
ZH 19-02 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 26 500 domácností a firiem 

ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Č. 02 / 11. JANUÁR 2019 / 23. ROČNÍK

Srdečne pozdravujeme, vážení čitate-
lia. Po krátkej prestávke na prelome rokov 
sme tu teda zas. S našimi a dúfajme, aj s 
vašimi novinami. Aj s predsavzatiami, 
ktoré má naša redakcia práve tak, ako aj 
vy, jednotlivci či celé rodiny. Nemusia sa 
splniť všetky, ale na druhej strane – ak 
by aspoň niektoré z nich, bol by rok 2019 
celkom dobrý. Taký vám ho úprimne za 
všetkých kolegov želám.

Akurát treba vedieť, čo to vlastne dob-
rý rok je. Nuž, je to časové obdobie, v kto-
rom sa na záver roka stretneme so všetký-
mi, s ktorými sme ho vítali a nikto nebude 
chýbať. Je to rok, v ktorom sme čo najmenej 
navštevovali zdravotnícke zariadenia a le-
károv v nich a v ktorom sme nemuseli volať 
na pomoc žiadnych záchranárov. Slováci 
podľa prieskumov patria medzi najustara-
nejších občanov Európy. Určite to má svoje 
ekonomické príčiny, pretože naozaj nie je 

pravda, že sa dá vyžiť z pár stoviek mesač-
ne, najmä keď ceny všetkého idú hore. Na 
druhej strane – akosi sme zabudli vedieť 
sa tešiť z toho, čo nám nikto nemôže vziať a 
nikto to nemôže ani sprivatizovať, ukrad-
núť, spreneveriť. Je to náš vzťah k životu, 
k bytiu ako takému. K rodine, k deťom, 
starým rodičom, psíkovi či mačke, je to 
náš súkromný mikrosvet, ktorý je bohatý 
tak, ako si ho vieme bohatým spraviť. A v 
tom nám nepomôžu žiadne peniaze, ani 
majetky, ani moc svetská. Ani násilie, ani 
arogancia voči ostatným okolo nás. Napo-
kon, myslíte si, že tí ktorí si mys-
lia opak, sú šťastní? Stačí sa na 
nich pozrieť.

Všetko dobré, vážení či-
tatelia, nech sa vám darí 
slušne a možno raz aj 
dobre žiť!

A sme tu opäť

arogancia voči ostatným okolo nás. Napo
kon, myslíte si, že tí ktorí si mys-
lia opak, sú šťastní? Stačí sa na 

 vážení či-
tatelia, nech sa vám darí 
slušne a možno raz aj 

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

03
19

01
-1

REÁLNY VÝPREDAJ
POZRI PONUKU NA ZADNEJ STRANE
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Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ
CENA!
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SLUŽBY, Bývanie

Každý týždeň: Žiar nad Hronom, 
Lutila, Slaská, Kosorín, Janova Le-
hota, Lovčica - Trubín, Ladomer-
ská Vieska, Lovča, Dolná Trnávka, 
Horná Ždaňa, Prochot, Prestavlky,
Horná Trnávka, Hliník nad 
Hronom, Lehôtka pod Brehmi, 
Žarnovica, Rudno nad Hronom, 
Brehy, Bzenica, Vyhne, Orovnica, 
Veľká Lehota, Sklené Teplice, Tek.
Breznica, Župkov, Jastrabá, Štiav-
nické Bane, Nová Baňa, Tekovská 
Breznica, Hronský Beňadik, Psia-
re, Hrabičov, Ostrý Grúň, Horné 
Hámre, Stará Kremnička, Barto-
šova Lehôtka, Kremnica, Pitelová,
Trnavá Hora, Jalná, Slaská, 
B.Štiavnica, Hodruša - Hámre, 
Svätý Anton, Banská Belá, Ne-
voľné, Ihráč

ziarsko@regionpress.sk

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
 ŽIAR n/HRONOM

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (26 500 domácností)

ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Jana Žabenská 
 

0907 877 860
Michaela Vlačuhová 

 
0905 915 034

Distribúcia:
Ing. Pavol Harvánek  0905 915 031
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Žiar n/ 
Hronom

Kremnica

Žarnovica

Banská
Štiavnica
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Predajca Žarnovica, SNP 1500, nad Prima bankou
0903 351 226, zarnovica@herplast.eu
Predajca Nová Baňa, Bernolákova 19

nad Elektrom Sverík, 0915 186 898

STAVEBNÉ PRÁCE RÔZNEHO DRUHU

až 9 okenných 
profilov od slovenských výrobcov

Držitelia osvedčenia nad Elektrom Sverík, 0915 186 898

EXTRÉMNE ZĽAVY
NA PLASTOVÉ OKNÁ

0905 915 034
Inzerát, ktorý predáva INZERCIA

0907 877 860
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SLUŽBY, Bývanie

INZERCIA
0907 877 860
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Žiar nad Hronom
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POLitiKa / Bývanie, zDRavie

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZH 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

»ČZ-JAWA kúpim Motocy-
kel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521

»ODKÚPIM KROJE AJ ČAS-
TI POHĽADNICE MINCE 
BANKOVKY OBRAZY A INÉ 
0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo vý-
nimočnom stave. Kontakt: 
alena.ulicnikova@gmail.
com
»Predám starožitné pianino 
PETROF. Cena dohodou. Tel.: 
0944 163 941, zn. ZH
»Rada lyžujem, no nemám 
s kým. Ak aj Ty, zavolaj. Tel.: 
0905 321 543
»Predam nový konf.stolík do 
obyvačky tel.0907856600

»Ponúkam lásku žene 
0918162946
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia
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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
0905 915 034
0907 877 860

0905 915 034
0907 877 860

Dovoľte mi zaželať nám všetkým 
úspešný a láskyplný rok 2019, aby sme 
obstáli vo všetkých skúškach života a 
boli sme oporou pre našich blízkych. 
Želajme si, aby bol tento rok úspešný aj 
pre našu vlasť, aby pre nás Slovensko 
bolo oporou a istotou. Veď moderný štát 
by mal byť tou inštitúciou, ktorá chráni 
slabších, dáva za vzor poctivých a sluš-
ných, vytvára priestor pre schopných, 
zaručuje rovnosť pred zákonom, chráni 
slobodu a garantuje bezpečnosť. Žiaľ, 
minulý rok priniesol viaceré udalosti, 
ktoré nami silno otriasli a naša spoloč-
nosť sa znovu začala deliť. Je obzvlášť 
smutné, že k tomuto deleniu a pocitom 
nepriateľstva prispievali najmä politici. 

Som presvedčený o tom, že sú-
držnosť a dôvera na Slovensku sa dá 
obnoviť, ak sa sústredíme na tie ciele, 
ktoré nás spájajú, aby sme v nich do-
siahli konkrétne výsledky. V mojom 
prezidentskom programe ich vidím 
takto: vyššia životná úroveň a vyššie 
platy, slušná a spravodlivá krajina, 
ochrana našej krásnej prírody a roz-
víjanie našich tradícií. A samozrejme 
európska budúcnosť Slovenska. Som 
presvedčený, že toto je program, pod 
ktorý sa podpíše najviac ľudí na Sloven-
sku, a toto sú ciele, na ktorých sa naj-
viac zhodneme.

V roku 2019 si pripomenieme 15 ro-
kov od vstupu Slovenska do Európskej 
únie, 30 rokov od pádu železnej opony, 

ale tiež 100 rokov od tragickej smrti náš-
ho veľkého rodáka, vedca a zakladateľa 
prvého moderného štátu Slovákov M. 
R. Štefánika, ktorý povedal: “Kto krá-
ča energicky a vedomý si cieľa, ovláda 
svoj osud takmer úplne. Demokracia je 
organizovaná myšlienka, to je idea proti 
chaosu. Demokracia, to znamená myslieť 
skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ 
blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To 
znamená opanovať svoje vášne, nie roz-
právať, ale problémy riešiť.”

Sebavedomie, odvaha a múdrosť, 
ktoré by mali viesť našu spoločnosť, sú 
mi inšpiráciou aj v pre mňa najväčšej 
výzve tohto roka. Uchádzam sa o vašu 
dôveru v prezidentských voľbách, pre-
tože chcem prispieť k tomu, aby slušní 
ľudia, ktorí poctivo pracujú, sú oporami 
pre svoje rodiny a vzormi pre svoje deti, 
mohli v nasledujúcich rokoch povedať: 
ideme po správnej ceste. 

Želám všetkým úspešný rok 2019!

Buďme k sebe dobrí

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRnezávislý kandidát na prezidenta SR
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Inzercia
0907 877 860
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HLavU HORe / zameStnanie

Na nový rok sa ľuďom obyčajne pri-
hovárajú politici a  rôzni analytici. Je 
zaujímavé, že za dôležitých sa obyčajne 
považujú tí, ktorí nimi nie sú. Myslím 
si, že náš život nezávisí od prezidentov, 
premiérov alebo ministrov, ani od po-
litických strán, korporácii alebo bánk. 
Oni nás síce presviedčajú, že bez nich 
by sa systém zrútil, je to však systém, 
ktorý slúži hlavne im. Strašia nás kríza-
mi alebo extrémizmom, ale vyvolávajú 
ich oni. Aby nás mohli lepšie ovládať. 
My však máme – dúfam -  dosť vlastné-
ho rozumu, aby sme nevolili fašistov a 
komunistov. Vieme si spravovať svoje 
životy a rodiny sami. Aj  posledný rok 
ukázal, že sa vieme „nehodných slu-
hov“ v  nami platených funkciách aj 
zbaviť. 

Naše životy nezávisia od tých, ktorí 
sa považujú za pánov tohto sveta. Oni 
závisia od nás. Mnohí z nich si myslia, 
že majú v  rukách bohatstvo a  pritom 
je to len niečo bezcenné, čo rozožerú 
mole a  hrdza. Skutočné bohatstvo je 
úplne inde. Nie je dôležité, koľkých 
ľudí ovládame, ale koľkým pomôžeme. 
Ticho a  pokoj sú mocnejšie, ako krik 
a silné reči. 

Mám pre vás pre nový rok niekoľ-
ko dobrých správ. Naše životy budú 

také, aké si ich urobíme a nezávisia od 
žiadneho prezidenta, premiéra ani ka-
pitána. Reálne veci meníme my – ľudia 
zdola. Tým akí sme, aké sú naše rodiny 
a  spoločenstvá, v  ktorých pôsobíme. 
Ja sám spolupracujem so sieťami rôz-
nych ľudí. Som presvedčený, že menia 
spoločnosť viac, ako tí, ktorí o tom roz-
právajú v televízii. To, čo vidíme v mé-
diách nie je reálny obraz spoločnosti. 
Zlodejstvá a  násilie, ktoré vidíme, sú 
denne vykupované milosrdenstvom a 
skutkami lásky. So zlom netreba bojo-
vať, treba rozširovať dobro. Každý deň. 
Zlo sa porazí samé. Nemuseli by sme 
riešiť problémy mnohých ľudí, keby 
sme žili slušne v rodine – mama, otec 
a deti.

Je fajn hľadať najväčšieho Slováka, 
možno si uvedomíme akí významní ľu-
dia žili medzi nami. Ale je lepšie žiť tak, 
aby bol veľkým Slovákom 
každý z nás. Tam, kde sa 
dá. Aj bez televízie. Ďa-
kujem vám priatelia, že 
ste Veľkí Slováci – nebu-
dem vás všetkých 
menovať. S  vami 
budeme mať krás-
ny rok 2019.

Nový rok

» Ján Košturiak

aby bol veľkým Slovákom 
každý z nás. Tam, kde sa 
dá. Aj bez televízie. Ďa-
kujem vám priatelia, že 
ste Veľkí Slováci – nebu-
dem vás všetkých 
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Uzávierka vydania regionálnych novín ŽIARSKO-ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO je 16. januára 2019

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 034
0907 877 860

Stavebná firma

HĽADÁ
ŽELEZIAROV
do panelárne
v Nemecku.

TPP + min. netto
2200€/mes.............................

0907 736 115 45
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hľadá pre Volkswagen
VYROBNÝCH PRACOVNÍKOV
základná mz stupný bonus 5
príspevok na ubytovanie, stravu a dopr

V prípade záujmu nás kontaktujte: 0902 918 362, 0918 351 574, praca@lutogroup.com 

*základná zložka 909€, nástupný bonus 300€ + 200€ 

možnosť nástupu IHNEĎ

34
-0
00
7

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0917 493 211 

Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

Akcia platí do 25. 01. 2018 alebo do vypredania zásob.

SAMSUNG UE49NU7172 / LED TV

12
3 c

m

49
”

4K
UHD A

-300€
VÝPREDAJ

699€

399 €
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MUŽOV/ŽENY NA POZÍCIU

BALIČ/BALIČKA
�BALENIE ČASTÍ NÁBYTKU, PRÁCA V HALE�

�4,41€/HOD + 0,13€/HOD + 1,05€/HOD�
MIESTO PRÁCE: MALACKY

� MONTÁŽNIK 
�SKLADANIE SKRÍŇ, PRÁCA V HALE�

�650€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 845€�

� ELEKTROMONTÁŽNIK §21 
�PRÁCA V HALE�

�704€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 899€�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

� BRÚSIČ �VÝROBA LOŽÍSK�
�3,76€/HOD + 0,55€/HOD + 0,08€/HOD + 1,05€/HOD�

MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
UBYTOVANIE ZDARMA.
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
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prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)


