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Dnes dopoludnia znela z obecného 
rozhlasu v našej dedine pieseň Kar-
la Gotta. Uvedomila som si, že hoci 
tento hudobný velikán už takmer tri 
roky nie je medzi nami, žije stále v 
srdciach mnohých. 

Je skvelé, ak človek zanechá po 
sebe stopu, svedectvo o tom, že tu bol, 
že žil. Podobne ako astronauti, ktorí 
vztýčili vlajky na Mesiaci, ako stavite-
lia, ktorých stavby pretrvávajú po stá-
ročia, ako maliari, ktorých diela nad-
chýnajú aj po rokoch, ako hudobníci, 
ktorí sa vďaka svojim melódiám stali 
nesmrteľnými, ako...

Ľudia už odpradávna budujú ča-
sové schránky, do ktorých ukrývajú 
historické predmety alebo informácie 
pre budúce generácie. Rodiny si zasa 
vytvárajú rodinné albumy ako spo-
mienku na pekné chvíle, ale aj ako pa-
miatku pre svojich potomkov.

Myslím si, že zanechať správu vo 
fľaši – odkaz, ktorý chytí iných za srd-
ce a bude živý aj potom, keď tu už my 
nebudeme, môže každý z nás. Svojou 
ľudskosťou, obetavosťou, empatiou, 
nezištnosťou i ochotou načúvať iným 

a byť tu, keď nás potrebujú. Tak ako 
dobrí učitelia, ktorí dokážu ovplyv-
niť niekoľko generácií žiakov, šikovní 
lekári a zdravotníci, ktorí pomáhajú 
mnohým pri ich neľahkom boji s rôzny-
mi chorobami, opatrovatelia a sociálni 
pracovníci, ktorí sú pri trpiacich aj v 
ich najťažších chvíľach, ako záchraná-
ri, bez odvahy ktorých by vyhaslo veľa 
ľudských životov, ako dobrovoľníci, 
starajúci sa o tých, ku ktorým bol ži-
vot krutý, ako rodičia, ktorí starostlivo 
vychovali svoje deti, či starí rodičia, 
ktorí sa rozdávajú pre svoje vnúčatá, 
alebo ako ľudia, ktorí si nájdu čas po-
môcť rozličnými formami tým, ktorí sú 
v núdzi.

Prednedávnom som dostala dar-
ček zabalený v škatuľke, na ktorej je 
napísané:„Zanechajte 
malú iskru, nech ste 
kdekoľvek.“ Myslím si, 
že práve to by mohla 
byť cesta.

Zanechajme stopu

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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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 Simson Enduro, 
Elektronic, alebo Jawa Pio-
nier, Mustang.. Ponúknite, 
ďakujem. Tel: 0951420772
»Kúpim továrensky traktor, 
môže byť aj starý nepo-
jazdný. Tel: 0949350195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson a in.. Slušne 
zaplatím. Tel: 0949371361
»Kúpim star. zachoval. 
auto. Tel: 0951927347

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

»Kúpim byt aj pôvod-
ný stav v hotovosti. Tel: 
0951676236

8. Stavba

»Kúpim haki lešenie. Tel: 
0908532682 

9. Domácnosť

»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec

»Kúpim mladého psíka 
strednej veľkosti na chov 
v exteriéri k domu. Tel: 
0903456617

11. Hobby a šport

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777

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

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    
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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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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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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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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti 7. jún 1929
Vatikán sa stal suverénnym štátom 

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 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 krojovú vyšívanú 
dievčenskú sukňu + zá-
stera a oplecko. Tel. číslo: 
0918467714

15. Hľadám prácu

16. Zoznamka

»Seriózny vzdelaný muž 
hľadá priateľku nad 60r. 
SMS: 0903404189

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

4. júna 1996  
prvý testovací štart nosnej rakety Ariane 5 so štyrmi vedeckými 
družicami skončil haváriou 

Výročia a udalosti
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Zvolen
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0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO
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Prijmeme 
 operátorov/ky výroby 

do automobilového priemyslu v Kriváni.
Nástupný BONUS 50€.

Neptržitá prevádzka 12 hod. zmeny.  
Mzda: od 800€ - 1000€/brutto

Ponuka práce

Pre viac info: e-mail: nitra@mahax.sk, tel.: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

 MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 

Kontakt:  
e-mail:  

13
 12

2 
02
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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 €

 

 50%
až do
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Predchádzajúce dni boli v našom mes-
te bohaté na kultúrne podujatia. Ešte 29. 
mája sa konalo tradičné váľanie mája s 
folklórnym programom. Máje boli v Det-
ve, tak ako po minulé roky, postavené dva 
- na Námestí SNP v historickej časti mesta 
a pred Domom kultúry A. Sládkoviča. 

Prvý sme váľali máj na námestí, kde 
sa o bohatý kultúrny program postarali: 
detský folklórny súbor Ratolesť, tanečný 
krúžok Vrtielko, folklórne súbory Pod-
poľanec a Horúce srdce a folklórna sku-
pina Detvani. Váľanie mája pred domom 
kultúry svojim vystúpením spríjemnili: 
detské folklórne súbory Podpoľanček a 
Detvanček a folklórne súbory Detva, Pod-
polianski vrchári a Romka. 

V minulosti postavanie mája symboli-
zovalo vážny záujem mládenca o dievči-
nu, pred ktorej dom mája postavil. Dnes 
už ide viac o tradíciu, ktorá má dlhé roky 
pevné miesto v kultúrnom kalendári 
nášho mesta a už menej sa máje objavujú 
pred domami, v ktorých bývajú slobodné 
dievčatá.

Na Medzinárodný deň detí, 1. júna, pri-
pravilo mesto Detva a Kultúrne centrum 
A. Sládkoviča v Detve program pre našich 
najmenších. Na pravé poludnie sa začal 
program ZUŠ Svetozára Stračinu, a tak-
tiež tvorivé dielne a rôzne iné aktivity pre 
deti. Po trinástej hodine sa o pozornosť 
detí postarali policajti a aj Horská služ-
ba a svoju techniku predstavili členovia 
Dobrovoľného hasičského zboru mesta 
Detva. Deti sa však mohli zabaviť aj sle-
dovaním rozprávkového interaktívneho 
divadla, vozením na koni, zapletaním 
vrkočov a podobne.

Koncom mája boli aktívni aj naši seni-
ori. Okresná a základná organizácia Jed-
noty dôchodcov Slovenska ešte vo štvrtok 
26. mája usporiadali na futbalovom šta-
dióne športové hry seniorov, ktoré naše 
mesto finančne podporilo a bezplatne im 
poskytlo aj všetky športoviská. Okrem se-
niorov z Detvy sa hier zúčastnili aj seniori 
z okolitých miest a obcí.

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta

Autobusy MHD normálne jazdia. Zvo-
lenčania sa nimi aj počas tohto mesiaca 
odvezú do práce, do školy či k lekárovi. 
A to aj napriek strašeniu a hororovým 
scenárom, ktoré sa v posledných dňoch 
objavili na sociálnych sieťach a v mé-
diách. Podľa nich mali vraj obyvatelia 
nášho mesta ostať v júni bez možnosti 
prepravovať sa autobusmi. 

Je pravda, že na tento mesiac sme ne-
mali podpísanú zmluvu s dopravcom. 
Stalo sa tak v dôsledku verejného obsta-
rávania, ktoré sme vyhlásili už minulý 
rok, keďže sme vedeli, že v máji 2022 
skončí platnosť pôvodná zmluva z roku 
2009. Samozrejme v náročnom procese 
verejného obstarávania nik nevie pove-
dať, koľko potrvá. Obzvlášť ak ide o tak 
veľkú zákazku, akou je prevádzkovanie 
MHD na 10 rokov. Napriek všetkému 
sme obstarávanie úspešne ukončili, no 
práve kvôli dĺžke celého procesu nám 
ostal nepokrytý jún (nová zmluva s do-
pravcom – SAD Zvolen – hovorí o pre-
vádzkovaní MHD od júla). Išlo o prob-
lém, ktorý však mal svoje riešenie a my 
sme sa k nemu postupne aj dopracovali. 
Presne na to sme predsa tu.

Zákon pamätá aj na situácie, kedy 
samospráva práve kvôli verejným ob-
starávaniam, prípadne z iných dôvo-
dov, nemá zazmluvnenú autobusovú 

dopravu. Takúto situáciu je možné riešiť 
dohodou s dopravcom, alebo uložením 
povinnosti. Obe možnosti boli aktuál-
ne aj u nás a ja som veľmi rada, že sa 
nám napokon podarilo situáciu vyrie-
šiť práve vzájomnou dohodou. Tú sme 
spoločne vyjadrili podpísaním dodatku 
k pôvodnej zmluve z roku 2009. Pre Zvo-
lenčanov sa tak ani v júni nič nemení – 
spoje premávajú po rovnakých linkách, 
v rovnakých časoch, aj cestovné ostáva 
rovnaké. Nová dohoda dokonca nemá 
vplyv ani na mestský rozpočet – za služ-
by budeme dopravcovi platiť rovnako, 
ako tomu bolo doteraz.

Na celej situácii nájdeme pozitíva i 
negatíva. Nikdy som si nemyslela, že o 
tom budem písať, no skúsenosť z pred-
chádzajúcich dní ukázala, že máme v 
našom meste zopár veľmi zlých ľudí. 
Neváhajú zámerne šíriť medzi Zvolen-
čanmi paniku a burcovať ich takmer 
poplašnými správami (nielen) na so-
ciálny sieťach. A to len preto, aby boli 
na očiach verejnosti pred blížiacimi sa 
komunálnymi voľbami. Podarilo sa im 
to. Snáď sa im teda za ich úbohé kona-
nie dostane od Zvolenčanov vo voľbách 
patričnej odpovede. 

Našťastie mám aj pozitívnu skúse-
nosť. Tou je, že máme v našom meste 
dopravcu, ktorý je ochotný postaviť sa 
k vzniknutému problému čelom a v prí-
pade potreby pomôcť mestu i Zvolenča-
nom. Cením si to a ďakujem predstavi-
teľom SAD Zvolen za ich konštruktívny 
prístup a ústretovosť. 

Problém sme spoločne vyriešili, MHD 
tak v našom meste normálne jazdí ďa-
lej. 

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO WWW.REGIONPRESS.SK
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Dovolenka s dotáciou pre 
dôchodcov na 6 dní/ 5 nocí

Iba za  222,- EUR/1 osoba a pobyt
Cena zahŕňa: 5 x plnú penziu, 

výber z ponuky jedál
5 x ubytovanie s vlastným soc.zariadením

100 % z dopravy na výlet do Zuberca 
a na Oravskú priehradu

BONUSY ZDARMA: grilovačka, 
káva a koláče, bicykle ....

Voľné termíny: od 11.7.22, od 25.7, od 1.8, 
od 8.8, od 15.8 ..... až do 19.9.22

Kontakt a rezervácie: 
Penzión *** Oravská horáreň 396, 

Oravský Podzámok
0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

www.oravskahoraren.sk

DOBRÉ ZDRAVIE Z ORAVSKEJ HORÁRNE !
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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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10%-
ZĽAVA

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a lomené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

Pre ŤZP občanov 
možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového 
výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

Táto ponuka je k dispozícii do 
15. 6. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.
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