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! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 
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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné
»Kúpim Simson Enduro, 
Elektronic, alebo Jawa Pio-
nier, Mustang.. Ponúknite, 
ďakujem. Tel: 0951420772
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson a in.. Slušne 
zaplatím. Tel: 0949371361
»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
»Prenájom pekného 2-izb. 
bytu vo Zvolene-Môťová, 
po komplet. rekonštrukcii, 
čiastočne zariadený. Tel: 
+420776233187, vlade-
na111@seznam.cz

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

6. Pozemky/predaj
»Predám pozemok vhodný 
na stavbu rod. domu, roz-
loha l1450 m2, voda na po-
zemku aj prístupová cesta. 
Tel: 0915852086

7. Reality/iné

8. Stavba
»Kúpim haki lešenie. Tel: 
0908532682 

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

10. Záhrada a zverinec

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

12. Deťom

13. Rôzne/predaj
»Predám cirkulár s kosom 

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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„Opri sa o mňa, to ozaj lieči, hodíš 
za seba, všetky zlé veci,“ spieva sa 
v piesni slovenskej skupiny IMT 
Smile a pravdou je, že je nesmier-
ne dôležité mať sa v živote o čo či o 
koho oprieť, mať sa s kým podeliť 
o každodenné radosti aj starosti 
a vedieť, že niekto stojí pri nás, že 
nám načúva.

Pre pokojný a vyrovnaný život 
je priam nevyhnutné mať sa komu 
posťažovať v ťažkých chvíľach, ale 
aj podeliť o radosť, mať pri sebe nie-
koho, kto nás nasmeruje či posunie v 
živote ďalej, kto nás podrží, keď strá-
came pevnú pôdu pod nohami, kto 
nám pomôže niesť ťažké bremeno, 
ktoré nám život nadelil, kto nás vy-
počuje, poradí, kto nám dodá odva-
hu, utvrdí nás v tom, že to, čo robíme, 
robíme dobre, prípadne nás upozorní 
na nesprávny smer, kto nám pomôže 
nabrať novú chuť a energiu do života 
či ponúkne inšpiráciu, motiváciu a 
niekedy tiež užitočný nadhľad, komu 
môžeme zveriť aj svoje najtajnejšie 
túžby.

Jestvuje niekoľko veľmi dôleži-
tých ľudí v našom živote. Častokrát 

nachádzame oporu vo svojich rodi-
čoch, starých rodičoch či súroden-
coch, ktorí pri nás stoja vo všetkých 
chvíľach nášho života, inokedy zasa 
v dobrých priateľoch, ktorí sú nablíz-
ku vždy, keď je to treba a tiež v našich 
životných partneroch, ktorí nám ke-
dykoľvek podržia chrbát.

Mali by sme byť naozaj vďační 
za to, že máme s kým zdieľať svoj 
život a zároveň by sme sa mali usilo-
vať byť aj my sami niekomu oporou. 
Je to skvelý pocit urobiť niečo pre 
iných, byť im nablízku a vedieť pri-
tom, že aj pre nás tu niekto je, pretože 
tak, ako niekedy hľadáme oporu my, 
inokedy sa zasa my stávame nena-
hraditeľnými pre iných. Všetci jedno-
ducho potrebujeme cítiť vzájomnosť, 
pretože ako sa tiež spie-
va v už spomínanom 
songu: „Človeku je 
vtedy dobre, keď sa 
má o koho oprieť.“

Buďme si navzájom oporou

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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.

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

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

16. Zoznamka
»Na pekné letné dni žena 
hľadá kamarátku seni-
orku len zo Zvolena. Tel: 
0908355537
»Žena hľadá na vážny 
vzťah nefajčiara len zo Zvo-
lena 70 r. Tel: 0908355537
»Sympatická 56 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0907277466

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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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

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

Predaj 17 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
DETVA 

Chovateľské potreby Apivet

4
3
-0
0
0
4

25

25



ZV22-23_strana- 5

službyZvolensko
5

Príklad výpo tu ro ky (RPMN):

Po zoh
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Aké by to bolo leto bez poriadnej 
grilovačky. Ak sa aj vy  chystáte vy-
tiahnuť a očistiť gril, rozžeraviť uhlí-
ky a pustiť sa do prípravy chutných 
špecialít, nechajte sa inšpirovať na-
šimi tipmi na kvalitné grilovanie.

Hygiena je dôležitá
Základom kvalitného grilovania je 

čistý gril. Je potrebné ho vymiesť a rošt 
dôkladne očistiť drôtenou kefou. Vhod-
né je pri grilovaní používať masívny 
liatinový rošt, ktorý optimálne akumu-
luje teplo z ohniska.

Náš tip: Ak máte v pláne grilovať 
väčšie kusy mäsa, zvážte použitie 
otočného grilu. Vďaka jeho otáčaniu 
sa mäso pečie rovnomerne, pričom sa 
neustále zvlhčuje vlastnou šťavou a zo-
stane tak skutočne lahodné a šťavnaté.

Vyberte kvalitné uhlie alebo drevo
Na grilovanie je vhodné dubové, 

bukové či brezové drevo. Ak sa preň 
rozhodnete, nikdy nepoužívajte drevo 
zhnité alebo lakované. V prípade, že 
zvolíte drevené uhlie, kupujte to, ktoré 
neobsahuje aditíva.

Náš tip: Pri rozpaľovaní uhlia nepo-
užívajte chemické podpaľovače. Uhlie, 
z ktorého si pripravíte pahrebu by malo 

byť čisté, s povlakom bieleho popola.

Dodržujte vhodnú teplotu
Suroviny určené na grilovanie ukla-

dajte na rošt vtedy, keď sú uhlíky roz-
žeravené do červena, ale nehoria pla-
meňom. Pokúste sa dosiahnuť strednú 
teplotu. Pri vysokej teplote sa môže ma-
rináda pripaľovať a to nie je pre chuť a 
kvalitu grilovaných pokrmov žiadúce. 
Tiež pamätajte na to, že čím sú grilova-
né potraviny mäkšie, tým nižšiu teplo-
tu potrebujú.

Náš tip: Správnu teplotu pahreby si 
môžete ľahko otestovať. Podržte ruku 
vo výške približne 12 centimetrov nad 
grilom. Ak majú uhlíky tú správnu 
teplotu, udržíte ruku nad grilovacou 
plochou 5 až 7 sekúnd. Ak by ste ju tam 
udržali kratšie, je teplota privysoká.

Je tu čas letných grilovačiek

» ren
zdroj foto davyart pixabay

11. jún 1881  
bolo otvorené Národní divadlo v Prahe premiérou Libuše od Bedři-
cha Smetanu

Výročia a udalosti
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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:  
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KURENÁR

POTRUBÁR

PONUKA PRÁCE NA SLOVENSKU

0903 770 810 / hanzalova@vikra.sk
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Prijmeme 
 operátorov/ky výroby 

do automobilového priemyslu v Kriváni.
Nepretržitá prevádzka 12 hod. zmeny.  

 Mzda: od  800€ - 1000€/brutto.
Doprava nad 40 km zabezpečená ZADARMO.

Ponuka práce

Pre viac info: e-mail: nitra@mahax.sk, tel.: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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Tento rok chceme investovať do opráv 
viacerých ciest. Úseky, ktoré sme vybrali 
na opravy, boli určené podľa požiada-
viek občanov, poslancov mestského za-
stupiteľstva a odborných zamestnancov 
mestského úradu. Do úvahy sme brali 
požiadavky zo všetkých mestských častí 
Detvy, tak aby boli finančné zdroje použi-
té pre všetky mestské časti. 

V mestskej časti Detva - sídlisko pripra-
vujeme opravy miestnych komunikácii 
na Ulici Andreja Hlinku od križovatky 
pri V. MŠ po križovatku pri Jednote. Ďalej 
prepojenie medzi ulicou M. R. Štefánika 
a ulicou Obrancov mieru (medzi pane-
lákmi 4 a 3, panelákmi 3 a 2, panelákmi 
2 a 1) vrátane parkovísk. Opravou prejde 
aj Štúrova ulica od ÚPSVaR až po križo-
vatku cesty I. triedy Zvolen – Lučenec, 
Záhradná ulica II od cesty III. triedy až po 
hotel Detva a aj miestne komunikácie me-
dzi garážami pri kotolni K1. Opravíme aj 
Vimperskú ulicu, vrátane parkovísk a ko-
munikáciu na Novosadoch, tiež vrátane 
parkoviska. 

V historickej časti mesta pripravujeme 

opravy na Lúčnej štvrti v tretej a štvrtej 
ulici od Zimného štadióna. Zrekonštruu-
jeme Jilemnického ulicu, od križovatky 
cesty III. triedy po zákrutu pri bytovkách, 
a taktiež Družstevnú ulicu. Opravy sa 
dočká aj miestna komunikácia na cintorí-
ne od križovatky s Cintorínskou ulicou až 
za dom smútku, vrátane parkoviska. 

V Piešti opravíme a rozšírime cestu od 
križovatky pod kultúrnym domom až po 
II. cestný mostík v smere do Piešťa II., v 
Krnom zrekonštruujeme cestu od hranice 
katastra so Stožkom po železničné prie-
cestie a na Stavanisku dáme nový asfal-
tový koberec na približne kilometrovom 
úseku cesty.

Všetky opravy budú financované z roz-
počtu mesta. S prácami začneme až po 
ukončení verejného obstarávania na vý-
ber dodávateľa stavby. Samotné práce by 
mali byť ukončené do konca augusta. 

Verím, že tieto opravy prinesú do do-
pravy viac bezpečnosti. A lepšie cesty sú 
určite šetrnejšie k autám, čo je tiež neza-
nedbateľný benefit.

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta
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Manipulačný pracovníkManipulačný pracovník
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12. júna 1987  
americký prezident Ronald Reagan oficiálne vyzval vodcu Soviet-
skeho zväzu Michaila Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru

Výročia a udalosti
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Environmentálny fond v spoluprá-
ci so Štátnou ochranou prírody SR 
spustil už tretí ročník Programu 
ochrany prírody (POP), ktorý za-
hŕňa tri činnosti, v rámci ktorých 
je možné požiadať o dotáciu. Ide 
o praktickú starostlivosť a ma-
nažment osobitne chránených častí 
prírody a krajiny – POP1, podporu 
infraštruktúry ochrany prírody 
a udržateľných foriem turizmu – 
POP2 a výchovu a informovanosť k 
ochrane prírody – POP3.

Maximálna výška dotácie pre fy-
zické osoby, ktoré nevykonávajú hos-
podársku činnosť, obce, občianske 
združenia, nadácie a neziskové orga-
nizácie je 8.000 eur. Mikroregionálne 
združenia obcí a miestne akčné sku-
piny môžu získať finančnú podporu až 
do výšky 10.000 eur. Žiadateľ je opráv-
nený podať iba jednu žiadosť vždy len 
jedným spôsobom doručenia do 25. 
júla 2022.

Cieľom programu ochrany prírody 
je zabezpečiť starostlivosť o chránené 
časti prírody a krajiny Slovenska, pod-
poriť ochranu prírody a pozitívny vzťah 
obyvateľstva k nej. Žiadosti je potrebné 
dodať do 25. júla.

V roku 2021 bolo z Programu ochra-
ny prírody realizovaných 34 projektov 
a celkový objem poskytnutých finanč-

ných prostriedkov bol takmer 130 tisíc 
eur. Žiadateľom sa podarilo vďaka 
dotácii vysadiť Morušovú alej v dĺžke 
1000 metrov v obci Trstené pri Horná-
de, využiť technickú stavbu – komín 
kotolne MŠ v Spišskej Starej Vsi ako 
hniezdnu podložku pre bociana biele-
ho (Ciconia ciconia) a zároveň vytvoriť 
hniezdne možnosti pre synantropné 
štrbinové hniezdiče, OZ Diana vytvo-
rilo výstavu pozostávajúcu z troch mo-
delov krajiny zobrazujúcu negatívne a 
pozitívne ukážky hospodárenia, hravé 
prírodovedné zošity a veľkorozmerné 
fotografie zobrazujúce ekosystémy a 
vzácne druhy.

Bližšie informácie, ako aj usmer-
nenie pre žiadateľa nájdete na webo-
vom sídle Programu ochrany prírody 
https://pop.sopsr.sk/

Získajte finančnú dotáciu 
na ochranu prírody a krajiny

» ren
Dotácia Trstené pri Hornáde. zdroj foto ŠOP SR
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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
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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