajte 
svojmu plotu, zábradliu a iným dreve-
ným plochám a konštrukciám raz za 
dva roky prípadne viac rokov, podľa 
potreby.  Na terasy, kde je vyššie pôso-
benie vody a dažďa je vhodné používať 
olejové nátery určené na terasy. Obno-
vujúca lazúra na drevo, ktorá obsahuje 
UV ochranu, umožní dlhšie zachovať 
farbu na slnku vystavovanom dreve. 

Renovačné a udržiavacie nátery

» red
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Predaj odchovaných mládok

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

DETVA - zoochov
24. 6. 2021

od 10.00-14.00 h.  

Tel: 0918 760 840, 045 545 4107
pdhorka@nextra.sk
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Pred desiatkami rokov prežívali lás-
ku mladosti. Dnes sa tešia z každého 
dňa, dobrého aj zlého. Majú krásne 
deti aj vnúčatá a roky spomienok. 

V  mladosti ich spájali spoločné zá-
žitky, dnes občas aj spoločné trápenia 
a  choroby. Sú spolu desaťročia a doko-
nale poznajú svoje silné aj slabé stránky. 
Rozhodli sa spolu zostarnúť – Jurko a He-
lenka, Janko a Alenka, Martin a Hanka, 
Jožko a Zdenka. Štyridsať a päťdesiatroč-
nú mládež medzi nich ešte nepočítam. 
Pekné kombinácie. Veterinár Jurko so 
svojou Helenkou prekonali vírus a  tri 
týždne im nechutil večerný pohárik vína. 
Janko, ktorý sa s matematickou presnos-
ťou snaží pochopiť zložitý duchovný svet 
okolo nás. Jeho milovaná Alenka občas 
zdvihne obočie a s úsmevom zakrúti hla-
vou nad romantikom, s ktorým žije vyše 
štyridsať rokov. Prežívajú spolu choroby 
aj spoločné prechádzky a výlety. 

Strojár Jožko a  jeho strážny anjel 
Zdenka, ktorí sa modlia za svoje dcéry 
a  ich rodiny. Pomáhajú vo svojom oko-
lí a  postupne spomaľujú tempo svojho 
života. Šikovný majster Martin a  jeho 
Hanka, ktorá s  nim chodí na jeho dob-
rodružné výlety. Prerábajú dom, skráš-
ľujú záhradu a tešia sa zo svojej  prvej 

vnučky Natálky. Títo všetci, a mnohí ďal-
ší, sa rozhodli spolu zostarnúť a prežiť 
spoločne krásnu jeseň svojho života. Ve-
dia, že raz príde deň, keď tu jeden z nich 
zostane sám. Skôr zvyknú odchádzať 
muži. Hovorí sa, že nežijú tak zdravo 
ako ich manželky. A možno odchádzajú 
skôr, aby svojim milovaným manželkám 
zariadili v nebi príbytok. Tak ako to robili 
na zemi pred desiatkami rokov. 

Kedysi som sa na týchto ľudí pozeral 
ako na starcov. Dnes patrím medzi nich 
a vôbec sa tak necítim. Spoločne starnúť 
môže byť krásne. Už si nič netreba doka-
zovať, nikam sa ponáhľať, len sa tešiť z 
každého dňa. Viem, prichádzajú choro-
by aj trápenia a odchádzajú blízki ľudia. 
To všetko nás však staroba postupne učí 
pokorne prijímať. Spoločné starnutie 
som obdivoval na mojej mame a otcovi. 
On už pár mesiacov 
pripravuje pre nás 
príbytok tam hore. 
Naučme sa prijímať 
pribúdajúce roky 
a  ďakujme Bohu za 
možnosť spolu zo-
starnúť.

Spolu zostarnúť

» Ján Košturiak

23. mája 1805  
Napoleon Bonaparte bol v milánskej katedrále korunovaný za ta-
lianskeho kráľa 

Výročia a udalosti 25. mája 1898  
v Prešove vznikol najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Pre-
šov, vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület) 

Výročia a udalosti
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Ťažko radiť rodičom budúcich 
prvákov, akú základnú školu (ZŠ) si 
vybrať, keď v okolí máte iba jednu 
alebo je rozhodujúcim kritériom 
vzdialenosť od bydliska. Niekedy 
je nemožné dostať sa na inú ako 
spádovú školu. Súkromné školy si 
nemôže dovoliť každý. Ani domáce 
vzdelávanie. Napriek tomu sa mno-
hí rodičia snažia svojim budúcim 
školákom nájsť to najlepšie.

Ako spoznať dobrú ZŠ? Určite nie 
podľa štátnych testovaní a podivných 
rebríčkov úspešnosti. Dôležité je pô-
sobenie školy navonok i vo vnútri. 
Vizuálne zanedbaná škola prezrádza 
postoj jej zamestnancov k nej. Najmä v 
situácii, keď sa dnes dbá o to, aby ško-
la priťahovala pozornosť aj vzhľadom. 
Dôležité je všímať si, ako škola funguje 
ráno, popoludní, cez vyučovanie. Veľ-
mi veľa vám prezradí vstup do školy. Či 
je temný, uzatvorený, bez informácií a 
kútikov na sedenie alebo je naopak 
otvorený návštevníkom. Keďže boli 
školy dlho zatvorené, užitočným zdro-
jom informácií je aj webová stránka. 
V 21. storočí vizuálne zaujímavá, pra-
videlne aktualizovaná, obsahujúca 
komplexné informácie. Veľa prezradia 
fotografie z aktivít. Ak je web iba pro-
formou, nie je to dobrá vizitka. Všímaj-
te si aj okolie školy, či obsahuje hracie 
prvky, ihriská, či žije aj po vyučovaní. 
Deti tu predsa budú  pol dňa. Ak sa dá, 

komunikujte so zamestnancami školy, 
overte si ich pri zápisoch. Komuniká-
cia veľa prezradí. Pýtajte sa absolven-
tov ZŠ, ako boli spokojní. Môže sa totiž 
stať, že škola na I. stupni nevykazuje 
problémy, no na druhom stupni sa ob-
javujú. Neberte doslova klebety o ZŠ, 
overujte si ich, negatívne referencie 
môžu mať reálny základ. Pristupujte k 
nim konštruktívne. Nehľadajte utopic-
ky dokonalú ZŠ. Pýtajte sa na ZŠ aj v 
blízkych materských školách, ktoré ju 
poznajú. Môžete si pozrieť aj výročné 
správy o fungovaní ZŠ, ktoré sa po-
vinne zverejňujú na webe. Obsahujú 
informácie o prospechu žiakov, o akti-
vitách či úspechoch školy. O škole vám 
môže podať informácie aj zriaďovateľ, 
hoci ten môže byť zaujatý. Prípadne si 
prelistujte miestne médiá a články na 
internete.

Napriek všetkým vašim zisteniam 
sa môže stať, že škola sa bude správať 
inak, ako to prezentuje. Vtedy si treba 
uvedomiť, že aj rodičia sú dôležití (nie 
podradení) členovia komunity školy a 
je nevyhnutné, aby sa zúčastňovali na 
jej fungovaní či na riešení problémov, 
ktoré ničia povesť školy, znižujú kvali-
tu vyučovania či znepríjemňujú životy 
detí. 

Ako vybrať základnú školu?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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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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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 24 . 5.

349

-35%
cena za 1 kg

5.39

odchované na

Parenica  
• údená/

neúdená

499

2 x 30 ks

(1 kus = 0,08)

60 kusov

Vajcia “M”

349

Supercena
1 000 g balenie

Mleté 
mäso mix

Kuracie 
prsné rezne

119

150 g

(100 g = 0,79)

089

120 g

(100 g = 0,74)

• krájaný

899

1 l

• extra jemná

38 % 199

250 g

(1 kg = 7,96)

199

350 g

(1 kg = 5,69)
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333

500 g

(1 kg = 6,66)

balenie

• rôzne druhy

799

12 x 0,5 l
6 l

699

500 g

199

500 g

399

300 g

152/132/120/110 ks

1999

Pampers 

• veľ.: 3/4/4+/5

499
papier  
• 4-vrstvový

089

250 g

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
24. MÁJA
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Valné zhromaždenie Organizácie 
Spojených národov vyhlásilo rok 
2021 za Medzinárodný rok ovocia a 
zeleniny. Cieľom tohto kroku je vý-
razné zvýšenie konzumácie ovocia 
a zeleniny, rozšírenie povedomia 
o výhodách konzumácie ovocia a 
zeleniny, ich zdravotné a výživové 
benefity, presadzovanie zdravej 
výživy prostredníctvom trvalo udr-
žateľnej výroby a spotreby ovocia a 
zeleniny. 

„Na Slovensku máme dobré pod-
mienky na pestovanie rôznych druhov 
ovocia a zeleniny. Je to dané kvalitnou 
pôdou a podnebím, v ktorom sa naša 
krajina nachádza. Z toho jedinečného 
daru, ktorý nám bol nadelený preto 
musíme čerpať do budúcnosti, pretože 
všetky u nás dopestované plody sú bo-
haté na množstvo vitamínov a cenných 
látok. Je preto na každom z nás, aby sme 
podporovali domácich producentov a 
zároveň prispeli k zlepšovaniu našej ži-
votosprávy, zvlášť v pandemickej dobe, 
ktorá kvári vyše roka nielen našu kraji-
nu,“ uviedol na stretnutí štátny tajom-
ník MPRV SR Andrej Gajdoš.

Hlavným cieľom tejto kampane je 
zvyšovanie povedomia a zameranie 
pozornosti na výživové a zdravotné 
výhody konzumácie ovocia a zeleni-
ny. Ďalej je to podpora rozmanitej, vy-

váženej a zdravej výživy a životného 
štýlu konzumáciou ovocia a zeleniny 
obyvateľmi. Neoddeliteľnou témou Me-
dzinárodného roka ovocia a zeleniny 
je taktiež znižovanie odpadu v oblasti 
produkcie a spracovania ovocia a zele-
niny, podpora produkcie ovocia a ze-
leniny, ktorá prispieva k udržateľným 
potravinovým systémom. 

Na tieto aspekty nadväzuje i lepšia 
udržateľnosť skladovania, prepravy, 
spracovania, maloobchodu, znižovania 
odpadu a recyklácie, ako aj interakcie 
medzi týmito procesmi. Strategicky kľú-
čovou v tejto oblasti je integrácia drob-
ných poľnohospodárov vrátane rodin-
ných farmárov do miestnej, regionálnej 
a globálnej výroby  i nevyhnutné prijí-
manie inovatívnych prístupov a techno-
lógií v boji proti potravinovým stratám a 
plytvaniu ovocím a zeleninou.

Najzdravšie ovocie a zeleninu 
máme rovno pod nosom

» red - Zdroj: TS MpaRV SR
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY 

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO
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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
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Hľadáme MONTÁŽNIKOV

Montáž okien, dverí, zasklievanie 

balkónov. Práca na živnosť.

SLOVREKLA s.r.o., Zvolen
0905 298 160
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 
• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné 
   ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto 
 Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 0911 / 721 409, recepcia@aii.sk
Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave

• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 1,85 €/hod. brutto
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Kniha Slovensko v čase predstaví 
príbeh Slovenska ako malej krajiny s 
veľkou minulosťou v populárnej dy-
namickej forme. A nielen doma, ale 
aj v zahraničí, pretože bude dvojja-
zyčná – v slovenčine aj v angličtine. 
Publikácia bude využívaná na vzde-
lávacie účely pre školské zariadenia, 
no zároveň aj ako reprezentačný dar.

Jednotlivé míľniky našej histórie sú 
v knihe stvárnené maľbou. Každá maľ-
ba zachytávajúca nejaký dej, či konkrét-
nu udalosť vytvorí príbeh, ktorý nebude 
len statický, ale živý.  

Autorom myšlienky je Milan Papr-
čka, ktorý už má autorské skúsenosti s 
historickými projektami - mapami Slo-
vensko v čase, Veľká Morava, 100 rokov 
ČSR a leteckou mapou SR „Štefánik“. 
Na knihe autorsky pracuje Stanislav 
Šipkovský, aktívny učiteľ dejepisu na 
súkromnej základnej škole v Banskej 
Bystrici.

„Je množstvo kníh, ktoré sa venujú 
histórii Slovenska. Teraz však prichá-
dzame s knihou, ktorá spája výhody 
obidvoch typov už existujúcich publiká-
cií– je to aj reprezentačný dar aj učebná 
pomôcka.“ približuje Milan Paprčka. 

Publikácia bude pozostávať z vyše 
140 významných historických udalostí 
zobrazených technikou digitálnej maľ-
by. Ide o sa o ručnú maľbu, ktorá však 

neprebieha štetcom na plátno, ale po-
mocou grafického tabletu a dotykové-
ho pera.Príležitosť dostala mladá, len 
18-ročná, talentovaná maliarka Bianka 
Horáčeková.

„Maľovanie je mojou záľubou už od 
detstva. Zo začiatku to boli skôr klasické 
techniky. Štetcom, akrylovými farbami 
či jednoducho farbičkami. Na druhom 
stupni základky som ale objavila lepší 
spôsob maľovania. Techniku digitálnej 
maľby. Čiže nemaľujem štetcom na plát-
no, ale kreslím v digitálnom programe 
na počítači pomocou tabletu. Som nes-
mierne rada, že som dostala takúto prí-
ležitosť a môžem ilustrovať moju prvú 
knihu,“ hovorí maliarka a spoluautorka 
knihy, Bianka Horáčeková.

Dvaja „fiškusi“ pripravujú 
unikátnu knihu Slovensko v čase 

» red

28. mája 1999  
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské 
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera  

Výročia a udalosti
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- 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

0907 727 201

INZERCIA
ZVOLENSKO
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Sledujte od 21. mája
na RTVS

viac na www.citronada.show

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,
cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show

Generálni partneri:

na číslo  7000

pošli heslo
CITRONADA

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e-bajk navždy, zapoj sa a 
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V uplynulých dňoch sme zažili kruš-
né chvíle. Pripravilo nám ich počasie. 
Dlhotrvajúce A prudké dažde sa podpí-
sali pod zdvihnutie hladiny našich riek 
a potokov – Slatina a Hron sa na niekto-
rých miestach začali vylievať zo svojich 
korýt.

Vodný živel ohrozoval majetok, ale i 
zdravie či životy Zvolenčanov. Už v pon-
delok dopoludnia sme s obavami sledo-
vali problémy na viacerých miestach. 
Prudké dažde pokračovali a večer sme 
vyhlásili druhý stupeň pohotovosti. To 
už sme vedeli, že Hron ohrozuje maje-
tok záhradkárov na Podborovej, Slatina 
zatápa cestu na Červený medokýš. Sa-
mozrejme sme nečakali na najhoršie a 
pustili sme sa do práce.

Najskôr bolo potrebné zabezpečiť pie-
sok a ľudí, ktorí by pomáhali plniť ho do 
vriec. Osobne som sa nakontaktovala 
na dodávateľa a som vďačná, že v ne-
ľahkej situácii nám pomohol s pieskom 
aj mimo otváracích hodín svojej predaj-
ne. Mimo pracovnej doby boli ochotní 
prísť aj chlapi z nášho komunálneho 
strediska, ktorí ho celé hodiny hádzali 
lopatami do vriec. Medzitým už boli v te-
réne naši dobrovoľní hasiči, aby „hasili“ 
problémy všade, kde to bolo potrebné. 
Okrem toho výborne asistovali svojim 
kolegom – profesionálom, ktorí rovnako 
zasahovali na mnohých miestach. Mest. 
policajti neustále kontrolovali rizikové 
lokality a podávali hlásenia o aktuálnej 
situácii. To najhoršie však ešte len malo 
prísť.

O pol druhej ráno mi mest. policaj-
ti podali hlásenie o nebezpečne stú-
pajúcej vode pri bytovke Pod Pustým 
hradom. Bolo potrebné rozhodnúť, čo 
ďalej. Ihneď sme sa s kolegyňami z od-
boru soci. vecí a mest. policajtmi vybrali 
skontrolovať situáciu priamo na miesto. 
Ešte predtým sme však sprístupnili ko-
munitné centrum pre prípadnú evakuá-
ciu. O niekoľko desiatok minút sme tam 
umiestnili prvých obyvateľov z najohro-
zenejšej časti. Do rána a cez deň sme 
ich tam prichýlili desiatky, zabezpečili 
sme im ranné jedlo i obed. Až neskoro 
popoludní, keď už bola situácia znesi-
teľnejšia, sa mohli vrátiť späť do svojich 
domovov. Doteraz považujem za malý 
zázrak, že sa im voda nevliala do dvora, 
aj keď navôkol bolo všetko zatopené. 
Podobne sme v zasadačke mest. úradu 
vytvorili dočasné útočisko pre niekoľko 
obyvateľov Dolnej kolónie, ktorých tiež 
ohrozovala rozvodnená Slatina.

Boli to náročné chvíle – v noci sme 
tŕpli, čo všetko ešte môže prísť. Podarilo 
sa všetko zvládnuť. Opäť sa pritom uká-
zalo, akú oporu máme v našich ľuďoch 
– v dobrovoľných hasičoch, mest. poli-
cajtoch, pracovníkoch komunálneho 
strediska, ale aj pracovníkoch soc. od-
boru. Keď to bolo potrebné, prišli, aby 
pomohli. Vo vlastnom voľnom čase, bez 
nároku na odmenu, dokonca uprostred 
noci. V mene všetkých Zvolenčanov im 
ďakujem za ich prístup i nasadenie.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

Odišiel Viliam Turčány, PhDr., CSc.,  Dr. 
h. c., slovenský básnik,  vysokoškolský 
pedagóg, jeden z najvýznamnejších 
slovenských vedcov a prekladateľov a 
najstarší člen Spolku slovenských spi-
sovateľov. 

Odprevadili sme ho pred týždňom v 
rodnej Suchej nad Parnou, kde bude na-
vždy odpočívať v pokoji.

„Jeho poézia je plná hravosti, tepla, ži-
votnej múdrosti a hlbokej úcty k dôstojnosti 
človeka... Významnú časť života i svojich 
tvorivých schopností venoval najstaršej 
slovanskej literárnej pamiatke, veľbásni 
Proglas. Ako neustále nespokojný pedant ju 
prebásnil do slovenčiny viac ako desaťkrát, 
venoval jej množstvo štúdií a článkov, sám 
ju recitoval a prednášal o nej. Viliam Tur-
čány bol však predovšetkým jedným z naj-
významnejších slovenských prekladateľov. 
Každá národná literatúra si svoju vyspelosť 
a rovnocenné postavenie v kultúre našej ci-
vilizácie potvrdzuje prekladmi najvýznam-
nejších diel svetovej literatúry. Turčányho 
trojzväzkový preklad Danteho Božskej ko-
médie s nádhernými ilustráciami Vincenta 
Hložníka patrí medzi najväčšie poklady 
nášho písomníctva a už dlhé roky zdobí aj 
moju domácu knižnicu...“ napísal po prijatí 
správy o odchode veľkého barda na sociál-
nej sieti Eduard Chmelár.

Dielo a práca Viliama Turčányho, kto-
rému udelila Akadémia umenia a kultúry 

v Kalifornii v roku 2000 titul doktor litera-
túry, boli viackrát ocenené. V januári 2002 
sa stal nositeľom štátneho vyznamena-
nia Pribinov kríž I. triedy, ktoré mu udelil 
prezident SR za prínos v literárnej vede a 
prekladateľstve. Medzinárodná federácia 
prekladateľov ho v roku 1993 poctila Cenou 
Karla Čapka, viackrát získal Cenu Jána Hol-
lého a v máji 2017 získal Cenu Blahoslava 
Hečka za celoživotné dielo.

„... Najväčším pokladom, najväčším 
vývozným artiklom malého národa, nie sú 
autá, zbrane a suroviny, ale jeho kultúra. 
Bez nej nie sme ničím. Kultúra si zaslúži 
po rokoch devastácie opäť zaujať ústredné 
miesto v našom bytí. A majster Turčány bol 
jej noblesným veľvyslancom.“ (Citát Edu-
ard Chmelár).

Česť jeho večnej pamiatke.

Rozlúčili sme sa 
s časťou národného pokladu

» REGIONPRESS
Reprofoto zdroj YouTube (@Televízia TA3 )
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05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Záme-
na manželiek 10:00 Oteckovia 11:00 Susedské 
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista 
VI. 7-8 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prí-
pady 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 21:50 96 hodín: Zúčtovanie 00:10 

Zabijaci 02:35 Umenie kradnúť 03:55 Susedské 
prípady 04:40 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 12:45 Nové bývanie 13:45 Na 
chalupe 14:50 Prestreté 15:45 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 Kniha džungle Americko-britský 
rodinný dobrodružný fantazijný film. MN 12 2016 
22:40 A-Team: Posledná misia 01:10 Udalosť 
03:05 Krimi 03:30 Noviny TV JOJ 

06:00 Dámsky klub 07:30 

Ranné správy RTVS 08:45 Japonská mozaika 
09:05 Doktorka Quinnová 10:50 Duel 11:20 5 
proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Dedovizeň 14:25 

Don Matteo 16:25 Dvaja v meste 16:55 Rodina 
doktora Kleista 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 

Správy RTVS 20:30 Čo ja viem MN 12 (Slovenská 
republika) 2021 22:20 Zbaľ prachy a vypadni 
00:00 Zlé banky 00:55 Správy RTVS „N“ 02:10 

Zbaľ prachy a vypadni 03:50 Doktorka Quinnová 
04:35 Don Matteo  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Príbehy Toma a Jerryho II. 07:20 Scooby-
-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:30 Tom a Jerry 08:45 

Veľký sen malej futbalistky 10:25 Svadba na 
prvý pohľad 11:40 CHART SHOW 13:50 Svadobné 
katastrofy 16:10 Chlap na roztrhanie 18:20 Smo-
tánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:15 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 LIGA MAJSTROV 
- FINÁLE 2021: Manchester City vs. Chelsea 23:45 

Oceľové srdce 02:00 Nerve: Hra o život 03:30 

Oceľové srdce  

05:05 Policajti v akcii 06:10 

Noviny TV JOJ 07:00 Krimi 07:30 Noviny TV JOJ 
08:20 Káčerovo 40,41 09:15 Naši II. 21,22,23 11:05 

JOJka fandí Sokolom 11:10 Dvojičky 7 12:05 Panna 
Aquamarine 14:15 Gulliverove cesty 16:00 Rozpáľ 
to, šéfe! 4 16:50 Jedine ona 19:00 Krimi 19:30 No-
viny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 
20:35 Špión Americká akčná kriminálna komé-
dia. MN 15 2015 M. McCarthyová, J. Statham, J. 
Law, R. Byrneová 23:10 Gringo: Zelená pilulka 
01:30 Exodus: Bohovia a králi 04:10 Noviny TV JOJ  

05:40 Správy RTVS „N“ 06:30 

Tajomstvo mojej kuchyne 07:45 Yakari 08:45 

Fidlibumove rozprávky 09:15 Smajlíkovci 09:40 

Daj si čas 10:10 Operácia AU! 10:40 Nájdi si ma 
v Paríži 11:45 On air 12:05 Záhady tela 13:10 Čo ja 
viem 14:45 Zámok s olivovníkmi 16:40 Siedma 
rota za úplnku 18:00 Správy RTVS 19:00 Ho-
kej - MS 2021 21:45 Citronáda 22:40 MS v kocke 
23:25 Neskoro večer 00:20 Siedma rota za úpln-
ku 01:40 Neskoro večer 02:30 Správy RTVS „N“ 
03:30 Mokrade 04:15 Správy RTVS „N“  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Príbehy Toma a Jerryho II. 07:15 Scooby-
-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:00 Tom a Jerry 08:25 

Let‘s Dance 5 10:50 Chlap na roztrhanie 13:00 Na 
telo 13:50 Splnený sen 16:50 Susedia 17:45 Hor-
ná Dolná 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Všetko alebo nič 
Romantická komédia MN 15 (SR-ČR-Poľsko) 2017 
T. Pauhofová, K. Issová, M. Žebrowski, Ľ. Kostelný, 
Z. Kronerová. 23:00 Nevieš, kto sa pozerá 01:10 

Všetko alebo nič 03:15 Nevieš, kto sa pozerá  

05:00 Prvé oddelenie 44,45 
05:55 Profesionáli VIII. 19/19 06:35 Krimi 07:05 

Noviny TV JOJ 07:55 Káčerovo 42 08:20 Rio 2 
10:30 Ja, robot 12:50 Kniha džungle 15:00 Mi-
láčikovo 15:40 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 

Miliardové výkupné Americký akčný triler. MN 
15 2016 Jeremy Sumpter, Phoebe Tonkinová, Ed 
Westwick, Sebastian Koch 22:55 Sklenená izba 
01:05 Rokerky 03:10 Nová záhrada 

06:00 Operácia AU! 06:25 

Nájdi si ma v Paríži 06:50 Daj si čas 07:45 Yakari 
08:45 Zázračný ateliér 09:35 Autosalón 10:05 

Gérard Depardieu a chute Európy 11:00 Sloven-
sko v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:10 Občan za 
dverami 13:45 Poirot: Neuveriteľná krádež 14:40 

Zlaté časy 15:50 Vražda v hoteli Excelsior 17:30 

Hurá do záhrady 18:00 Správy RTVS 19:00 Hokej 
- MS 2021 21:45 Citronáda 22:35 MS v kocke 23:10 

Zlatý podraz 00:55 Poirot: Neuveriteľná krádež 
01:45 Silná zostava

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PiaTok 27.5.2021 soboTa 28.5.2021 nedEĽA 29.5.2021
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

28.5.2021 20:30   

LIGA 
MAJSTROV
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091

PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

VVOO ŠŠVVAAJJČČIIAARRSSKKUU

TETELL.:: 09095050 3 30101 3 30101

- 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 
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0944 113 140
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