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Už o pár dní, presne 8. mája, si pri-
pomenieme významný deň v deji-
nách ľudstva - Deň víťazstva nad fa-
šizmom a výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny v Európe.

8. máj je na Slovensku štátnym 
sviatkom. Predstavitelia politického, 
spoločenského i kultúrneho života 
každoročne v tento deň kladú vence pri 
pamätníkoch padlých vojakov, aby si 
pripomenuli ich pamiatku a zároveň, 
vzdali úctu všetkým obetiam druhej 
svetovej vojny. Zahynuli počas nej mi-
lióny ľudí, pričom medzi mŕtvymi zďa-
leka neboli len vojaci.

O to viac desivé je v týchto dňoch 
to, že po dlhých rokoch upevňovania 
mieru a budovania slobody, keď sme 
boli presvedčení, že sa už nič podobné 
nemôže opakovať, čelíme vojne, odo-
hrávajúcej sa hneď za hranicami našej 
vlasti. Deň čo deň sledujeme v médiách 
fotografie a videá z okupovaných ob-
lastí Ukrajiny, vidíme na nich bombar-
dovaním zničené mestá, mŕtve telá le-
žiace na ich uliciach, zdesené pohľady 
tých, ktorí nemajú kam uniknúť. Cítime 
s miliónmi ľudí, ktorých vyhnal agresor 

z ich domovov, oddelil rodičov od detí a 
spôsobil im traumu na celý život.

8.máj je oslavou nielen konca nie-
koľko rokov trvajúceho vojnového utr-
penia, ale najmä veľké historické víťaz-
stvo – víťazstvo nad fašizmom. Tento 
deň je oslavou porážky nepochopiteľ-
nej ideológie, aká sa mohla zrodiť iba v 
hlave šialenca, ktorý bol presvedčený o 
tom, že jeden národ môže rozhodovať o 
osude ľudstva a vládnuť svetu. Je veľmi 
smutné, že sme aj v 21. storočí svedka-
mi podobnej neľudskosti.

Mnohí z nás sa vyberú v týchto 
dňoch na pietne miesta, aby vzdali 
poctu a vyjadrili vďaku všetkým, kto-
rí bojovali a padli v boji za naplnenie 
túžby po slobode a umožnili nám život 
v mieri. V týchto dňoch 
si viac ako kedykoľvek 
predtým uvedomuje-
me, že by sme mier 
nemali považovať 
za samozrejmosť 
a nikdy by sme 
nemali dopustiť, 
aby sa história 
opakovala.

Pripomíname si 
Deň víťazstva nad fašizmom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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! ZBAVÍTE sa všetkých dlhov !

 ! Volajte 0905 638 627 !
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

5. 5. 2022
od 10. 00 - 12. 00 h.  

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

Predaj 8 a 12 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
DETVA 

Chovateľské potreby Apivet
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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj
»Predám cirkulár 6 kw 
motorom s novým kotú-
čom, cena dohodou. Tel: 
0905282571

2. Auto-moto/iné
»Kúpim SIMSON, STELU, PI-
ONIER, BABETU, aj diely. Tel: 
0949505827
»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
»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne die-
ly (kolesá, svetlá, kostry, 
atď.). Tel: 0907 687634

6. Pozemky/predaj
»Predám parcely v Detve 
nad Lidlom, ako podielové 
spoluvlastníctvo. Výmera 
54 a 167 árov po 160 eur za 
m2. Tel: 0951583800

7. Reality/iné
»Muž hľadá ubytovanie v 
Detve – garzónka, alebo 
prenájom izby od 1.5. Tel: 
0907502589

8. Stavba
»Kúpim haki lešenie. Tel: 
0908532682 

9. Domácnosť
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

11. Hobby a šport
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777
»Odkúpim staré mince ban-
kovky, kroje aj časti, parožie 
a iné. Tel: 0903868361

13. Rôzne/predaj
»Predám cirkulár s kosom 
s 5,5 kw motorom a s kotú-
čom na pílenie priemer 70 
cm. Tel: 0940875828

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

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
»Žena hľadá otapetovať 
bytové jadro, len ženu, ZV. 
Tel: 0907534583
»Kúpim byt aj pôvod-
ný stav v hotovosti. Tel: 
0948068938
»Ubytovanie v rodinnom 
dome vo Zvolenskej Sla-
tine, vhodné aj pre malé 
pracovne skupiny. Tel: 
0908943765

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
»Sympatická 56 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0907277466
»Žena hľadá nefajčiara len 
zo Zvolena nie ženatého 
od-70-72r., volať po 17-tej. 
Tel: 0908355554

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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 4ka. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky za-
bezpečuje ELET, s.r.o.

Zvyknete na balkóne pestovať kvety 
a každoročne ich dopĺňate o nové 
druhy? A čo tak urobiť tentokrát 
výnimku a zasadiť do črepníkov 
jahody? Na trhu nájdete viacero od-
rôd vhodných práve na balkóny či 
terasy.

Ideálnym obdobím na vysádzanie 
jahôd sú mesiace apríl a máj. Pestovať 
ich môžete v črepníkoch, ale krásne 
vyniknú aj v závesných nádobách. Nie-
lenže ušetríte priestor, ale budú pôsobiť 
veľmi dekoratívne a za dobrú starostli-
vosť vás odmenia sladkými plodmi.

Takto sa to podarí:
- Skôr ako sa pustíte do práce, pripravte 
si črepníky. V potrebách pre záhradká-
rov si kúpte substrát určený na pestova-
nie jahôd a tiež priesady. Najvhodnej-
šie odrody na balkón sú Camara, Elan 
alebo Toscana. Krátko pred výsadbou 
vložte priesady do vedra s vodou.
- Črepníky naplňte až po kraj substrá-
tom. Rastliny vyberte z plastových ná-
dob, v ktorých ste ich zakúpili, vysaďte 
ich do rovnakej hĺbky, v akej boli zasa-
dené v pôvodných nádobách a zalejte.

- Potom už stačí črepníky umiestniť na 
slnečné miesto a rastliny pravidelne 
zalievať tak, aby bola pôda vždy vlhká.

Náš tip
Životnosť balkónových jahôd je 

zväčša dva až tri roky. Ak črepníky 
obalíte pred príchodom zimných me-
siacov hrubou tkaninou a rastliny pri-
kryjete čečinou, môžete sa z úrody tešiť 
aj o rok. Stačí rastliny na jar vyčistiť od 
suchých listov a ešte pred začiatkom 
sezóny ich mierne prihnojiť.

Dopestujte si na balkóne 
vlastnú úrodu jahôd

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Ilustračné foto. zdroj foto congerdesign pixabay

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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PREDAJ OVOCIA A ZELENINY
AKCIA trvá od pondelka 02.5.2022 do soboty 07.5.2022

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

0,49 €/kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

0,69 €/kg

JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody
voľný predaj

0,69 €/kg

PONÚKAME SKORÚ JARNÚ ZELENINU

MRKVA
voľný predaj

0,65 €/kg

2,49 €/kg

RAJČINA STRAPCOVÁ
voľný predaj
krajina pôvodu Maďarsko

CIBUĽKA LAHÔDKOVÁ

0,59 €/zväzok

V PONUKE MÁME PRIESADY ZELENINY A BYLINIEK AJ VO VÄČŠÍCH MNOŽSTVÁCH
PRIESADY: paprika - rôzne odrody, rajčina - rôzne odrody, uhorka šalátová, feferónky, chilli papričky, jalapenos atď.
BYLINKY: mäta - rôzne druhy, stévia, levanduľa, oregano, medovka, tymián, materina dúška, šalvia,  kari, vegeta-ligurček, rozmarín, 
koriander atď.
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4. mája 1953 
získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

Výročia a udalosti

V tomto období by sme mali zabud-
núť na ťažké jedlá, ktoré prevládali 
v našom jedálničku počas zimy a 
odľahčiť tráviaci systém. A čo môže 
byť lepšie ako čerstvý šalát? Či už 
zeleninový alebo ovocný, určite 
dodá nášmu telu množstvo tak po-
trebných vitamínov. Nechajte sa 
inšpirovať.

Šalát s pomarančom
Suroviny: 4 druhy rozličných dru-

hov šalátov, 2 pomaranče, 3PL olivové-
ho oleja, šťavu z polovice citróna, 50 g 
vlašských orechov, nasekanú pažítku, 
soľ, mleté čierne korenie

Postup: V šalátovej miske pripraví-
me marinádu vymiešaním olivového 
oleja s citrónovou šťavou, soľou a ko-
rením.

Pomaranče olúpeme, odstránime aj 
bielu šupku, rozoberieme ich na me-
siačiky, prekrojíme na menšie kúsky a 
vložíme do pripravenej marinády.

Šaláty umyjeme, rozdelíme na lístky 
a pridáme do šalátovej misky k poma-
rančom a marináde. Všetko spolu pre-
miešame.

Pred podávaním posypeme orechmi 
a pažítkou. Šalát podávame s celozrn-

ným pečivom.

Šalát s kuracím mäsom
Suroviny: 1 ľadový šalát, 1 šalátová 

uhorka, 2 papriky, 5 paradajok, 250 g 
kuracích pŕs, soľ, oregano, olivový olej 

Postup: Zeleninu umyjeme, očistí-
me, nakrájame na malé kúsky a dáme 
do misy, kde všetky druhy premieša-
me. Kuracie prsia nakrájame na kocky. 
Dáme na panvicu, posypeme soľou a 
necháme na oleji restovať. Opečené 
mäso dáme odkvapkať na obrúsok, 
potom ho nasypeme do šalátu a zamie-
šame. Podľa potreby ešte pokvapkáme 
olivovým olejom. Šalát podávame sa-
motný alebo s celozrnným pečivom.

Šalátmi proti jarnej únave

» ren
Ilustračné foto. autor silviarita pixabay
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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30. apríla 1789    
sa George Washington stal prvým prezi-
dentom USA.

Výročia a udalosti
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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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Príjmeme
 dôchodcov či invalidných 

dôchodcov
na privyrobenie do potravinárskej 

výroby vo Zvolene. 
Potrebný je mať potravinársky 

preukaz. 
 Mzda: 3,97€/brutto
+  zákonne príplatky.

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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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 1.350,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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Prijmeme operátorov/ky výroby 
do automobilového priemyslu v Kriváni.

Nástupný BONUS 100€ .
Práca na 3 zmeny. 

Mzda od: 750€ -950€/brutto
Pre viac info: nitra@mahax.sk, 0944 425 183, Mahax Slovakia, s.r.o.

 

Ponuka
práce
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Prijmeme 
predavačku 

do predajne odevov

vo Zvolene 

(možnosť aj dôchodkyňa) 

mzda 623 € brutto 

+ prémie

0908 120 859 



ZV22-17_strana- 10

BYLINKY / SPOMIENKA, SLUŽBYNajčítanejšie regionálne noviny
10

Levanduľa je pre svoju príjemnú až 
omamnú vôňu veľmi obľúbená aj 
v našich záhradách. Táto rastlin-
ka s charakteristickými fialovými 
kvietkami má v našich domácnos-
tiach mnohoraké využitie a osoží aj 
nášmu zdraviu.

Levanduľa nielenže skrášli a pre-
vonia náš príbytok, či ochráni šatstvo 
pred moľami, ale pomôže aj pri nespa-
vosti a uľaví pri viacerých zdravotných 
problémoch. Jej kvety sa využívajú 
dokonca aj v kuchyni na ochutenie 
omáčok a dresingov či na dekorovanie 
zákuskov.

Liečivé účinky
V ľudovom liečiteľstve sa využívala 

levanduľa úzkolistá už od pradávna. 
Na náš organizmus má táto rastlinka 
upokojujúce aj dezinfenkčné účinky. 
Pomáha pri dne, reumatizme či zápa-
loch nervov. Využíva sa aj pri migréne, 
búšení srdca a pri žalúdočných ťažkos-
tiach.

Pestovanie
Levanduľa obľubuje slnečné stano-

vište. V záhradníctve zakúpené prie-
sady vysádzajte do vzdialenosti pri-
bližne 30 centimetrov, pretože sa ešte 
rozrastú.

Zber a sušenie
Levanduľa kvitne od júna až do sep-

tembra. Zberajte ju na začiatku kvitnu-
tia počas slnečných dní. Pri jej zbere 
vám dobre poslúžia nožnice – strihajte 
ju do kytice a sušte v menších trsoch 
zavesených na tmavom vzdušnom 
mieste. To, že je už bylinka suchá a pri-
pravená na uskladnenie zistíte tak, že 
sa jej stonky ľahko lámu. V takom prí-
pade stiahnite prstami kvietky a vložte 
do dobre uzatvárateľnej nádoby. Skla-
dujte na suchom a tmavom mieste.

Pozor!
Tak ako v prípade iných byliniek, aj 

levanduľu úzkolistú používajte s mie-
rou a čaj či olej nepite dlhodobo.

Levanduľa upokojí myseľ 
aj pokožku, zmierni bolesti

» ren
Levanduľa.  zdroj foto JillWellington pixabay
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

SPOMÍNAME / SLUŽBYZVOLENSKO
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www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

0904 552 345

JÓDOVÉ TABLETKY
150 mcg

,20
10 s DPH

EUR

V LIPOZOMÁLNEJ FORME Vitamín D3

,60
16 s DPH

EUR

Vitamín C pomôže aj alergikom
Ako súvisí vitamín C s alergickou 

reakciou, sennou nádchou, alebo in-
toleranciou?

Je tu jar, všetko kvitne a tak sa pre 
mnohých z nás začína nepríjemná časť 
roka. Nepríjemná preto, že je spojená 
s alergiami. Alergia je dôsledkom zvý-
šenej hladiny histamínu, resp. jeho 
vyplavovania z buniek. Vyplavovanie 
histamínu je sprevádzané rôznymi ne-
príjemnými prejavmi ako je svrbenie, 
pálenie, opuchy slizníc. Najnepríjem-
nejšou reakciou je anafylaktický šok. 

Vedecké štúdie potvrdili, že vitamín 
C má schopnosť regulovať vysokú hla-
dinu histamínu a tak do značnej miery 
je schopný ovplyvniť reakciu metabo-
lizmu pri prejavoch alergickej reakcie. 
Vedci zistili, že v prípade nízkej hladi-
ny vitamínu C v tele, dochádza v prípa-
de alergických podnetov u alergikov k 
väčšej miere vyplavovania histamínu.

Prečo lipozomálna forma 

V dnešnej dobe je trh zaplavený rôz-
nymi dostupnými formami vitamínu 
C, od kapsulového, tabletkového, te-
kutého až po aplikáciu injekčnou for-
mou priamo do žily. Dnes sa sústredí-
me na najefektívnejšiu formu užívania 

vitamínu C, ktorou je lipozomálna for-
ma. Prečo je lipozomálna forma taká 
žiadaná? Názov „lipozomálna forma“ 
je odvedený od slova „lipo“, teda tuk. 
Pri lipozomálnej forme podávania lie-
ku sú dôležité látky bezpečne ucho-
vané v tukových obaloch mikrosko-
pickej veľkosti, ktoré zaručujú vysoké 
vstrebávanie až v krvnom riečišti. Je 
to spôsob zdravého a prírodného za-
púzdrenia, ktoré chráni živiny obale-
né v tukoch pred porušením zo strany 

kyselín v žalúdočnom trakte.
Tento spôsob spracovania živín je       

v kvalitnejšej forme bez GMO, bez lak-
tózy, bez pridaného cukru a je vhodný 
aj pre vegánov. A práve takúto neinva-
zívnu a zároveň vysoko efektívnu a fi-
nančne dostupnú formu užívania vita-
mínov prináša vo svojich produktoch 
značka Medika Expert. Vstrebateľnosť 
lipozomálneho vitamínu je až 90% - 
čo je najvyššia dosiahnutá vstrebatel-
nosť na trhu.                                     » red.
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87-0004

WWW.CKDAKA.SK
02 / 44 555 00094-0030

52-0002

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!

75-25


