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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
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Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
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Pekný, už februárový týždeň, váže-
ní čitatelia. A prepáčte český titulok 
– názov známej pesničky skupiny 
Olympic. V dlhšom tvare znie „Já, 
já, já, jenom já“.

„Jájistov“ je okolo nás veľa. Spra-
vidla si z každého z nás vezmú iba to, 
čo potrebujú oni, no „odplata“, či od-
mena za to neprichádza žiadna. Proste, 
berú si z každého človeka to, čo vyho-
vuje im a je prospešné im. Berú si vaše 
vedomosti, vašich priateľov, vaše kon-
takty, často váš čas a ochotu a narábajú 
s tým ako s vlastným majetkom, výluč-
ne vo vlastný prospech. Sú aj takí, ktorí 
si bez okolkov vezmú vaše peniaze a na 
polícii to obhájia tým, že „veď to nebolo 
úmyselné a dokáž mi úmysel“. Trestný 
čin je totiž úmyselný čin. Čo je neúmy-
selné, to je dovolené, aspoň podľa náš-
ho trestného poriadku. Ale, povieme 
si, kašľať na peniaze, v živote sú aj iné, 
oveľa dôležitejšie hodnoty. „Jájistom“ 
sa to nepokúšajte vysvetliť, odmietajú 
pochopiť. V živote sú na svete iba oni a 
všetci ostatní pre nich.

Čím viac takýchto ľudí okolo seba 
naviažete – práve vašou ochotou, lás-
kavosťou, ústretovosťou, tým viac sa 
váš život bude stávať bezútešným, 

temným, zúfalým, až kým vás úplne 
nevycicajú, ako upíri. Bezcitne, chlad-
nokrvne. A potom vás odhodia a nájdu 
si nový objekt svojho parazitizmu.

Toľko na dlhší úvod a teraz priamo 
ku kratšiemu záveru. Dávajte si pozor 
na to, ako narábate s vlastnou dôve-
rou, buďte obozretní, ak vás zrazu má 
niekto podozrivo „veľmi rád“, ak sa z 
jeho strany sypú k vám milé slová ako 
„šuter“ z korby nákladniaka. A najmä 
si všímajte a pamätajte, ako takíto ľu-
dia reagujú, keď naznačíte, že práve 
vy potrebujete s niečím pomôcť, po-
radiť, vybaviť, zariadiť. Obvykle zrazu 
nemajú čas, majú milión povinností, 
veď viete, „život nie je ľahký a treba sa 
obracať“.

V priateľstve nedominuje kvantita, 
ale kvalita. A pozor, v modernom svete 
to platí aj pre sociálne siete. A najmä. 
Tam vás vaši „priatelia“ 
dokážu dostať do takých 
malérov, že sa z nich 
budete hrabať do konca 
života. Takže – nech žijú 
priatelia, ale iba takí, 
ktorí v rovnováhe 
berú i dávajú.

Všetko dobré –

„Já“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné
»Predám 8ks zimné pneu., 
ako nové 195/65 R15, 2ks 
zimné nové pneu. 205/60 
R16. Tel: 0907186291
»Predám elektróny 4ks, 
Mercedes, Škoda 2, BMW, 
Suzuki, Seat, cena doho-
dou, lacno. Tel: 0907186291
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA. Tel: 0908205521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. Tel: 0949371361
»Odkúpim továrensky trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. Tel: 0949350195
»Kúpim Simson, Pionier, 
Stelu, Babetu aj nepojazd-
né. Tel: 0949505827

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom
»Hľadám do prenájmu 
byt, Detva, Hriňová. Tel: 
0944707491

5. Domy predaj
»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné
»Kúpim byt v ZV a okolí do 
90000eur, platím v hoto-
vosti. Tel: 0951677592
»Kúpim dvojgaráž alebo 2 
garáže vedľa seba v meste. 
Tel: 0907544575

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

12. Deťom

13. Rôzne/predaj
»Predám Japonskú moto-
rovú pílu Profi Hitachi CS 40 
EM, nová nepoužitá, nákup 
640€, predaj 380€. Tel: 
0907186291

14. Rôzne/iné
»Kúpim skriňu rozmer V180 
S140 H60. Tel: 0948890209
»Kúpim staré zváračky aj 
pokazené. Tel: 0944707491

15. Hľadám prácu

16. Zoznamka
»Inteligentný muž hľadá 
podobnú priateľku nad 59 
r. SMS: 0949516743
»Sympatická 57r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Hriňová
Najnižšie podanie: 72 200,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 09.03.2022 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Kongresová Sála I. DIXON Resort 
Congress Hotel & Aqualand, 
Švermova 32,974 04 Banská 
Bystrica
Dražobná zábezpeka: 
10 000,00 EUR

Predmet dražby:  Rodinný dom súpisné č. 1134 v meste Hriňová. 
K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 14614/1, parcelné č. 14615/1, 
parcelné č. 14616, parcelné č. 14617 o celkovej výmere 8 488 m2. 
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 4243, k.ú. Hriňová.

Kontakt: 0903 404 713
schmidt@heypay.sk, www.heypay.sk

7. februára 1945     
bombardéry 15. leteckej armády USA zaú-
točili na Bratislavu.

Výročia a udalosti

8. februára 1993     
do platnosti vstúpila nová slovenská 
mena – slovenská koruna.

Výročia a udalosti

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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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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0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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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 
0 9 4 8  6 1 2  1 2 3 ,  0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

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

• PILČÍK 
Priemerná mzda 1.000,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA

94
-?
??

Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

Plat: 1000 - 1600,- €. Ponúkame: v prípade potreby
bezplatné ubytovanie. Požiadavky: VP sk. C a E, platné
doklady vodiča: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť. 

VODIČOV nákladných vozidiel
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Prijmeme operátorov/ky výroby 
do automobilového priemyslu v Kriváni.

Práca na 3 zmeny.
Základná mzda  650€-800€/brutto  + príplatky a odmeny

+ príspevok na dopravu až do výšky 50€ 
+ nástupný bonus 50€.

Pre viac info:  cv@mahax.sk, 0948 867 761, Mahax Slovakia, s.r.o.
 

Ponuka
práce
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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Gilbert Keith Chesterton povedal: 
„Aké ľahké je milovať ľudstvo a nená-
vidieť svojho suseda!“ 

Mnohí veriaci hľadajú cestu ako mi-
lovať a počúvať Boha. Svoju lásku alebo 
vďačnosť nedokážeme prejaviť priamo 
Bohu. Nie je to možné. Môžeme Mu ich 
dať len cez druhého človeka. Tak, že ho 
máme radi. Keď prosí o pomoc a my sa 
k nemu skloníme a pomôžeme mu. Keď 
bol Ježiš medzi ľuďmi, svoju pozornosť 
venoval tým, ktorí ju najviac potrebovali 
- hriešnikom, slabým, chudobným a ne-
mocným. Každý z nás dostal rôzne dary - 
život, talenty, zdravie a silu, blízkych ľudí 
okolo seba a mnohé ďalšie požehnania. 
Nedostali sme ich len pre seba, ale aj pre 
druhých. Tak ako sme dostali, tak máme 
rozdávať ďalej. Tým, ktorí to najviac po-
trebujú a najmenej si to zaslúžia.

Často pomáhame tam, kde je to 
vidieť alebo tam, kde sme odmenení 
úspechom a vďačnosťou. Lenže pomá-
hať treba aj ľuďom, ktorí slovo ďakujem 
nepoznajú. Aj tým, ktorí pre nás nemajú 
pekného slova a robia nám zle. Aj svojim 
nepriateľov by sme sa mali učiť milovať 
a modliť sa za nich. Nie je jednoduché 
vidieť v druhom človeku Krista. Najmä, 
keď vyzerá odpudzujúco a jeho skutky sú 

odsúdeniahodné. Spájať sa s Dobrom, je 
lepšie ako bojovať proti Zlu. Ľuďom ne-
pomôžeme odsudzovaním, ale prijatím. 
Svet neopravíme vlastnými silami, iba 
spojenectvom s Pánom.

Často hovoríme o tom, ako milujeme 
Boha a chceme zachraňovať svet. Ale ne-
znášame kolegu, závidíme susedovi a ne-
návistne útočíme na neznámeho človeka 
na internete. Veta miluj blížneho svojho 
ako seba samého, nemá na mysli vybranú 
skupinu našich obľúbencov, ale všetkých 
ľudí - alkoholikov, zlodejov, väzňov, pod-
vodníkov, politikov, ľudí s rozličnou far-
bou pleti, rôznymi kultúrami a jazykmi.

My si nevyberáme Boha. On si vy-
berá nás. Tak ako slnko, ktoré zasvieti 
na slnečnice a tie sa otáčajú k nemu. Aj 
my by sme sa mali otočiť a teplé lúče pre-
nášať ďalej. Boh nás nebude odmeňovať 
za to, čo sme dostali, 
ušetrili a nazhromaž-
dili. Nemusíme mať 
strach z inflácie, 
plesne alebo hrdze. 
Naše poklady v Nebi 
pozostávajú z toho, 
čo sme rozdali 
druhým.

Miluj blížneho svojho

» Ján Košturiak
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 15. 2. 2022

0

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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Pred dvomi týždňami sme sa ako 
primátorky Zvolena a Sliača a primá-
tor Banskej Bystrice stretli s minis-
trom obrany. Na stretnutí sme mu, 
okrem iného, odovzdali zoznam otá-
zok spojených s dôsledkami podpisu 
obrannej dohody medzi SR a USA. 
Boli sme potešení prísľubom ich rých-
leho zodpovedania.

List od pána ministra sme dostali 
pred pár dňami, po jeho prečítaní sme 
však ostali sklamaní. Všeobecné od-
povede takmer v žiadnej oblasti nedo-
plnili informácie, ktoré sme sa dozve-
deli už na stretnutí. Pri otázke záruk 
zachovania civilnej časti letiska Sliač, 
sme dostali len vágnu odpoveď, že 
pán minister robí všetko, čo je v jeho 
silách. Určite nemienime spochybňo-
vať jeho slová, žiadal by sa však aspoň 
výpočet krokov, ktoré boli urobené za 
týmto účelom. Nedozvedeli sme sa tak 
nič o príprave potrebnej legislatívy, 
prípadne iných aktivitách smerujú-
cich k zachovaniu civilného letiska.

Azda najčastejšie sa naši obyvatelia 
pýtajú na zvýšenie miery hlučnosti. 
Túto oblasť sme tak konkretizovali 
hneď v troch otázkach. Žiaľ, dozve-
deli sa v zásade len to, že po dodaní 
lietadiel bude vypracovaná hluková 
štúdia a že Ministerstvo obrany príj-
me opatrenia s cieľom čo najviac li-

mitovať negatívne dopady na našich 
obyvateľov. Žiadne konkrétne sa však 
v liste nespomínajú.

Takáto forma komunikácie nás 
úprimne mrzí. Stretnutie s pánom mi-
nistrom sme považovali za úvod, po 
ktorom sa dostaneme ku konkrétnym 
informáciám. Žiaľ, nestalo sa. Pritom 
kde niet odpovedí, vytvára sa priestor 
pre konšpirácie a radikalizáciu názo-
rov. Svedkami toho sme už niekoľko 
týždňov.

Rešpektujeme výhradnú právomoc 
štátu v oblasti obrany. Rešpektuje-
me aj jeho kompetencie v oblasti za-
hraničných vecí a medzinárodných 
vzťahov. Zároveň však považujeme 
za legitímne klásť v mene našich oby-
vateľov otázky a očakávať na ne kon-
krétne odpovede. Spoločne s primá-
torom Banskej Bystrice a primátorkou 
Sliača, ako aj starostkami i starostami 
obcí v okolí letiska, budeme teda trvať 
na ďalšom stretnutí. Rokovať chceme 
aj s vedením Národnej rady SR i s pani 
prezidentkou. Zároveň adresujeme 
list aj poslankyniam a poslancom 
parlamentu. Veríme, že sa dostaneme 
ku konkrétnym odpovediam na naše 
otázky – aby sme s nimi vedeli oboz-
námiť našich obyvateľov.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

EUR
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 15. 2. 2022

0

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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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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