
ZV21-49_strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 39 560 domácností a firiem

ZVOLENSKO
DETVIANSKO-KRUPINSKO

č. 49 / 10. december 2021 / 25. rOčNÍK

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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11. decembra 1967    
predstavenie nadzvukového dopravného 
lietadla Concorde v Toulouse

Výročia a udalosti

Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už 
zaznela aj stará klasika (v češtine 
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja, 
stíšenia, vstúpenia do seba. 

Už aj tá hnusná pandémia akosi 
ustupuje - v Českej republike, podľa ta-
mojšej hlavnej hygieničky. 

Nejak mi do toho času nezapadajú 
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa 
navzájom, ktorého sme svedkami v te-
levíznom vysielaní. Za mojich detských 
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok 
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie 
podobné nezabudnuteľné skvosty.

Dnes počúvame primitívne nadávky 
z úst primitívov. V advente. Pripomí-
nam. A pripomínam to zámerne. Mnohí 
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou 
nosia veľké transparenty, majúce zdô-
razniť, že ich v rukách držia tí najlepší, 
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spo-
veď očistí všetko.

Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa 
mnohí z nás v tomto období chystajú, je 
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak 
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho 
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a 
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.

Na internete je možné nájsť naozaj 
takmer všetko. Často na ňom hľadám to, 

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia 
milosť nepôsobí len prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky: 
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, 
kto menej miluje, tomu sa menej odpúš-
ťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili. 
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vy-
znám pred svojím Otcom. Láska zakrýva 
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi 
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srd-
cia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“

Z toho mi logicky vyplýva, že z 
človeka by nemala tiecť nenávisť voči 
všetkému a každému, človek by nemal 
milovať predovšetkým sám seba, človek 
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči, 
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo 
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z na-
šich slovníkov, vytlačil ho výraz straník, 
stranícky šéf.

Ak nechcem byť nenávi-
dený, musím skúsiť prestať 
nenávidieť. Inak to naozaj 
nejde. Aj keď si to daktorí 
myslia.

Krásny pokojný, 
tichý a pokorný ad-
vent, vážení čita-
telia

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

»Predáme Renault Clio 
1,5 cdi, r.v. 2005, STK 
03/2023, cena 1250€. Tel: 
0948525045

2. Auto-moto/iné

»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel: 0949350195
»Kúpim Pionier, Stelu, Ba-
betu Simson aj nepojazdné. 
Tel: 0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné. Tel: 0949371361
»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne die-
ly (kolesá, svetlá, kostry, 
atď.). Tel: 0907687634

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 
95.000 €. Bližšie informácie 
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

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné

8. Stavba

»Kúpim haki lešenie. Tel: 
0908532682 
»Kto daruje, alebo lacno 
predá polystyrén, aj použi-
tý. Tel: 0918109332

9. Domácnosť

»Hľadáme výpomoc do do-
mácnosti vo Zvolene. Tel: 
0905496470
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

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    

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.

10. Záhrada a zverinec

»Darujem mačiatka. Tel: 
0902789088
»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
»Predám ovládanie na 
elektrický vláčik funguje 
len na elektriku za 130 euro. 
Tel: 0902077202
»Predám nový horský 
bicykel pre dievča. Tel: 
0915899997

12. Deťom

13. Rôzne/predaj

14. Rôzne/iné

15. Hľadám prácu

16. Zoznamka

»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181
»Mám 68 r. a hľadám sym-
patickú priateľku do 66 r. 
Tel: 0940056993

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

15. decembra 1890    
zomrel Sediaci býk, náčelník indiánskeho 
kmeňa Siouxov (* 1831)

Výročia a udalosti

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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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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U nás si nemusíte 

 

od pondelka 13. 12.

Maslo

159

-46%

(1 kg = 0,80)

2 kg balenie

369

-35%
cena za 1 kg

189

-36%

(1 kg = 4,73)

400 g

• blok

•   

149

Supercena

(100 g = 7,45)

20 g

•  

199

-50%

(1 kg = 7,37 – 6,63)

270 – 300 g

•   

• 
069

(1 kg = 2,76)

250 g

•    

185

Supercena

(1 kg = 7,40)

250 g

329

-26%
cena za 1 kg
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Kofola
•   

169
-41%

(1 kg = 4,23)

400 g

•   

039

-40%

(1 l = 0,78)

0,5 l

139(1 kg = 5,15)

270 g

pláty

šunka

1,25 kg

999

299

500 g

•  

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

599

900 g

(1 kg = 6,66) 059

-33%

(1 kg = 2,36)

250 g

     

od pondelka
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14. decembra 1503    
narodil sa Nostradamus, francúzsky as-
trológ († 1566)

Výročia a udalosti

Zastupiteľstvo Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja na svojom zasadnutí 
30. novembra 2021 schválilo na rok 2022 
pre okres Detva viacero investičných zá-
merov. Celková suma investícii do okresu 
Detva je viac ako 775-tisíc eur. 

Najviac peňazí pôjde do dopravy. Na 
opravy a rekonštrukcie ciest bolo pre 
náš okres vyčlenených 625-tisíc eur. Kraj 
za ne plánuje opraviť cestu vo Vígľašskej 
Hute Kalinke, ako aj cestu z Detvianskej 
Huty, cez Žabicu na Látky. V schválených 
zámeroch sú aj cesty vo Vígľaši, Hriňovej 
a cesta z Látok - Polianok do Málinca. Vy-
členené sú aj finančné prostriedky na re-
konštrukciu a sanáciu mostov na cestách 
II. a III. triedy za viac ako 105-tisíc eur.

Ďalším podporeným investičným zá-
merom je zatraktívnenie miesta a zvýše-
nie bezpečnosti pri národnej prírodnej 
pamiatke Vodopád Bystrô, na ktorú kraj 
vyčlenil 35-tisíc eur. 

Ako poslanca krajského zastupiteľstva 
ma teší, že sa nám podarilo presadiť aj 
investíciu do kultúry určenú pre Podpo-
lianske osvetové stredisko na projektovú 

dokumentáciu, prípravu územia a odkú-
penie pozemkov pre budovu Centra tra-
dičnej kultúry v Detve, ktorá by mala byť 
postavená v štýle gazdovskej usadlosti a 
na ktorú bolo z krajského rozpočtu vyčle-
nených 80-tisíc eur.

V sociálne oblasti kraj podporí Domov 
dôchodcov a domov sociálnych služieb 
v Hriňovej, ktorý potrebuje 5-tisíc eur na 
rekonštrukciu kotolne a Domov sociál-
nych služieb Detva Piešť, ktorý dostane 
30-tisíc eur na projektovú dokumentáciu 
komplexnej rekonštrukcie budovy. Celá 
rekonštrukcia by mala stáť asi 2,5 mili-
óna eur, kraj chce na ňu získať finančné 
prostriedky z fondov EÚ alebo zo Štátne-
ho fondu rozvoja bývania. 

V oblasti školstva prebieha realizácia 
projektu rekonštrukcie a modernizácie 
učňovských dielní pri Spojenej škole v 
Detve v celkovej sume 1,5 milióna eur, 
kde bolo zakúpené moderné strojové a 
technické vybavenie a v roku 2022 je na-
plánovaná rekonštrukcia budovy dielní.

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta

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

Zi m ná ú d r ž ba c ie st a komu ni k ác i í v BA 
0948 612 123 borutova@aii.sk, 0948 916 727 zichova@aii.sk

• VODIČ "B", "T" 
Priemerná mzda 1.450,- € brutto

• VODIČ "C" 
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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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
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0917 465 632  0908 961 969

0917 839 697  0948 002 048

www.pracahned.eu

Vyrábaj

s nami 

súčiastky 

pre autá
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Vláda rozhodla, že od pondelka 
už nepôjdu do školy stredoškoláci, 
ani žiaci druhého stupňa základ-
ných škôl. Až do začiatku vianoč-
ných prázdnin sa budú učiť cez 
internet. 

Mesto je zriaďovateľom základ-
ných škôl, zmeny sa tak dotknú aj 
nás. Riaditelia a učitelia prechod 
na dištančné vzdelávanie určite 
zvládnu bez problémov. Tak ako 
zvládli mimoriadne náročné po-
sledné týždne. Robili a stále robia 
všetko, čo im umožňujú právomo-
ci, aby čo najviac ochránili pred ší-
riacim sa ochorením covid-19 naše 
deti i svojich kolegov. Predsa len je 
však pravdou, že nemôžu poznať 
zdravotný stav žiakov do podrob-
ností. Nemôžu vedieť, či niektorý z 
nich neprichádza ráno do školy so 
zdravotnými ťažkosťami, ak tieto 
nie sú viditeľné.

Čím horšia je epidemiologická 
situácia, o to dôležitejšia je pocho-
piteľne spolupráca s rodičmi. O to 
väčšie poďakovanie im patrí, že 
dôsledne sledovali a stále sledujú 
svoje deti a pri náznakoch respirač-
ných chorôb ich nechávajú doma. 
Ani to samozrejme nezaručí, že do 
školy nepríde pozitívny žiak. Šanca 
sa však výrazne zmenšuje.

Pred niekoľkými dňami som sa 
pripojila k on-line stretnutiu riadite-

liek a riaditeľov našich základných 
škôl. Opäť som sa raz presvedčila, 
že k situácii pristupujú zodpoved-
ne a s plnou vážnosťou. Rešpektujú 
nariadenia vlády, ministra školstva 
i hlavného hygienika, ktoré boli 
zostavené, aby boli deti čo najviac 
chránené, no zároveň aby mohli 
školy fungovať. V prípade nejas-
ností konzultujú každú záležitosť s 
predstaviteľmi Regionálneho úra-
du verejného zdravotníctva. Robia 
všetko, čo môžu. A často ešte viac.

O to viac ma mrzí, ak ich niekto 
osočuje na sociálnych sieťach, ako 
sa to udialo nedávno. Nezaslúžia 
si to. Patria medzi zamestnancov v 
prvej línii, ich postavenie je nároč-
nejšie, ako si väčšina ľudí dokáže 
predstaviť. Napriek tomu stále pri-
chádzajú s vlastnými návrhmi nad 
rámec opatrení štátu. Napríklad 
nás požiadali o možnosť zakúpe-
nia samotestov aj pre učiteľov – aby 
ešte viac ochránili ich a tiež naše 
deti. Testy pre deti dokonca nosia 
do svojich škôl často sami. Niekoľ-
kokrát do mesiaca, vlastnými auta-
mi, mnohokrát na úkor svojho voľ-
na. Sú ľuďmi na správnom mieste, 
vážim si ich a ďakujem im za prácu, 
ktorú odvádzajú. Myslím, že hovo-
rím za väčšinu Zvolenčanov.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

Juraj Hnilica spoločne s českou pesničkárkou Kaczi 
vydáva nový videoklip, ktorého posolstvo je spájať

Dvaja živelní pesnič-
kári Juraj Hnilica a 
Kaczi sa spojili v piesni 
„Dobrú noc z hôr“, kto-
rej hlavné poselstvo je 
spájať. Pieseň oslavuje 
prírodu, život, jedno-
duchosť bytia, ženu 
a muža. Kladie dôraz 
na krásu česko-slo-
venských hôr a našich 
kultúr. 

Videoklip sa natáčal v 
okolí Martina. Obidvoch 
interpretov spája práve 
láska k prírode a radosť 
zo života. Cieľom je pre-
pojenie našich spoloč-
ností a kultúr, tak ako to 
bolo kedysi. „Videoklip 

prevádza dej, kde sa 
symbolicky lúčime s du-
šami, ktoré nás opustili 
a putujú na druhú breh. 
Zároveň sa lúčime so 
zvukárom Radimom 
Mrožom Vaňkom, ktorý 
tento svet opustil deň 
predtým, ako sme pie-
seň nahrávali,“ komen-
tuje Kaczi. O kameru sa 
postaral Tomáš Bartaloš 
a scenár vznikol spoloč-
ne deň pred natáčaním. 
„Klip mal pôvodne 
vzniknúť už v lete, ale 
okolnosti nás nasme-
rovali až na jeseň, čo 
ukázalo ako najkrajšiu 
možnú variantu vďaka 

nádherne zafarbenej 
prírode. Znovu sme 
sa utvrdili v tom, že je 
všetko tak, ako má byť,“ 
dodáva Juraj. „Veľmi sa 
teším z tohto krásneho 
spojenia, keďže v Kaczi 
som objavil veľký kus 
seba v ženskej podo-
be. Veľa krát pri tvorbe 
piesne až po samotný 
klip, som si povedal, 
že toto spojenie prišlo 
fakt „z hora“ a malo 
sa udiať, lebo veci čo 
sa nám diali na tejto 
jedinečnej ceste, je ťaž-
ko opísať slovami. Som 
nesmierne šťastný a 
vďačný, že sme mohli 
spoločne vytvoriť niečo 
tak pekné,“ uviedol ku 
spolupráci Juraj.

REGIONPRESS 
Mediálny 

partner projektu

Načítaním QR kódu 
otvoríte videoklip
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+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

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 

 

 zarobte si pred Vianocami alebo 

 v decembri výrazná zľava z poplatku!
 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
-0
01
-9

dvojnásobne cez Vianoce!


