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ZVOLENSKO
DETVIANSKO-KRUPINSKO

č. 21 / 27. máj 2022 / 26. ROčNÍK

„Nikdy nesadaj do loďky bez dna!“ 
Keď som si po prvýkrát prečítala 
túto vetu, javila sa mi ako celkom 
praktická rada do života. Priro-
dzene, nie v tom pravom zmysle 
slova, veď kto by už nasadal do 
lode, ktorej chýba dno? Čím dlh-
šie som však nad ňou premýšľala, 
tým viac som si uvedomovala, že 
v živote nie je vôbec jednoduché, 
dokonca si dovolím tvrdiť, že je 
priam nemožné sa touto radou 
riadiť.

Áno, prirodzene, ak by sme si 
predstavili skutočnú loďku, ktorej 
dno si pred nástupom na jej palubu 
môžeme dôkladne skontrolovať, tak 
by to bolo veľmi jednoduché a reálne. 
Ale ako skontrolovať tú pomyselnú 
loď, ktorou sa plavíme po vlnách ži-
vota? Ako nadobudnúť istotu, že nás 
bezpečne dopraví tam, kam potrebu-
jeme?

Myslím si, že v reálnom živote sa 
nedá hrať na istotu. Aj keď budeme 
nanajvýš opatrní, aj keď zvážime 
všetky možné okolnosti, aj keď budú 
všetky indície smerovať k tomu, že 
práve táto loď má to správne dno a 

je preto tá pravá, ktorá nás bezpečne 
dopraví k vytúženému cieľu, nemá-
me záruku, že to tak skutočne bude. 
Život je totiž nevyspytateľný a do 
cesty nám kladie rozličné prekážky, 
či už v podobe búrok, ktoré nás môžu 
zmiesť z paluby, alebo útesov, o ktoré 
sa môže poškodiť či rozbiť aj to zdan-
livo najpevnejšie dno. Čo s tým?

Áno, súhlasím, že by možno bolo 
príjemnejšie, keby sme vopred vede-
li, ktorá z lodí kotviacich v prístave 
je tá pravá, ale nebola by to len jed-
na veľká nuda? Hoci patrím k ľuďom 
nanajvýš opatrným a v živote sa 
vždy snažím dobre zvážiť všetky pre 
i proti, radšej, ako zostať trčať kdesi 
v čakárni, volím plavbu. S pribúda-
júcimi životnými skúsenosťami už 
viem, že preplávať ži-
votom bez škrabancov 
nie je možné. Takmer 
vždy si však môžeme 
oprášiť odreté kole-
ná a nájsť spôsob, 
ako ísť ďalej.

Nestrávme celý život v čakárni

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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29. mája 1919
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvý-
krát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity  

Výročia a udalosti
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Ponuka
práce

Prijmeme 
 operátorov/ky 

výroby 
do automobilového 
priemyslu v Kriváni.

Nástupný BONUS 50€.
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.13
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Otázku ako ochrániť úrodu pred škod-
cami bez použitia chemikálií rieši 
pravdepodobne z času na čas každý 
záhradkár a úloha to nie je vôbec 
jednoduchá. Prinášame zopár tipov, 
vďaka ktorým by sa ju mohlo podariť 
zvládnuť ľahšie.

Z roka na rok pribúda záhradkárov, 
ktorí nechcú vo svojich záhradách použí-
vať rôzne chemické postreky či prípravky. 
Našťastie jestvujú spôsoby, ako sa zbaviť 
neželaných hostí v našich záhradách aj 
bez zbytočných chemikálií. Zväčša to 
však dá viac námahy a spravidla to vyža-
duje tiež väčšiu dávku trpezlivosti. Príro-
da sa nám však za to poďakuje, o našom 
zdraví ani nehovoriac.

Využite silu rastlín - Na zeleninové 
hriadky vysaďte nechtík lekársky a ak-
samietnicu, dezinfikujú pôdu a chránia 
rastliny pred škodcami. Aksamietnica 
pôsobí proti háďatkám, nitkovitým červí-
kom v pôde a tiež proti molici. Odstráni 
aj plesne a hnilobu z pôdy. K rajčiakom 
a jahodám sa hodí pažítka, kôpor zasa 
k uhorkám či šalátom. Fazuľu a cibuľu 
ochráni saturejka, kapustu zasa levan-
duľa.

Na mravce tabakom - Ovocné stromy 
zbavíte mravcov pomocou tabaku.
Takto sa to podarí: Budete potrebovať: 
tabak, vedro, vodu a motúz
Postup: tabak vložte do vedra, zalejte 
vodou a niekoľko dní nechajte lúhovať. 
Potom do takto pripraveného roztoku 
namočte motúz a následne ho omotajte 
okolo kmeňa stromu.

Vaječnými škrupinami proti slimá-
kom - Zeleninu pred slimákmi ochránite 
pomocou vaječných škrupín. Rozdrvte 
ich a vzniknutý prášok nasypte okolo 
rastlín, ktoré si obľúbili slimáky.

Sódou bikarbónou proti múčnatke 
- Pred múčnatkou rastliny chráni rozto-
k,ktorý pripravíte z dvoch lyžičiek sódy 
bikarbóny a dvoch litrov vody. Následne 
striekajte na listy rastlín dvakrát do týžd-
ňa, vždy ráno aj večer.

Zakročte proti škodcom v záhrade 
aj bez použitia chémie

» PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto pixabay
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné.. Slušne 
zaplatím. Tel: 0949371361
»Kúpim SIMSON, STELU, PIO-
NIER, JAWA 350, aj diely. Tel: 
0949505827
»ODKÚPIM motocykel JAWA, 
CZ, PIONIER, BABETA, dobre 
zaplatím. Tel: 0904274781

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom
»Poskytnem ubytovanie v 
súkromnom dome, 9 poste-
lí. Tel: 0905165409

5. Domy predaj
»Predám dom v Hronskej 
Dúbrave. Tel: 0907278175

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné
»Predám výrobnú halu v 
areály družstva cca 10 km 
od Zvolena. Budova má 
murované steny, je dvoj-
podlažná o rozlohe 900 
m2. Tel: 0911495450

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
»Darujem sv. obrazy, 2 sta-
rožitné skrine, 3 obývačky 
25€/ks, 2 spálne 25€/ks, 
kuch. linku 50€/ks. Tel: 
0903479450

10. Záhrada a zverinec
»Predám kozu, kozlence, 
jahňatá. Tel: 0903178665
»Predám pávy. Tel: 
0949225092
»Predám rozkošné šteniat-
ka yorkshirského teriéra 1 
psík ,4 fenky odchované v 
byte a v čistote po genetic-
ky zdravých rodičoch nikdy 
nie chorých. Cena dohodou. 
Foto pošlem na vyžiadanie. 
Tel: 0911376672

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

12. Deťom

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    
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
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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

9. 6. 2022
od 10. 00 - 12. 00 h.  

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

Predaj 13 a 17 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
DETVA 

Chovateľské potreby Apivet
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30. mája 2003
Peklo vo Svätom Jure – policajný zásah 
voči účastníkom hudobného festivalu

Výročia a udalosti 31. mája 1986
v Mexiku slávnostne otvorili 13. majstrov-
stvá sveta vo futbale 

Výročia a udalosti
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Občianska
riadková
inzercia

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.

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-
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
»Predám nenosené dám-
ske kožuchy, veľ. č. 38, 10€/
ks. Tel: 0918036611

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
»Muž hľadá ženu pre 
spoločné stretnutia. Tel: 
0907502589
»63r. hľadá priateľku na 
vážnu známosť /uvítam aj 
staršiu dámu/, na spoločné 
chvíle. Zn. Detva sídlisko. 
Tel: 0904439408
»Skončil kovid, môžeme už 
dýchať a volne sa pohybo-
vať, zobral mi príbuzných. 
Ostala som sama. Hľadám 
serióznu kamarátku, ktorá 
je tiež sama na prechádzky 
pokec a volný čas, len zo 
Zvolena volať do 9:00 a po 
17-tej. Tel: 0908355554
»Sympatická 56 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0907277466

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Detva sa stala prvým okresným mes-
tom, ktoré oficiálne navštívil nový kubán-
sky veľvyslanec na Slovensku Rafael Pino 
Bécquer, ktorý je vo funkcii jeden mesiac. 
Privítal som ho na mestskom úrade a v 
krátkosti som mu predstavil históriu aj 
súčasnosť Detvy. Kubánsky veľvyslanec 
ocenil najmä kultúrne hodnoty nášho 
regiónu a potešilo ho úvodné vystúpe-
nie Jozefa Uhrína, ktorý naše stretnutie 
otvoril krátkym kultúrnym programom 
- spevom detvianskych piesní a hrou na 
fujare. Tá je zapísaná v Reprezentatívnom 
zozname nehmotného kultúrneho dedič-
stva ľudstva UNESCO.

Rafael Pino Bécquer sa živo zaujímal o 
súčasné dianie v našom meste, napríklad 
o problematiku zamestnanosti, ale aj o 
ochranu životného prostredia. Vyjadril 
sa, že s našim ministerstvom zahranič-
ných vecí bude chcieť spoločne hľadať 

cesty k dohodám a zmluvám, ktoré by 
spoluprácu medzi Kubou a Slovenskom 
dostali na vyššiu úroveň. Takou cestou by 
mohla byť práve užšia spolupráca medzi 
jednotlivými mestami alebo regiónmi. 

Po slávnostnom prijatí na mestskom 
úrade som kubánskeho veľvyslanca po-
zval na prehliadku do Podpolianskeho 
múzea v Detve, kde je vytvorená jedineč-
ná trvalá expozícia ľudových hudobných 
nástrojov získaných zo súťaže výrobcov 
ľudových hudobných nástrojov organi-
zovanej pri Folklórnych slávnostiach pod 
Poľanou v Detve a tiež expozícia detvian-
skych vyrezávaných krížov. 

Pozrel si tiež detviansku vyrezávanú 
bránu a detvianske vyrezávané kríže, 
ktoré boli zaradené do zoznamu nehmot-
ného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
3
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28. mája 1999  
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské 
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera  

Výročia a udalosti

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKOWWW.REGIONPRESS.SK
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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 MÁJOVÉ ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 31. 5. 2022

 50%
až do
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Do ulíc nemieri len hokej, ale aj poriadny 
nával nostalgie! Pamätáte sa na časy, kedy 
ste po návrate zo školy hodili školskú tašku 
do kúta, vzali hokejku a  utekali na ihrisko 
zahrať si s partiou hokejbal? Tak práve o ten-
to príval nostalgie a  endorfínov sa postará 
Red Bull Urban Buly. Hokejbalový turnaj, 
v ktorom si zmerajú sily 3 na 3 bez brankára. 
Turnaj bude mať svoju slovenskú premiéru 
už 25. júna v Košiciach, a následne sa kvalifi-
kačné zápasy odohrajú 2. júla v Banskej Bys-
trici a 3.júla v Bratislave. Najlepšie tímy sa po 
troch kvalifikáciách popasujú o titul víťaza v 
národnom finále v Trenčíne. Registrácia na 
kvalifikačné turnaje je spustená a nájdete 
ju na redbull.sk/urbanbuly. Do každého 
turnaja môže nastúpiť  64 tímov, tak neváhaj, 

a chyť sebe a svojmu tímu miesto ešte dnes.           
Tým, čo sa chcú skutočne vrátiť v čase, odpo-
rúčame vyzvať do turnaja aj starých súperov!

Kvalifikačné zápasy a národné finále:
Košice, sobota 25.6.2022

Banská Bystrica, sobota 2.7.2022
Bratislava, nedeľa 3.7.2022

Najlepších  12 tímov sa stretne na finále
v Trenčíne, v sobotu 16.7.2022

Ste lepší divák než hráč? Na turnaji privíta-
me radi aj všetkých nadšených fanúšikov. Tak 
neváhajte a poznačte si Red Bull Urban Buly do 
vašich kalendárov ešte dnes. Pre čo najčerstvej-
šie informácie nie len o Red Bull Urban Buly 
sledujte @redbullsk na Instagrame a TikToku.

RED BULL URBAN BULY VRÁTI HOKEJ 
SPÄŤ DO ULÍC

Foto: Lukas W
agneter / Red Bull Content Pool
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KURENÁR

POTRUBÁR

PONUKA PRÁCE NA SLOVENSKU

0903 770 810 / hanzalova@vikra.sk

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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3. júna 1989  
čínska vláda rozhodla o vyslaní armády na potlačenie študentských 
protestov na pekinskom námestí Tchien-an-men kuang-čchang 

Výročia a udalosti
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Dojčenie predstavuje pre bábätko 
najlepší štart do života. Má mnohé 
zdravotné benefity pre matku i dieťa 
a prispieva tiež k budovaniu ich puta. 
Nezabudnite však na to, že ak dojčíte, 
mali by ste si dávať pozor na užívanie 
liekov.

Lieky a dojčenie sa automaticky ne-
vylučujú. Závisí to od toho, o aký liek ide, 
ako dlho ho máte užívať, či potrebujete 
užívať viacero liekov súčasne a podobne. 
Niektoré liečivá do materského mlieka 
nepreniknú, iné preniknú len v množ-
stve, ktoré je pre bábätko neškodné, ale 
niektoré by mu mohli uškodiť. Preto je 
liečbu potrebné vždy konzultovať s le-
károm. „Ak je pri vašej diagnóze taká 
možnosť, predpíše vám liek, ktorý mô-
žete užívať aj počas dojčenia. Ak máte 
vážnu diagnózu, pri ktorej taký liek nee-
xistuje, budete musieť dojčenie prerušiť,“ 
objasňujú odborníci zo Štátneho ústavu 
pre kontrolu liečiv. Zároveň upozorňujú, 
že niektoré lieky môžu tiež vplývať na 
tvorbu materského mlieka. „Na zníženie 
jeho tvorby vplývajú napríklad lieky s 
obsahom estrogénu, preto sa dojčiacim 
ženám neodporúča takzvaná kombino-
vaná antikoncepcia,“ zdôrazňujú.

Poraďte sa s lekárnikom - V prípa-
de voľnopredajných liekov vám poradí 
lekárnik a túto informáciu nájdete tiež v 
takzvanom príbalovom letáku. „Na bež-

né problémy, akými sú horúčka či bolesť 
hlavy, je dostupných množstvo liekov, 
ktoré sú bezpečné aj počas dojčenia,“ 
hovoria odborníci a dodávajú, že vyhnúť 
by ste sa mali kombinovaniu viacerých 
liekov, a to aj keď sú jednotlivo označené 
ako vhodné pri dojčení.

Očkovanie konzultujte s ošetru-
júcim lekárom - Pokiaľ ide o vakcíny, 
dojčiace ženy sa podľa odborníkov môžu 
očkovať, a to aj proti COVID-19. Očkova-
nie je však podľa nich vhodné vopred 
konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

Pozor na nebezpečné mýty - S doj-
čením a liekmi sa spája niekoľko ne-
bezpečných mýtov. Medzi najznámejšie 
patrí užívanie domperidónu na podporu 
materského mlieka. „Toto liečivo určené 
na liečbu nevoľnosti naozaj tvorbu ma-
terského mlieka zvyšuje, avšak môže u 
dojčeného dieťaťa spôsobiť neželané ved-
ľajšie účinky postihujúce srdce. Takisto je 
užívanie rizikové pre matku, keďže uží-
vanie nadmerných dávok môže aj u zdra-
vých žien spôsobiť nepravidelný srdcový 
rytmus,“ varujú odborníci.

Ako pri každom užívaní liekov, aj v 
prípade, že dojčíte, by ste sa mali riadiť 
pokynmi lekára a lekárnika a čerpať in-
formácie z overených zdrojov.

Informácie poskytol 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Dojčenie a užívanie liekov 
– na čo si dať pozor?

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Bergadder pixabay
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk
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luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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Voľné termíny:

13.6. - 18.6., 20.6. - 25.6.,
26.6. - 1.7. 2022

* pre pracujúcich iba za 235 EUR/1 osoba a celý pobyt

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk

Penzión ***Oravská horáreň, 
Oravský Podzámok, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

s plnou penziou a bohatým programom
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Práca pre 
MUŽOV, ŽENY a PÁRY

 
s ubytovaním

0915 971 823 - 0918 723 654

ČR
Prácu už hľadať 
nemusíš, s nami
pracuješ už zajtra.
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 NEMECKO I



ZV22-21_strana-12

ZDRAVIE / SLUŽBYNajčítanejšie regionálne noviny
12

75
-2
5

CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
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CKDAKA.SK 94
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia


