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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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Občianska
riadková
inzercia

2. Auto-moto/iné

»ČZ-Jawa Odkúpim Motocy-
kel/Diely-seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521
»Kúpim Babetu, Simson, 
Pionier aj nepojazdné. Tel: 
0949505827
»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

3. Byty/predaj

»Predáme 3-izbový byt s 
balkónom v Dobrej Nive o 
rozlohe 65 m2 so samo-
statným plynovým vyku-
rovaním. Byt sa nachádza 
na 2. poschodí. K bytu pri-
slúchajú dve pivnice. Cena 
90.000,- Eur. Bližšie infor-
mácie na tel.: 0918541165

4. Byty/prenájom

»Hľadám do prenájmu 
byt, Detva, Hriňová. Tel: 
0944707491
»Hľadám do prenájmu 
1-izb. alebo 1,5-izb. byt, Zá-
pad, Sekier, Zl. Potok. Tel: 
0908618202

5. Domy predaj

»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

7. Reality/iné

»Predám výrobnú halu v 
areály družstva cca 10 km 
od Zvolena. Budova má 
murované steny, je dvoj-
podlažná o rozlohe 900 
m2. Tel: 0911495450
»Kúpim vysporiadanú 
záhradu s murovanou 
chatkou na trase Zvolen, 
Pliešovce, Krupina, Dudin-
ce, Šahy. Okolo 4000. Tel: 
0944447831

9. Domácnosť

»Hľadáme výpomoc do do-

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

1. novembra 1512   
verejnosti bola prvýkrát sprístupnená výzdoba stropu Sixtínskej 
kaplnky, ktorú namaľoval Michelangelo

Výročia a udalosti VIZITKY
0907 727 201



ZV21-43_strana- 5

SLUŽBY, BÝVANIEZVOLENSKO
5

mácnosti vo Zvolene. Tel: 
0905496470
»Predám včelí med a domá-
cu medovinu. 0904 577495

10. Záhrada a zverinec

»Predám 1r. sliepky v 
znáške, cena 3,50€. Tel: 
0903514261
»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 staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777
»Odkúpim parožie, kroje 
aj časti, mince, bankov-
ky, kolesá, vozy a iné. Tel: 
0903868361
»Predám obrazy. Tel: 
09512963191, 0907768935

14. Rôzne/iné

»Vykupujem železo, staré 
zváračky aj pokazené. Tel: 
0944707491

15. Hľadám prácu

»Invalidný dôchodca hľadá 
prácu. Tel: 0909126249

16. Zoznamka

»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181
»Hľadám priateľku do 60r. 
Tel: 0904673851

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

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.
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Darujem
8-ročnú

fenku Saly 
Je sterilizovaná, zdravá,

priateľská,
poločistokrvný kopov

0907 346 080
cukono1@gmail.com

0907 346 080
cukono1@gmail.com
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LETÁKY
0907 727 201
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Stredná odborná škola technická vo 
Zvolene nezaháľala a   neprítomnosť 
žiakov počas pandémie dôsledne vy-
užila. Na začiatku nového školského 
roka sa študentom a ich rodičom pred-
stavila v novom trende. Žiakov privítali 
zmodernizované obnovené priestory 
dýchajúce príjemnou atmosférou.

 
„Život sa v našej škole nezastavil ani po-

čas pandemických opatrení,“ hovorí ria-
diteľ školy, Mgr. Miroslav Chamula, „pre-
biehalo dištančné vzdelávanie a čas, keď 
boli žiaci doma, sme využili na moderni-
záciu učební, ich zariadenia a zveľadenie 
priestorov. 2. septembra čakali na žiakov 
kompletne zrekonštruované a nanovo vy-
bavené učebne. Snažili sme sa toho stihnúť 
čo najviac. Sme hrdí na to, čo sa nám poda-
rilo zrealizovať.“  

Škola, ktorá má dlhoročnú tradíciu 
a  vychovala už celé generácie odborní-
kov, pripravuje v súčasnosti študentov pre 
prácu v rôznych technických povolaniach. 
Ako dodáva pán riaditeľ: „SOŠT dlhodo-
bo ponúka lukratívne študijné a  učebné 
odbory, ktoré sú žiadané na trhu práce a 
vyhľadávané serióznymi zamestnávateľ-
mi. Naši absolventi nekončia na úradoch 
práce. Väčšina z  nich sa ihneď zamestná 
vo svojom odbore, časť ich pokračuje ďalej 
v štúdiu na vysokých školách.“ 

Študenti SOŠT po ukončení štúdia pra-
cujú ako konštruktéri, programátori stro-
jov a častí strojov, mechanici elektrotech-
nici či opravári elektronických zariadení 

motorových vozidiel. Absolventi učebného 
odboru nájdu uplatnenie ako autome-
chanici. Zamestnávatelia na Slovensku 
neustále hľadajú nových kvalifikovaných 
zamestnancov, ktorí dokážu pracovať 
s  grafickými systémami, programovať či 
vykonávať práce konštrukčného, techno-
logického, riadiaceho či opravárenského  
charakteru.

Milí deviataci! Istotne snívate o peknom 
živote a úspešnej kariére. Je dôležité, aby 
ste sa vy i  vaši rodičia dokázali správne 
rozhodnúť, akým spôsobom chcete svoje 
sny naplniť. Preto  SOŠT vo Zvolene pra-
videlne informuje žiakov a  ich rodičov 
o   výhodách, ktoré im prinesie štúdium 
techniky. Každoročne počas jesenných 
mesiacov organizuje dni otvorených dverí. 
Prvý úspešne prebehol 15. 10. 2021 a v naj-
bližších týždňoch pribudnú ďalšie.

Dúfame, že štúdium na Strednej odbor-
nej škole technickej osloví šikovných štu-
dentov, budúcich odborníkov.  Technika 
ku Zvolenu a k rozvoju nášho regiónu patrí 
a  my sme radi, že môžeme byť súčasťou 
tohto moderného trendu. 

SOŠ technická Zvolen – tradícia v modernom šate
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4. novembra 1956   
sovietske vojská vstúpili do Maďarska, aby potlačili maďarské 
povstanie

Výročia a udalosti

25

25

MEDIA

Od samotného 
návrhu 
až po 
konečný produkt

kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

Teslova 2, Košice

0911 150 171  info@itkap.sk

KONTAKT
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako 2000 rámov v ponuke

už od

30 €

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Zvolen, P.O.Hviezdoslavova 32

tel.: 0948 887 516

Pon - Pia 8.00 - 17.00, 9.00 - 12.00

Detva, Obrancov mieru 15

tel.: 0905 697 551

Pon - Pia 8.00 - 17.00, 9.00 - 12.00
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U nás si nemusíte 

 

od pondelka 2. 11.

047

Supercena

1 l

Mlieko
•  

 

•    

199

-33%

(1 kg = 1,00)

2 kg balenie

099

-33%

(100 g = 0,50)

200 g

•  

•  
029

-34%

(100 g = 0,20)

145 g

•   

062

400 g

(1 kg = 1,55)

•   

499

Supercena

(1 l = 9,98)

0,5 l

•   

349

Supercena
1 kg balenie

309

-34%
cena za 1 kg
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•   

075

-40%

(1 l = 0,38)

2 l

•  

299

-34%

(100 g = 1,92/

3 x 80 g = 240 g

•   
079

Supercena

(100 g = 0,66)

120 g

Monte
•  

059

-40%

(100 g = 0,39)

150 g

•  129

-23%

(1 kg = 2,58)

500 g

•   

069

-22%

(1 kg = 0,55)

1 250 g

•  

279

-20%

(100 g = 2,91/
2,49/1,44/1,40)

96/112/194,4/200 g

339

-43%
200 g

     

od utorka
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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5. novembra 1414   
v Kostnici sa začal koncil, v ktorého priebehu bol súdený Jan Hus

Výročia a udalosti
7
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Kontakt:

0902 433 554

Stavebná firma ponúka 
celoročnú spoluprácu
na stavbách v Nitre

pre 2-3 člennú samostatnú partiu.

Potrebné vlastné auto a chuť 
pracovať. Poprosim len
seriózny zaujem.
Plat od 8€/hod v čistom
+ možnost prispevku na
ubytovanie.
Všetko dohodou. 

8
5
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

6% CBD olej

3% CBD olej 28
,80
EUR

34
,80
EUR

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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Je CBD pre zvieratá správna voľba?
Vieme, že ľudia majú endokanabino-

idný systém a že psy majú ešte zložitejší 
endokanabinoidný systém s viacerými 
receptormi. Kanabidiol pre zvieratá je kaž-
dým dňom vyhľadávanejšou témou, pozri-
me sa aký súvis má CBD na metabolizmus 
zvierat.

Kĺby a CBD pre zvieratá

Mnoho psov aj mačky trápia bolesti kĺbov. 
Hoci môže veterinár predpísať lieky proti 
bolesti, hrozí riziko, že budú mať negatívny 
vplyv na mäkké tkanivá a zhoršenie stavu 
kĺbov. V neposlednom rade poškodzujú 
pečeň a obličky vášho domáceho miláči-
ka. CBD u zvierat funguje rovnako u ľudí 
stimuluje receptory ktoré majú za úlohu 
znížiť zápal v tele. Taktiež zmení spôsob 
akým mozog reaguje na bolesť. Vedci z Cor-
nell University dokázali, že psy s artritídou, 
ktoré užívajú CBD, sú aktívnejšie a vykazujú 
znateľný pokles bolesti.

Epilepsia a CBD pre zvieratá

Ukázalo sa, že 5% psov trpí epileptickými 
záchvatmi. Rovnako ako u ľudí, tak aj u psov 
sú tieto záchvaty sprevádzané mnohými ne-
príjemnosťami vyvolávajúce úzkosť. Väčši-
na veterinárov lieči epilepsiu antiepileptika-
mi. Ale tie sú extrémne škodlivé pre pečeň. 
Aj keď nemajú iné závažnejšie vedľajšie 
účinky, často nepomáhajú.

Vedci z Colorado State University boli 

nadšení, keď zaznamenali zníženie epilep-
tických záchvatov až u 89% psov, ktoré 
dostávali CBD. Kanabidiol znižuje frekven-
ciu záchvatov vďaka interakcii s endokana-
binoidným systémom. Predpokladá sa, že 
záchvaty spôsobujú elektrické náboje neu-
rónov v nervovom systéme. CBD priaznivo 
ovplyvňuje receptory v mozgu a tým sa zlep-
šuje fungovanie nervového systému aby k 
záchvatom nedochádzalo.

Psy trpiace úzkosťou

Úzkosť je jedným z najčastejších dôvodov, 
prečo majitelia svojich domácich miláčikov 
siahajú po CBD. Úzkosť sa môže u zvierat 
prejaviť v rôznych formách. Častá je fóbia z 

hluku, z odlúčenia, strach a prehnaná ag-
resivita. Samozrejme, existujú lieky, ktoré 
dokážu s úzkosťou bojovať. Na rozdiel od 
liekov CBD nespôsobuje žiadne vedľajšie 
účinky.

Väčšina ľudí, ktorá domácim miláčikom 
podávala CBD uviedla, že mal  veľmi priaz-
nivé účinky. Štúdie na zvieratách dokazujú, 
že jeho antidepresívne účinky sa neprejavu-
jú iba u ľudí, ale aj u zvierat, ktoré rovnako 
pociťujú posttraumatickú poruchu.  

CBD má v prípade úzkosti najrýchlejší 
účinok, ak sa zvieraťu podá perorálne. Efekt 
sa dostaví do 5 až 20 minút. Najlepší vplyv 
má, ak je látka podávaná denne počas urči-
tého obdobia, v ktorom zviera pociťuje stres. 
Štúdia z roku 2012, ktorá bola vykonaná na 
potkanoch zistila, že potkany, ktorým boli 
podávané opakované dávky CBD vykazova-
li menšiu úzkosť ako potkany, ktorým bola 
dávka podaná jednorazovo. Pravidelnosť v 
užívaní CBD sa ukázala ako dôležitá u všet-
kých zvierat.

A hoci si vedci nie sú istí, či CBD priamo 
znižuje úzkosť a stres, zhodli sa na tom, že 
CBD reguluje v tele serotonín. Serotonín je 
hormón, ktorý reguluje sociálne správanie a 
náladu, trávenie, zlepšuje spánok a chuť do 
jedla a tým výrazne prispieva ku psychickej 
pohode vášho miláčika. 

Vzhľadom k nižšej váhe domácich zvierat 
platí iné dávkovanie, ako u ľudí. Presné na-
stavenie záleží  od váhy, pričom platí, že na 
1 kg váhy pri priemernej dávke treba podať 
0,5 mg denne.                                                 » red.

Foto: S. Mrenová
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Po rokovaniach so Železnicami Slo-
venskej republiky a Banskobystrickým 
samosprávnym krajom sa nám podarilo 
dosiahnuť, aby sa komplexne vyriešili 
problémy, ktoré sa týkali železničného 
priecestia. Po rekonštrukčných prácach, 
ktoré zabezpečili ŽSR, je priecestie širšie 
a dostalo nielen nový podklad a povrch, 
no širšia je aj cesta pred a za ním, čím sa 
zvýšila bezpečnosť nielen chodcov ale 
aj vodičov prechádzajúcich priecestím. 
Železničiari tiež museli preložiť signali-
začné zariadenie so závorou a nové je tiež 
zábradlie, oddeľujúce nástupište od prie-
cestia. Na konečnom výsledku má svoj 
podiel aj Banskobystrický samosprávny 
kraj, ktorý rozšíril cestu, pričom na pra-
vej strane, smerom od Detvy, bude na 
rozšírenej krajnici chodník, ktorý bude 
pokračovaním chodníka, ktorý má mesto 
povolené vybudovať po hranicu ochran-
ného pásma železničnej trate. Jeho dobu-
dovanie až na železničnú zastávku by si 
vyžadovalo veľkú vyvolanú investíciu na 
vybudovanie nového zabezpečovacieho 
zariadenia a s tým spojené stavebné úpra-
vy vo výške viac ako 400-tisíc eur.  

 

V súčasnosti rozostavaný chodník je 
samostatným projektom, ktorý financuje 
mesto Detva. Stavebné práce by mali byť 
hotové do konca tohto roka. Jeho povrch 
pokryje betónová zámková dlažba, od 
cesty bude oddelený cestným obrubní-
kom. Chodník prekryje existujúcu cestnú 
priekopu a jeho šírka bude 1,8 až 2,2 met-
ra. Celková cena diela je takmer 64-tisíc 
eur. 

Vybudovanie chodníka tiež prispeje k 
zvýšenej bezpečnosti obyvateľov žijúcich 
v tejto lokalite ako aj cestujúcich vlako-
vou dopravou. 

Súčasne s výstavbou chodníka sa po-
ložením nového asfaltového koberca zre-
konštruovala aj cesta od rieky Slatina po 
železničné priecestie. 

Po rokovaní mesta so Železnicami SR 
sa mestu podarilo dosiahnuť aj znovu-
otvorenie čakárne pre cestujúcich na 
železničnej zastávke, čím sa zlepšili pod-
mienky cestovania pre verejnosť. 

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta
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0917 465 632

0917 839 697

0908 961 969

0948 002 048
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0907 727 201
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lístia náhradné

29,90 €29,90 €

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Varte s nami 08:40 Zá-
mena manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Rodin-
né prípady 11:55 Kobra 11 XXII. 9-10 13:55 FARMA 
15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 PO-
ČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 SuperStar 
22:50 Love Island 00:00 Kobra 11 XXII. 9-11 03:10 
Policajné prípady 03:55 Rodinné prípady 04:35 
Zámena manželiek  

05:40 Krimi 06:15 Ranné 
noviny 08:35 Bez servítky 09:50 Policajti v ak-
cii 10:50 Súdna sieň 12:00 Noviny o 12:00 12:30 
Top Star 13:00 Vtierka Castle VIII. 18,19 14:55 S 
pravdou von 16:05 Naši IV. 20,21 17:25 Noviny 
17:50 Bez servítky 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV 
JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 
Mulan Americký akčný dobrodružný historický 
fantazijný film. MN 12 2020 |Liu Yifeiová, Donnie 
Yen, Jet Li 23:05 Hotel Artemis 01:05 Rozkaz za-
bíjať 03:20 Krimi 03:45 Noviny TV JOJ 

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:30 Mestá v čase 08:55 
Doktor z hôr 09:40 Derrick 10:50 Duel 11:20 5 
proti 5 12:20 Dámsky klub 14:00 Dedovizeň 
14:30 Horskí záchranári 15:25 Pravdivé príbehy 
16:25 Mestá v čase 16:50 Doktor z hôr 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem 
Slovensko 21:55 Správy bez kravaty 22:10 Voľný 
pád 00:00 Neskoro večer 00:55 Správy RTVS „N“ 
01:45 Voľný pád 03:35 Derrick 04:25 Horskí zá-
chranári  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:30 Scooby-
-Doo: Záhady, s. r. o. I. 07:50 Tom a Jerry 08:25 
Daphne a Velma 10:00 Pán profesor III. 9 11:10 
Tvoja MINI tvár znie povedome I. 13:25 SuperStar 
15:50 LOVEnie 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 FARMA - DUEL Čakajte nečakané! Kto z far-
márov získa výhru 75 000 €? MN 12 23:00 Love 
Island 00:20 Útok na maratón: Teror v Bostone 
03:10 Sniper 6  

05:10 Bez servítky 06:15 Novi-
ny TV JOJ 07:05 Krimi 07:35 Noviny TV JOJ 08:25 
Labková patrola III. 16 08:55 SpongeBob v no-
haviciach VI. 12,13 09:50 Naši IV. 9,10 11:00 Česko 
Slovensko má talent 13:00 Dom snov 14:30 Pes-
túnka v akcii 16:30 Manžel na skúšku 19:00 Krimi 
19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie 
počasie 20:35 Česko Slovensko má talent 22:05 
Lajna 3 22:35 Matky rebelky 00:50 Temnota 
02:50 Krimi 03:15 Noviny TV JOJ 03:45 Česko Slo-
vensko má talent  

06:05 Tajomstvo mojej ku-
chyne 06:45 Nezbedný havran 07:00 Karavan 
08:00 Fidlibumove rozprávky 08:45 Bol raz je-
den život 09:15 Čekyho hudobný labák 09:40 
Duel JUNIOR 10:15 Príbeh rieky Hornád 10:50 
Mami, kúp mi psa 12:00 On air 12:25 Milujem 
Slovensko 13:55 Maigret 15:30 Matky 16:50 Pečie 
celé Slovensko 18:20 Postav dom, zasaď strom 
19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:35 Pum-
pa 22:10 Neskoro večer 23:05 Nikto nie je doko-
nalý 00:15 Maigret 01:40 Správy RTVS „N“ 

05:15 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Priatelia Toma a Jerry-
ho 07:25 Tom a Jerry 07:40 Strašidla 10:15 Need 
for Speed 13:00 Na telo 13:50 Vitajte v džungli 
16:20 Horná Dolná VII. 5 17:45 Horná Dolná XIII. 
10 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Lovci Akčný film MN 15 
(JAR-VB) 2020 M. Foxová, P. Winchester, G. Kriek, 
B. Auret, J. Suttonová. 22:55 Love Island 00:00 
Prepadnuté v dome 01:55 Lovci 03:55 Horná 
Dolná VII. 5  

05:25 Noviny TV JOJ 06:05 
Krimi 06:35 Noviny TV JOJ 07:25 Labková patrola 
III. 17 07:55 SpongeBob v nohaviciach VI. 14 08:20 
Pestúnka v akcii 10:20 Mulan 13:00 Indiana Jo-
nes a Kráľovstvo krištáľovej lebky 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 Pre balík peňazí 
Americký akčný kriminálny triler. MN 15 2020 
22:45 Blesk 01:00 Najväčší showman 03:05 
Nová záhrada 03:50 Nové bývanie  

05:50 Mami, kúp mi psa 
06:20 Flipper a Lopaka 06:45 Nezbedný havran 
07:00 Karavan 07:50 Zázračný ateliér 09:00 Bol 
raz jeden život 09:40 Autosalón 10:05 Taliansko 
11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 
11:55 O 5 minút 12 13:10 Občan za dverami 13:40 
Peniaze 14:05 Poirot: Dvojitý hriech 15:00 Boli sme 
pri tom 16:00 Kapitán Dabač 17:40 Ako bývať, ako 
žiť 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Pečie celé Slovensko 21:55 Hniezdo 
23:00 Kapitán Dabač 00:40 Silná zostava 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 5.11.2021 SOBOTA 6.11.2021 NEDEĽA 7.11.2021
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

6.11.2021 20:30  

FARMA-DUEL

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER
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Každý z nás v týchto dňoch na chvíľku 
spomalí, aby si zaspomínal. Dušičky sú 
časom, ktorý k tomu priam nabáda. A tak 
sa v myšlienkach vraciame do minulosti, 
pripomíname si spoločné chvíle s našimi 
blízkymi, ktorí už nie sú medzi nami. Pri-
chádzame k miestu ich posledného od-
počinku, aby sme pre nich na znak úcty 
zapálili sviečku či položili kyticu kvetov.  

V našom meste máme hneď päť cinto-
rínov. Na najväčšom, ktorý je umiestne-
ný na Zlatom Potoku, si pozostalí môžu 
vybrať z tradičnejších i menej tradičných 
spôsobov pochovávania. Je zaujímavé 
pozorovať, ako sa zvyky Zvolenčanov 
postupne menia aj v tejto oblasti. Ešte 
donedávna uprednostňovali pochováva-
nie do klasických kopaných hrobov, dnes 
už je najväčší záujem o urnové miesta. A 
hoci sme len na jar rozšírili ich počet o 
niekoľko desiatok, nestačí to. V budúcom 
roku sa tak chystáme vybudovať ďalších 
takmer 450 urnových miest. K tomu mô-
žeme pripočítať ešte 150 miest, ktoré v sú-
časnosti vznikajú na cintoríne v Môťovej. 

Aby sme Zvolenčanom vytvorili mož-
nosť modernejšieho urnového pochová-
vania, nechali sme vybudovať na Zlatom 
Potoku aj urnovú stenu. Tá je dnes už 
dokončená, nachádza sa v novšej časti 
cintorína zo strany sídliska. Prenajímame 
tu 48 miest. 

Práve na Zlatom potoku je umiestnený 
aj prvý slovenský prírodný cintorín. Aj v 
jeho prípade vidíme, ako sa zvyky ľudí 
menia. Pochovať svojho blízkeho vsypa-
ním popola do kvetinového záhona či ku 
koreňom stromov, označiť miesto jeho po-
sledného odpočinku len malou kamen-
nou tabuľkou, (prípadne ho neoznačiť 
vôbec), by sme si možno pred niekoľkými 

rokmi nevedeli predstaviť. S uvedome-
losťou mnohých jednotlivcov v oblasti 
ekológie a v snahe chrániť prírodu sa náš 
pohľad mení. Mnohí si kladú otázku, pre-
čo byť prírode na ťarchu ešte aj po smrti a 
volia presne tento spôsob pochovávania. 
Záujem je značný, prírodný cintorín sa 
postupne zapĺňa a my sme preto súhlasili 
s jeho rozšírením. 

Mnohí Zvolenčania sa ma práve v ob-
dobí Dušičiek pýtajú, ako stojíme s kapa-
citami našich cintorínov. Malé cintoríny 
(ako sú tie v Kráľovej, Zolnej či Lukovom) 
nie sú výraznejším problémom z dôvodu, 
že ročne sa na nich koná len málo pohre-
bov. Môťovský cintorín rozširujeme o spo-
mínaných 150 urnových miest. Na Zlatom 
potoku je v súčasnosti pochovaných 
okolo 7 500 osôb, do budúcnosti ho bude 
možné v prípade potreby rozšíriť o viac 
ako dvetisíc ďalších hrobových miest. 

No a v súvislosti s témou Dušičiek mi 
nedá nespomenúť ústredné vojenské cin-
toríny na Zlatom potoku. Jeden z nich, 
Cintorín padlých vojakov sovietskej ar-
mády, sme len nedávno zrekonštruovali. 
Samozrejme v čo najlepšom stave udržia-
vame aj ten rumunský. Máme totiž veľký 
záujem, aby boli oba skutočne dôstojným 
miestom posledného odpočinku vojakov, 
ktorí padli pri oslobodzovaní našej kraji-
ny. Teší ma, že si sem každý rok nachádza 
cestu čoraz viac ľudí. Verím, že ani počas 
sviatkov to nebude inak a oba vojenské 
cintoríny budú opäť osvetlené plameňmi 
stoviek sviečok, ktoré sem prídu zapáliť 
Zvolenčania. Viem, že je nás mnoho, ktorí 
práve týmto spôsobom vyjadríme našu 
úctu a vďaku.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

Boli by ste radi, ak by vám niekto po-
mohol na vašej ceste do neba? Je tu 
obdobie, kedy máme opäť raz – tak, 
ako každý rok – príležitosť zamyslieť 
sa aj nad takouto hlbšou a „transcen-
dentálnejšou“ témou.

Spomíname na svojich zosnulých 
blízkych, navštevujeme cintoríny, za-
paľujeme sviečky, zalovíme v  pamäti: 
Odpočinutie večné daj im, Pane, a... 
A popri tom všetkom sa nám problema-
tika smrti, smrteľnosti, či posmrtného 
života dostáva pod kožu oveľa hlbšie 
ako inokedy.

Čo sa s  dušou vlastne deje, keď 
zomrieme? Katolícka viera nám hovorí, 
že podľa stavu, v akom sa po smrti na-
chádza, môže byť duša od Boha naveky 
odlúčená (peklo), môže byť taká pripra-
vená na Božiu blízkosť, že ihneď dosiah-
ne večné šťastie v  nebi, alebo sa ešte 
potrebuje očistiť – a tak putuje na miesto 
známe ako očistec.

Nenechajme sa však oklamať pred-
stavou očistca ako hrôzostrašného, až 
desivého miesta, plného zúfalstva. Duše 
v tomto stave vedia, že sa skôr či neskôr 
dostanú do neba. No vedia aj, že aby do-
kázali obsiahnuť plnosť Lásky, ktorá ich 
v nebi čaká, sa ešte musia učiť viac mi-
lovať – a preto utrpenie, ktoré ich očis-
ťuje a otvára láske, znášajú dobrovoľne, 
trpezlivo a  s  odovzdanosťou do Božej 
dobroty a milosrdenstva.

Očistec teda možno nie je taký hro-

zivý a temný, ako si mnohí z nás pred-
stavujú – zároveň je však skutočne ne-
ľahkým stavom bolesti a utrpenia duše 
na jej ceste do neba. A to nás vracia späť 
k našej úvodnej otázke.

Ako týmto dušiam možno pomôcť? 
„Cirkev už od prvotných čias uctievala 
pamiatku zosnulých a obetovala za nich 
prosby (suffragia), najmä eucharistic-
kú obetu, aby boli očistení a mohli do-
siahnuť oblažujúce videnie Boha.“ (KKC 
1032) Modlitba, obeta svätej omše, a tiež 
almužna či kajúcne skutky môžu očis-
ťujúcim sa dušiam významne uľaviť od 
utrpenia a poskytnúť im útechu.

Nehľadajme preto výhovorky a  pri-
hovorme sa v modlitbe za svojich zosnu-
lých blízkych, ale aj za neznáme duše. 
Posnažme sa pre ne v období od 1. do 8. 
novembra získať osobitné odpustky, daj-
me za ne odslúžiť svätú omšu. Pomôžme 
im na ceste do neba.

A pamätajme aj na to, že to nie sú len 
oni, ktoré prijímajú našu pomoc. Svätý 
Ján Mária Vianney hovorí: „Keby sme 
vedeli, ako mocne sa tieto dobré duše 
v  očistci prihovárajú u  Božieho Srdca 
a aké milosti môžeme získať ich prího-
vormi, nezabúdali by sme tak na ne.“

O  slávenie svätých omší za vašich 
zosnulých blízkych môžete požiadať 
aj prostredníctvom pápežskej nadácie 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi na webovej 
stránke: www.omsovymilodar.sk.

Na ceste do neba

» Zdroj: ACN

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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www.lekarenplus.skl k l k

V ponuke  ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY
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ÉNOVÉ jajajajV pV pponuonuke kke ANT
PROTILÁTK

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 

miesto: 
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Tel: 0919 496 49
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!
14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


