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7. mája 1999 
v rámci vojny v Kosove lietadlá NATO bombardovali omylom čínsku 
ambasádu v Belehrade 

Výročia a udalosti

Druhá májová nedeľa patrí už 
tradične mamám, matkám, ma-
mulienkam, mamičkám. Tento 
sviatok je oslavou materstva, kto-
rý slávia ľudia po celom svete a 
zároveň je výbornou príležitosťou 
poďakovať mamičkám za všetko, 
čo pre nás robia.

Mama nás sprevádza po celý 
život. Je to ona, ktorá nás nosila pod 
srdcom, ktorá nás s láskou objala pri 
príchode na svet, prebdela nejednu 
noc pri našej postieľke, stála pri na-
šich prvých krôčikoch, pofúkala veľa 
boliestok, zovrela nás v náručí, keď 
nám bolo ťažko.

Mama je slovo, ktoré sme vyslo-
vili ako prvé. Je to ona, ktorá nás učí 
tajomstvám života. Teší sa z našich 
úspechov, slávi naše víťazstvá a po-
drží nás, keď prekonávame ťažké ži-
votné skúšky, krízy či neúspechy.

Mama stojí pri nás, aj keď stráca-
me pevnú pôdu pod nohami a stojí 
pri nás aj vtedy, keď zablúdime, aby 
nám pomohla nájsť opäť tú správnu 
cestu. Je to ona, ktorá nám dôveru-
je, keď nad nami už možno iní lámu 

palicu, ktorá nás miluje, aj keď všetci 
ostatní sa nám obrátili chrbtom.

Nezabudnime na Deň matiek a 
nájdime si čas porozprávať sa s našou 
mamou, navštíviť ju, zatelefonovať, 
alebo napísať pekný list, prípadne 
pohľadnicu, podarovať kvety či ne-
jakú milú drobnosť a vyjadriť našu 
vďaku.

Za seba by som nám, všetkým 
mamám, rada zaželala, aby sme 
na seba nemali prehnané nároky a 
nenakladali si na plecia viac, ako 
unesieme a podelili sa o povinnosti 
s ostatnými. Naše deti nás budú mi-
lovať, aj keď nebude doma vždy per-
fektne upratané, nebude na stole kaž-
dý deň teplá večera a bielizeň nebude 
v skrini uložená podľa 
šablóny. Budú nás mi-
lovať pre lásku, kto-
rú im dávame a pre 
prekrásne chvíle, 
ktoré spolu preží-
vame. Budú nás 
milovať pre našu 
jedinečnosť, pre 
to, aké sme.

Mama je len jedna

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Hoci figovník evokuje skôr vôňu 
diaľav, dopestovať si jeho chutné 
sladké plody môžete aj na Sloven-
sku. Darí sa mu najmä v jeho južnej 
a juhozápadnej časti.

Figovník je rozložitý ker, ktorý 
dorastá do výšky 2 až 3 metre. Nie je 
náročný na pestovanie, ale je potreb-
né, aby ste mu našli slnečné miesto, 
dobre chránené pred vetrom – ideálna 
je južná strana domu. Odmení vás za 
to chutnými plodmi, ktoré dozrievajú 
postupne od augusta až do októbra, 
takže si na nich môžete pochutnávať 
takmer tri mesiace. To, že sú plody už 
vhodné na kontumáciu zistíte vďaka 
tomu, že pôjdu ľahko odlomiť a nebude 
z nich vytekať šťava v podobe mlieka. 
Korunu figovníka môžete tvarovať, pre-
tože rastlina znáša veľmi dobre rez. V 
zimnom období je vhodné chrániť jeho 
korene pred prípadným vymrznutím, 
napríklad nástielkou z čečiny. Ak by 
omrzli konáre, ale korene zostanú ne-
poškodené, vyženú na jar zo zeme nové 
výhonky.

Náš tip: 
Jeden z najotužilejších figovníkov, 

ktorý veľmi dobre odoláva chladu a v 

našich podmienkach prináša veľkú 
úrodu je Ficus carica – odroda Brown 
Turkey. Ide o samoopelivú odrodu s 
tmavými veľkými figami, fialovo-čier-
nej farby. dorastajúcu do výšky 3 metre 
a šírky 4,5 metra.

Pozor!
Pri manipulácii s figovníkom buďte 

opatrní, pretože v celej rastline sa na-
chádza biela tekutina, pripomínajúca 
mlieko - latex, ktorý môže spôsobiť 
podráždenie pokožky tela, očí alebo 
pier.

Zasaďte si figovník

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
ilustračné foto. zdroj foto simon pixabay

8. mája 1902  
výbuch sopky Pelée na karibskom ostrove Martinik; sopka úplne 
zničila mesto St. Pierre a zahynulo 28 000 ľudí  

Výročia a udalosti

Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

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 VETERÁNY: Autá, 
Motorky, Traktory, Stabilá-
ky. Tel: 0944212081

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

5. Domy predaj

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné
»Muž hľadá ubytovanie v 
Detve – garzónka, alebo 
prenájom izby od 1.5.2022. 
Tel: 0907502589

8. Stavba
»Kúpim haki lešenie. Tel: 
0908532682 

9. Domácnosť
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495
»Predám málo používaný 
rozkladací gauč, cena 50€. 
Tel: 0907412836

10. Záhrada a zverinec

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

12. Deťom

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

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   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera ZV medzera
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 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.

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

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
»Muž hľadá ženu do 60 
rokov z Detvy a okolia. Tel: 
09075025890

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

0907 727 201
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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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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Päťdesiaty piaty ročník Folklórnych 
slávností pod Poľanou v Detve sa 
uskutoční v plánovanom termíne od 
8. do 10. júla 2022. Do tohto dátumu 
bude hotová údržba a všetky opravy 
na amfiteátri tak, aby sme zabezpečili 
dôstojný priebeh festivalu.

Naplánovanú máme výmenu šin-
dľov na čelných pohľadových plo-
chách javiskovej časti amfiteátra, 
vrátane výmeny roštov a izolácie pod 
betónom, drevených obkladov palu-
bovky javiska, šindľov na južnom prí-
strešku javiska. Nové budú aj všetky 
drevené schody umožňujúce výstup 
na malé javiská a veľké javisko. Zame-
riame sa aj na renováciu štyroch dre-
vených čelných štítov na pódiu amfi-
teátra a dokončíme aj rekonštrukciu 
štítov drevených objektov za scénou.

Následne chceme zrenovovať betó-
nové povrchy malých bočných javísk 
a nástupnej plochy na veľké javisko 
amfiteátra. Opravíme a vykonáme 

údržbu aj na železných stožiaroch 
osvetlenia a ozvučenia ako aj na stĺ-
poch verejného osvetlenia v areáli 
amfiteátra. Zabezpečíme aj opravy a 
výmenu poškodených lavičiek v hľa-
disku. Budeme pokračovať v čistení 
a úpravách všetkých plôch v areáli 
amfiteátra.

V súčasnej dobe pokračuje výstav-
ba objektu správy areálu, toaliet a 
šatní pre účinkujúcich. Rozbehnuté 
stavebné práce postupujú podľa plá-
novaného časového harmonogramu. 
Ukončenie výstavby je naplánované 
tak, aby bola stavba skolaudovaná do 
začiatku 55. ročníka Folklórnych sláv-
ností pod Poľanou v Detve.

Verím, že touto rozsiahlou údržbou 
a investíciou, ktorou zlepšíme vyba-
venie areálu amfiteátra, potešíme 
všetkých účinkujúcich a návštevní-
kov festivalu.

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta

9. mája 1974
bolo otvorené pražské metro 

Výročia a udalosti

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 15. 5. 2022

 50%
až do
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Staráme sa o čistotu mesta a bez-
pečnosť Zvolenčanov. Z tohto dôvodu 
sme osadili už druhú bezpečnostnú 
nádobu na použité striekačky. Nachá-
dza sa na sídlisku Zvolen – Západ za 
„vojenskou“ bytovkou.

Ide o logický krok. V roku 2019 
sme sa, spoločne s občianskym zdru-
žením Storm, pustili do cieleného 
vyhľadávania striekačiek. Aktivisti 
ich odvtedy našli niekoľko stoviek, 
mnohé na základe informácií od 
obyvateľov. Ďalšie stovky doniesli 
práve Zvolenčania do špeciálnej ná-
doby na autobusovej stanici, ktorú 
sme tam umiestnili presne pre tento 
účel. Nielen, že je od začiatku pro-
jektu naše mesto čistejšie, dnes už 
máme podrobný prehľad o tom, kde 
sa nachádzajú najčastejšie. A presne 
v týchto miestach posilňujeme kapa-
city, aby ich na verejných priestran-
stvách končilo čo najmenej.

Zo štatistík vieme, že sídlisko Západ 
je miestom s najčastejším výskytom 
pohodených striekačiek. Od začiat-
ku fungovania projektu ich tu bolo 
zozbieraných 117, mnohé samozrejme 
na základe informácií od všímavých 

obyvateľov sídliska. Práve zo Západu 
dostávame hlásenia o nálezoch strie-
kačiek najčastejšie. 

Nádobu zvanú FIXPOINT, sme sa 
teda rozhodli umiestniť na verejnom 
priestranstve na konci Šmidkeho uli-
ce. V blízkosti tohto bodu sa napríklad 
pohybuje množstvo detí, odhodená 
striekačka pre ne môže predstavovať 
nebezpečenstvo. Ak ju však ľudia 
nájdu a vhodia do nádoby z ocele, kto-
rá je zároveň vždy riadne uzamknutá, 
prestáva byť ohrozujúcim faktorom.

Verím, že sa chýr o FIXPOINTE na 
Západe rozšíri aspoň tak rýchlo, ako 
o tom, ktorý je na autobusovej stani-
ci. Ďakujem všetkým Zvolenčanom, 
ktorí do nádoby odhodia použitú 
striekačku. Tiež tým, ktorí možno 
majú obavu striekačku zdvihnúť, no 
nahlásia nám, kde ju môžeme nájsť 
(telefónne číslo 0917 906 823). No a v 
neposlednom rade ďakujem predsta-
viteľom združenia Storm, jeho akti-
vistom a dobrovoľníkom. Práve vďaka 
tejto spolupráci je naše mesto čistejšie 
a bezpečnejšie.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk
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Ponuka
práce

Prijmeme 
 operátorov/ky 

výroby 
do automobilového 
priemyslu v Kriváni.

Nástupný BONUS 100€.
Práca na 3 zmeny. 

Mzda:
od 750€ - 950€/brutto

e-mail: nitra@mahax.sk.sk
Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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Zvykne sa hovoriť „soľ nad zlato“. 
Pravdou však je, že soľ dokáže byť 
dobrý „sluha“ ale aj zlý „pán“. Ak to 
s jej konzumáciou preháňame, ko-
ledujeme si o zdravotné problémy. 
A tak aj v tomto prípade platí staré 
- známe „menej je niekedy viac“.

Ak dodržíme odporúčané množ-
stvo, tak soľ nášmu telu prospieva. 
Väčšina ľudí však podľa správ od od-
borníkov konzumuje priveľa soli - v 
priemere ide o 9 až 12 gramov denne, čo 
je v prípade dospelých približne dvoj-
násobok odporúčaného maximálneho 
denného príjmu. Nadmerný príjem soli 
však predstavuje viaceré zdravotné ri-
ziká, okrem iného zvyšuje krvný tlak, 
zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ocho-
rení a nadmerne zaťažuje naše obličky.

Zlepšite svoje zdravie
Svetová zdravotnícka organizácia 

odhaduje, že ak by sa celosvetová 
spotreba soli znížila na odporúčanú 
úroveň, mohlo by sa tým predísť až 2,5 
miliónom úmrtí ročne.„Zníženie príj-
mu soli je pritom jedným z najefektív-
nejších krokov, ktorými sa dajú zlepšiť 
zdravotné vyhliadky jednotlivcov a aj 
celej populácie,“ píšu odborníci z Úra-
du verejného zdravotníctva SR na soci-
álnej sieti.

„Obsah soli dokážete postupne a 
účinne znižovať pomocou niekoľkých 
relatívne jednoduchých krokov,“ radia 

verejní zdravotníci. Prinášame ich od-
porúčania:
- uprednostňujte varenie čerstvých su-
rovín s nízkym obsahom soli
- skontrolujte obsah soli na etiketách 
potravín a polotovarov, ktoré zvyknete 
kupovať
- na ochutenie jedál uprednostnite by-
linky, koreniny, ocot, citrónovú šťavu, 
paradajky, cibuľu či cesnak
- namiesto sterilizovanej zeleniny v sla-
nom náleve použite čerstvú alebo mra-
zenú – ak sa aj tak rozhodnete použiť 
sterilizovanú zeleninu, aspoň ju pred 
použitím opláchnite od zvyškového 
nálevu

Náš tip:
Skúste si spočítať, koľko soli denne 

zjete bez toho, aby ste siahli po soľnič-
ke - skrytá forma soli tvorí podľa zistení 
odborníkov obvykle 75 až 85% denné-
ho príjmu.

Menej soli pre naše zdravie

» ren
Ilustračné foto. zdroj mkupiec7 pixabay
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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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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