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Vaša OCHRANA pred BANKAMI,

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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Novoročné príhovory majú jeden veľ-
ký nedostatok. Všetci vedia, že musia 
byť, mnohé sú plné neúprimných, no 
vzletných fráz a každý cíti potrebu 
niečím takým sa prezentovať.

Nuž, šéfredaktori spravidla patria 
do skupiny tých, ktorí „musia“. A keď už 
musím (lebo sa to bez irónie patrí), tak to 
naozaj skúsim inak.

Predposledný deň minulého roka 
som bol v miestnych potravinách. Pozná 
ich väčšina z vás, také tie „dedinské“, čo 
v nich nájdete okrem potravín aj metlu či 
dobrotky pre psa. Alebo baterky a handry 
na dlážku. Taký posledný nákup – sen-
dvič, šunka, syr, šalát, zelenina na ob-
lohu. Pani predavačke, ktorá mi rezala 
šunku, som na záver poprial zdravie v 
ďalšom roku. A pani pokladníčke, keď mi 
podávala bloček, zas pokoj, radosť. Obe 
sa na mňa pozreli s pohľadom, plným 
vďačnosti.

Pritom by sme mali byť vlastne my 
všetci vďační im. Predavačkám, čo denne 
slúžia dvanástky v infekčne rizikovom 
prostredí. Matkám, manželkám, dcéram. 
Plným už dva roky strachu z toho, či to 
neprinesú domov, blízkym.

Zabúdame na to, že stále je komu a za 
čo ďakovať, zaželať dobro, vyznať úctu. 

Topíme sa v nadávkach na tých, ktorých 
svet je svetom nadávok a morálnych 
oplzlostí. Nechajme im ten ich svet, oni 
sa v ňom zničia sami. A keď nie, tak sa 
určite dobijú aspoň ako boxeri v ringu. 
Navzájom, aj s podpásovkami.

My ešte stále máme dôvod žiť, teda, 
aspoň sa snažiť žiť, vo svetle dobra, nie v 
tme zla.

Netreba na to veľa, pohľad z utrá-
pených očí do utrápených očí je zázrak, 
trápenie mení na úsmev. Skúste. Uvidíte! 
Dobré slovo rozžiari vaše okolia tak isto 
ako jarné slnko ráno.

Epiktétos bol grécky filozof. Z jeho 
učenia zaznieva posolstvo, že človek sa 
má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí 
a otázok, ktoré nie sú v jeho moci riešiť a 
meniť. Niekto si povie, to je porazenectvo. 
Nie, to je iba rozum. Takže ak o niečo na 
prahu roka 2022 prosím, tak 
prosím – usmievajte sa na 
ľudí, ďakujte im, dodávajte 
im energiu dobra!

A všetko dobré vám v 
roku 2022 za všetkých 
kolegov, za celé vy-
davateľstvo praje

Skúsim to inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

»Predám Fabiu rok. výr. 
2004, platná STK do 2023, 
po GO. Tel: 0915852086

2. Auto-moto/iné

»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel: 0949350195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Sim-
son aj iné. Slušne zaplatím. 
Tel: 0949371361

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

5. Domy predaj

»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné

»Kúpim byt v ZV a okolí do 
90000 eur. Platím v hoto-
vosti. Tel: 0951677592
»Kúpim RD v ZV a okolí do 
90000 eur. Platím v hoto-
vosti. Tel: 0951677592

8. Stavba

»Kúpim haki lešenie. Tel: 
0908532682 

9. Domácnosť

»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec

»Predám slamu, seno a 
mládzu, malé balíky. Tel: 
0905518454
»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758
»Predám ošípané z domá-

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera ZV medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZV 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, ZV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

ceho chovu, chované šro-
tom. Cena 2,20 €/kg. Tel: 
0902713230

11. Hobby a šport

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777

12. Deťom

13. Rôzne/predaj

14. Rôzne/iné

»Predám robot vysávač za 
30 eur, Vetrovku č. 44, 46, 
žltú 30 eur, Robot 30 eur. 
Tel: 0915444383

15. Hľadám prácu

16. Zoznamka

»Sympatická 55r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181
»Ponúkam lásku žene. Tel: 
0940844646

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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AKCIA trvá od pondelka 10.01.2022 do soboty 15.01.2022
Na krytom mestskom trhovisku, Trhová ulica, ZVOLEN

Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 10 kg

Predaj tovaru v akciových cenách.

Predaj sa uskutoční na krajných stoloch
č.29 a č.46, vchod od námestia.

JABLKÁ ČERVENÉ
balenie 5 kg

MRKVA
voľný predaj

0,69 €/kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

KAPUSTA BIELA
voľný predaj

0,39 €/kg

0,49 €/kg
0,99 €/kg

JABLKÁ ČERVENÉ
EVELINA
voľný predaj

0,99 €/kg

CHREN
balenie 200 g

0,39 €/kg

ZAVÁRANINY
na domáci spôsob

PETRŽLEN
voľný predaj

0,39 €/kg

od 1,20 €/ks

0,79 €/ks
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29,90 €

8. januára 2004 
britská kráľovná Alžbeta II. pokrstila Queen Mary 2, v tej dobe 
najväčšiu osobnú loď v histórii.

Výročia a udalosti

Strážme výšku verejných dlhov
V EÚ prebieha debata o tom, �i by sme mali u�ah�i� zadlžovanie �lenských štátov a Únie. 
Vä�šina serióznych ekonómov je presved�ená, že v krízach sa štáty môžu zadlži�, ale v 
dobrých �asoch musia poži�ané vráti�. V budúcnosti nás �akajú ve�ké výdavky spojené so 
starnutím obyvate�stva, s klimatickou zmenou a ur�ite aj s krízami, ktoré ešte nepoznáme. 
Som presved�ený, že na budúcnos� sa musíme pripravi� nízkym verejným dlhom.

Eugen Jurzyca
poslanec Európskeho parlamentu za SaS

120 %

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Verejný dlh 10 najvä�ších 
vyspelých krajín 
(% HDP)
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párky

249

250 g

(1 kg = 9,96)
šunka

229

460 g

(1 kg = 4,98)

•  

099

250 g

(1 kg = 3,96)

•  

    
 

od pondelka 10. 1.

“M”

199
20 kusov

(1 kus = 0,10 )

•    

299

-37%
cena za 1 kg

449

-30%
cena za 1 kg

319

Supercena
1 kg balenie

339

920 g

(1 kg = 3,68)
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200 g

•    
•  
•     

   
    

•  

0

-33%

(1 kg = 0,83)

950 g

219

250 g

(1 kg = 8,76)

• 

•  
229

-29%
6 x 190 g = 1 140 g

269

-46%

(1 l = 0,34)

4 x 2 l = 8 l

99

500 g

(1 kg = 11,98)

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

399

1200 g

(1 kg = 3,33)

     

od pondelka
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10. januára 1901    
v Texase bolo objavené prvé ložisko ropy 
(tzv. spindletopský vrt)

Výročia a udalosti9. januára 1913 
sa narodil Vladimír Sýkora, slovenský dramatik, divadelný kritik a 
režisér; známejší ako Peter Zvon († 1942).

Výročia a udalosti

13. januára 1928    
narodil sa Karol Machata, slovenský herec 
(† 2016).

Výročia a udalosti12. januára 2016  
posledná rozlúčka s kňazom a politickým väzňom Antonom Srhol-
com v Bratislave a Skalici.

Výročia a udalosti
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PRÁCA VO FRANCÚZSKU A BELGICKU

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE

Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vz ôv ra a r

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 201
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 201
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Mesto Detva bude tento rok hospodá-
riť s rozpočtom viac ako 20 miliónov eur. 
Príjmy a výdavky sú na úrovni 20 milió-
nov 889-tisíc eur. Na vzdelávanie pôjde 
v novom roku 8 miliónov eur, pre kultú-
ru je pripravených milión 153-tisíc eur a 
pre šport milión 487-tisíc eur. Bývanie a 
bytová politika dostane 3,3 milióna eur. 
Doprava a telekomunikácie budú mať 
v tomto roku 1,5 milióna eur. Na životné 
prostredie schválilo zastupiteľstvo 907-
tisíc eur.

V mestskom rozpočte na rok 2021 bol 
väčší objem finančných prostriedkov 
vyčlenený pre zdravotníctvo a sociálne 
zabezpečenie, kde sa realizovali projek-
ty: rekonštrukcia polikliniky na Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti za 
900-tisíc eur a dokončenie stavby den-
ného stacionára a nových priestorov pre 
denné centrá seniorov, Jednotu dôchod-
cov a Centra voľného času detí za 1,2 mili-
óna eur. V rozpočte na rok 2022 sme viac 
prostriedkov dali do školstva, kultúry, 
športu, údržby mestských ciest a chodní-
kov a investičnej výstavby.

Kapitálové výdavky na budúci rok, kto-

ré sú na obstaranie hmotného a nehmot-
ného majetku mesta, predstavujú vyše 
7,1 milióna eur. Z nich bude najväčšou 
investíciou rekonštrukcia, rozšírenie a 
modernizácia materskej školy na Námestí 
SNP za viac ako 1,2 milióna eur. Pre re-
konštrukciu a vybavenie športovej haly, 
v ktorej sa v júli bude konať hádzanársky 
turnaj Európskeho olympijského festiva-
lu mládeže, je určená suma 965-tisíc eur.

Veľkými investíciami budú rekon-
štrukcie vnútroblokov. Na Štúrovej ulici 
by sa malo preinvestovať 170-tisíc eur a 
pre vnútroblok na Ulici A. Hlinku je ur-
čených viac ako 479-tisíc eur. Najviac, až 
926-tisíc eur, pôjde na revitalizáciu vnút-
robloku Novosady.

Medzi ďalšie investície budú patriť: re-
konštrukcia domu smútku, výstavba det-
ských ihrísk, rekonštrukcia bývalej školy 
na Skliarove, výstavba objektu pre účin-
kujúcich na amfiteátri, osvetlenie prie-
chodov pre chodcov, rekonštrukcie ciest a 
chodníkov na uliciach Sládkovičova, Štú-
rova, Družstevná, Lúčna štvrť, Novosady, 
A. Hlinku, Záhradná a Vimperská.

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta

11. januára 1922    
v Toronte bol k liečbe diabetu prvýkrát po-
užitý inzulín.

Výročia a udalosti

14. januára 1301    
smrťou uhorského kráľa Ondreja III. vy-
mrela dynastia Arpádovcov.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 201
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� 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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


