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Marcus Aurelius     
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku 
lásky. 

C i t á t y
Jacques Deval    
Kto v láske hlavu stratí, celý život platí. 

C i t á t y

Zima už pomaly skladá zbrane a 
dlhé chladné noci vystriedali sl-
nečné rána. Jar prebúdza k aktív-
nemu životu zvieratá, rastliny aj 
ľudí. Príroda začína hrať všetký-
mi farbami a znieť ľúbozvučnými 
tónmi. Jarné kvietky sa ukazujú 
v plnej kráse a v sadoch rozkvitli 
ovocné stromy. Včielky bzučia, 
vtáčence štebocú, voda v potoku 
žblknkoce a vzduch krásne vonia.

Prišla jar, jedno z najobľúbenej-
ších ročných období, na ktoré sa mno-
hí z nás už dlho tešili. Slnečné lúče 
nás čoraz častejšie šteklia po tvári a 
lákajú nás do prírody. Chystáme sa 
na zber prvých jarných byliniek, veď 
o slovo sa už hlási medvedí cesnak či 
prvosienky. Záhradkári sa pripravujú 
na novú výsadbu, turisti vyťahujú 
mapy, aby si naplánovali ďalšie cesty 
za poznaním. Chalupári sa už tešia 
na pravidelné víkendy strávené kdesi 
ďaleko od hlučného davu.

Jarná príroda má obrovské kúzlo 
a do života nám prináša radosť, no 
zároveň aj často pretriasaný feno-
mén – jarnú únavu. Tá nás dokáže 
každý rok poriadne potrápiť. Na vine 
však nie je moderná doba, jarnou 
únavou trpeli podľa odborníkov už aj 
naši predkovia. Vysvetlenie je pritom 
jednoduché. Po skončení zimy býva 
organizmus vyčerpaný a unavený zo 
stresov a chorôb. Dôležitú úlohu zo-

hráva i to, že počas zimy jedávame 
menej čerstvého ovocia a zeleniny. To 
všetko spolu kladie veľké nároky na 
naše telo, ktoré je nútené maximál-
ne využívať rezervy energie, ako aj 
imunitného systému, a tak sa niet čo 
čudovať, že sa dostaví únava. Jestvuje 
však zopár trikov, ako sa opäť dostať 
do formy.

Svoj organizmus naštartujeme 
pravidelnou dennou polhodinou 
rýchlejšej chôdze. Na pohyb však 
treba myslieť aj v práci. Ak máte se-
davé zamestnanie, robievajte si pra-
videlné prestávky - poprechádzajte 
sa, ponaťahujte, zacvičte si pri otvo-
renom okne a ak je to možné, obed 
si zjedzte na lavičke vonku a nie v 
kancelárii. Zmenou by mali prejsť 
aj naše stravovacie návyky. Mali by 
sme zabudnúť na ťažké jedlá, ktoré 
prevládali v našom jedálničku počas 
zimy a odľahčiť svoj tráviaci systém. 
Oprášme košík a vyrazme na trh na-
kúpiť sviežu jarnú zeleninu, veď čo 
môže byť lepšie ako čer-
stvý šalát, ktorý dodá 
nášmu telu množstvo 
tak potrebných vita-
mínov. Potom by už 
nič nemalo brániť 
tomu, aby sme si 
užívali jar plný-
mi dúškami.

Užime si voňavú jar

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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! ZBAVÍTE sa všetkých dlhov !

 ! Volajte 0905 638 627 !
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Občianska
riadková
inzercia
1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné
»Predám 4ks 1ročné, jazde-
né, letné pneumatiky Conti-
nental 245/45 R17 s komplet 
ALU diskami pre Mercedes-
Benz. Tel: 0944029211
»Predám 4ks nové, nepo-
užité, letné pneumatiky 
165/70 R13, za výhodnú 
cenu. Mobil: 0905245020
»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
»Kúpim auto do 200€ bez 
STK. Tel: 0944707491
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné.. Slušne 
zaplatím. Tel: 0949371361
»Jawa, Simson, Babeta, 
Mustang, Pionier, Moped, 
Stadion kúpim tieto mo-
torky / diely ponúknite. Tel: 
0904274781

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

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

6. Pozemky/predaj
»Predám 9a. pozemok, ale-
bo dám do prenájmu ako 
záhradu. Cena dohodou. 
Lokalita Očová. Volajte na 
č. tel.: 0903453135

7. Reality/iné

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 kŕmne zemiaky. 
Tel: 0949125189
»Predám fukár na seno, 4 
kolesovú vlečku, dohoda. 
Tel: 0915165526

11. Hobby a šport
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777
»Odkúpim staré mince a 

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

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 operátorov O2 a 
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.

bankovky. Tel: 0903868361

12. Deťom
»Predám detskú postieľku. 
Svetlobéžová, predná a 
zadná časť chrómovaná, s 
dvomi kolieskami. Poloho-
vaná, matrac s kokosovou 
výstužou. Tel: 045/533 
2584 po 17:00
»Kúpim knihu svrček a 
mravce. Tel: 0907260737

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 staré zváračky aj 
pokazené. Tel: 0944707491
»Predám starožitný šijací 
stroj zn. Minerva, zacho-
valý, plne funkčný. Tel: 
0907425165
»Okolo 20.2.2022 som 
stratila cenný, veľký, zla-
tý prsteň, ktorý je oválny, 
celý zo zlata bez kamienka. 
Miesto straty: rôzne obcho-
dy, predajne a stred mesta 
ZV-nám? Nálezcu odme-
ním. Tel: 0910969422

15. Hľadám prácu
»Opiľujem ovocné stromy. 
Tel: 0940870790
»Hľadám prácu v potravi-
nárstve, pom. kuchárka, 
mám potravinárske mini-
mum, zdravotný preukaz. 
Tel: 0908618202

16. Zoznamka
»Na pekné jarné dni akti-
vity žena hľadá seniorku 
len zo ZV. 0041 nevolaj 
0908355537

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

7. 4. 2022
od 10. 00 - 12. 00 h.  

Tel: 0918 760 840, 045 545 4107
pdhorka@nextra.sk

Predaj 8 a 14 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
DETVA 

Chovateľské potreby Apivet
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5% 
CBD olej

10% 
CBD olej

20% 
CBD olej

6% 
CBD olej

3% 
CBD olej

45,90EUR 63,00EUR 20,90EUR
34,80 EUR 17,30EUR

28,80 EUR

INZERCIA
0907 727 201
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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

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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Čakanie na autobus je pre niektorých 
ľudí neodmysliteľnou súčasťou dňa. Či už 
idú do práce, za nákupmi, na návštevu 
alebo cestujú z iného dôvodu, nevyhnú 
sa tomu, aby na autobusovej zastávke ne-
strávili niekoľko minút. To v akom stave je 
samotná zastávka, si väčšinou uvedomia 
až pri nepriaznivom počasí.

Mesto Detva sa v súčasnosti stará o 63 
autobusových zastávok a každý rok inves-
tuje tisíce eur do ich opráv alebo výmeny. 
Vlani sa mestu podarilo opraviť prístrešky 
zastávok v Rakytnom, na Kostolnej a aj v 
Krnom. Oceľový rám dostal nový náter a 
následne aj nové oplechovanie. Na niekto-
rých zastávkach muselo mesto vymeniť aj 
samotný betónový základ. Takáto oprava 
jednej zastávky vyšla mesto na viac ako 
2,5-tisíc eur. Lacnejšia bola oprava troch 

prístreškov autobusových zastávok v 
Lašteku, ktoré dostali nový náter.

Verím, že týmito opravami sme našim 
obyvateľom aspoň trochu spríjemnili ča-
kanie na autobus pri dochádzaní za prá-
cou, do obchodov alebo škôl. 

K opraveným autobusovým prístreškom 
na území mesta Detva pribudol tento rok 
aj jeden úplne nový na Partizánskej ulici. 
Je na mieste, kde čaká na autobus aj veľa 
školopovinných detí, ktoré dochádzajú do 
školy z Kostolnej, Skliarova alebo Stava-
niska. Nastupujú tu aj cestujúci do Hriňo-
vej a Dúbrav.

Vybudovanie nového moderného prí-
strešku autobusovej zastávky s osvetle-
ným informačným panelom stálo mesto 
takmer 11-tisíc eur.

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta

Hoci je veľká časť pozornosti sú-
stredená na situáciu okolo utečencov z 
Ukrajiny, ani bežný život mesta sa neza-
stavil. Len pred niekoľkými dňami sme 
napríklad otvorili obnovené predstanič-
né námestie, dnes už naplno slúži Zvo-
lenčanom i cestujúcej verejnosti. 

Veľké zmeny rozľahlého priestoru me-
dzi Višňovského parkom a kruhovým 
objazdom sú zjavné. Nové sú napríklad 
povrchy chodníkov či nástupíšť MHD, 
upravená je zeleň, vznikol nový prie-
chod pre chodcov. Pribudli parkovacie 
miesta, priestor je po novom viac osvet-
lený, bezpečnejší. Nezabudli sme ani na 
nové lavičky či smetné koše. Práce trvali 
približne rok a pol a stáli viac ako 1,8 
milióna eur. Teším sa, že sa nám na ne 
podarilo získať príspevok z eurofondov, 
žiadosť spolu s projektom sme pripravo-
vali dlho a svedomito. Som rada, že sme 
boli úspešní. 

Samotné práce boli rozdelené do troch 
etáp. Najskôr sme sa pustili do riešenia 
dopravnej situácie súvisiacej s autobus-
mi MHD. Vďaka stavebným úpravám 
tieto dnes schádzajú k zastávkam pria-
mo z frekventovanej štvorprúdovej ces-
ty. Úplne sme tak znížili možnosť kolízií 
s chodcami či autami. Povrch pruhu pre 
MHD tvorí moderná dlažba, cesta plná 
výtlkov je tak minulosťou.

Jednou z najväčších premien prešiel 
samotný priestor námestia pred budo-
vou železničnej stanice. Pôvodný tmavý, 
popraskaný a vypadaný asfalt nahradi-

la omnoho príjemnejšia svetlá dlažba. 
Časť z nej je tvorená prvkami pre ľudí 
so zrakovým znevýhodnením, tie sme 
dokonca konzultovali s predstaviteľmi 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska. Zelené plochy boli upravené a 
zväčšené, vysadili sme nové stromy. Tie 
je po novom vidieť už aj v okolí lavičiek, 
pri zastávkach MHD či na parkovisku. 
80 z nich napríklad oddeľuje parkovisko 
od hlavnej cesty. 

Kapacita samotného parkoviska sa 
zvýšila na dvojnásobok, prešlo teda roz-
siahlou úpravou. Takmer 100 parkova-
cích miest už riadne slúži Zvolenčanom, 
časť z nich funguje v režime „kiss and 
ride“, teda slúži výhradne na krátkodobé 
zastavenie a vyloženie cestujúcich.

K bezpečnosti celého priestoru pri-
spieva otočná kamera schopná veľkého 
priblíženia. Umiestnili sme ju v tesnej 
blízkosti budovy železničnej stanice, 
naši mestskí policajti tak na základe jej 
záberov dokážu byť na mieste v priebe-
hu niekoľkých minút. 

Práce trvali pomerne dlho a neboli 
vôbec jednoduché. Predstaničnému 
námestiu sme však konečne dali podo-
bu hodnú vstupu do nášho kráľovského 
mesta. Verím, že sa nám podarilo vytvo-
riť príjemný priestor, ktorý bude dobre 
slúžiť nielen cestujúcim, ale všetkým 
Zvolenčanom.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk
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Antoine de SaintExupéry    
Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel 
i smrti. 

C i t á t y

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

Le t ná ú d r ž ba c ie st a komu ni k ác i í v BA 
0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

• VODIČ "C" Priemerná mzda 1.250,- € brutto

• VODIČ „B“ a „T“ Priemerná mzda 1.100,- € brutto

• RUČNÝ PRACOVNÍK Priemerná mzda 900,- € brutto
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Ponuka
práce

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€

e-mail:  cv@mahax.sk.sk
Pre viac info: 0948 867 761

Mahax Slovakia, s.r.o.0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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ZEMIAKY NA SADENIE: žlté a ružové, certifikovaná sadba, (rôzne odrody)
CIBUĽA NA SADENIE: žltá, červená, certifikovaná sadba
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PREDAJ OVOCIA A ZELENINY
AKCIA trvá od pondelka 4.4.2022 do soboty 9.4.2022

Na krytom mestskom trhovisku, Trhová ulica, ZVOLEN

Predaj tovaru v akciových cenách.

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

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

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 10kg

0,45 €/kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

0,69 €/kg

JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody
balenie 5kg

0,49 €/kg

VLAŠSKÉ ORECHY
lúpané

11,50 €/kg

3,90 €/kg

MAK MODRÝ
balenie 1kg

CHREN sterilizovaný
balenie 200g

0,79 €/kg

PONÚKAME SKORÚ JARNÚ ZELENINU
OD SLOVENSKÝCH A MAĎARSKÝCH PESTOVATEĽOV

U NÁS V PONUKE:
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