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Pozdravujem vás, vážení čitatelia, 
všimli ste si, že už je dlhšie svetlo? To 
nie je iba symbolika, to je veľmi prí-
jemná skutočnosť.

Mnohí z nás - ťažko sa tomu vyhnúť - 
prežívajú smutné dni, vlastne už týždne 
a mesiace. Nemyslím teraz na rodinné 
tragédie či smútok nad odchodom pria-
teľov, kolegov. Tu neviem, ako sa s tým 
dá vyrovnať.

Ide mi o taký ten zvláštny druh 
smútku, ktorý sme doteraz asi nepo-
znali. Smútok z nedostatku osobnej 
komunikácie, rozhovorov s blízkymi, s 
priateľmi. Smútok z tmy, zo zimy, ktorá 
ani nie je zimou, smútok z obáv a z veľmi 
vzdialenej perspektívy na lepšie časy.

Tento ťaživý pocit je pochopiteľný. 
Je ospravedlniteľný a je normálny. Iba s 
bezcitnými nič nepohne.

Skúsme sa tomu všetkými silami 
vzoprieť. Smútok a beznádej či dokonca 
strach mimoriadne negatívne ovplyvňu-
jú kondíciu nášho imunitného systému. 
Náš celkový zdravotný stav dostávajú 

nedobré nálady do ohrozenia vonkajší-
mi vplyvmi.

Netrúfam si nahrádzať odborníkov 
z oblasti imunológie, psychológie a psy-
chiatrie. Ale viem, že ak sa sami nevzbú-
rime proti tej tme v nás, veľmi si ublíži-
me. Preto to skúšajme, robme pokusy, 
ako rozjasniť našu myseľ. Nemôžeme 
sa s blízkymi stretávať? Tak im píšme, 
mobil má každý a správy sú zväčša za-
darmo. Stačí aj to krátke “ahoj, ako sa 
máš?”

Doprajme si endorfíny - hormóny 
šťastia z pohybu na čerstvom vzduchu, 
potešme sa upratovaním v starej ška-
tuli plnej ešte starších ro-
dinných fotografií, “pá-
chajme” dobro, je ho tak 
málo okolo nás.

Všetko, len nebuďme 
smutní, pekný a trošku 
veselší týždeň, váže-
ní naši čitatelia!

S pozdravom 

Nebuďme smutní

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

tuli plnej ešte starších ro-
dinných fotografií, “pá-
chajme” dobro, je ho tak 
málo okolo nás.

Všetko, len nebuďme 
, pekný a trošku 

veselší týždeň, váže-
ní naši čitatelia!

S pozdravom 

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0905 915 034
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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Každý týždeň: Banská Štiavnica, 
Banská Belá, Štiavnické Bane, 
Žarnovica, Brehy, Hodruša - 
Hámre, Hronský Beňadik, Nová 
Baňa, Rudno nad Hronom, Te-
kovská Breznica, Veľká Lehota, 
Žiar nad Hronom, Bartošova Le-
hôtka, Dolná Trnávka, Hliník nad 
Hronom, Janova Lehota, Jastra-
bá, Kosorín, Kremnica, Lovča, 
Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová, 
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská, 
Stará Kremnička, Trnavá Hora, 
Vyhne, Hodruša - Hámre, Vyhne 

ziarsko@regionpress.sk

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
 ŽIAR n/HRONOM

INZERCIA

 

ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Jana Žabenská  0907 877 860
Michaela Vlačuhová  0905 915 034

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (27.490 domácností)
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21. januára 1976    
prvý komerčný let nadzvukového Concor-
du.

22. januára - 1905      
krvavá nedeľa v Petrohrade.

Výročia a udalosti
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16. január 1547           
Ivan Hrozný sa stal cárom Ruska.

Výročia a udalosti
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»CZ 175 SIMSON STELA PI-
ONIER STADION JAWA 90 
KÚPIM TIETO MOTORKY AJ 
POKAZENÉ 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Predám rôzne nové die-
ly na babe� u 210 100 tel. 
0949019936

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

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

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 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 operátora 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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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    

16 ZOZNAMKA    Počas núdzového stavu majú oby-
vatelia Slovenska povolený pohyb v 
prírode, ale len v rámci svojho okre-
su. Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidiekazaznamenalo v 
posledných dňoch zvýšenú kon-
centráciu návštevníkov na atrak-
tívnych prírodných miestach. 

Ministerstvo preto vyzýva všet-
kých návštevníkov prírody k ohľadu-
plnosti a k dodržiavaniu predpisov, 
ktoré platia na úseku lesného hospo-
dárstva, ochrany prírody, poľovníctva 
a v súvislosti s pandémiou tiež zdra-
votníctva.

„Sme radi, že ľudia vyhľadávajú les 
pre rekreačné účely, čím vlastne priamo 
využívajú tzv. mimoprodukčné rekreač-
né funkcie lesov. Chcem poukázať na 
význam lesníckej práce, do ktorej patrí 
starostlivosť o lesné porasty, ktoré ve-
rejnosť vyhľadáva. Prioritou rezortu je 
prechádzať na prírode blízke hospodá-
renie, ktoré rekreačné funkcie lesa ešte 
viac zefektívni,“  vyjadril sa Michal 
Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie les-
ného hospodárstva a spracovania dre-
va MPRV SR.

„V týchto kritických dňoch si ob-
zvlášť uvedomujeme, čo pre nás les 
znamená. To, ako les vyzerá, je výsle-
dok práce celých generácií lesníkov, 
ktorí sa oň starajú, a tým napĺňajú 
naše predstavy aj o rekreačnej funkcii 
lesa,“ poznamenal poverený generál-

ny riaditeľ štátneho podniku LESY SR 
Tomáš Čuka.

Neoddeliteľnou súčasťou práce 
lesníkov je financovanie a udržiava-
nie infraštruktúry a tiež lesných ciest 
a chodníkov, ktoré okrem lesného 
hospodárstva slúžia pre návštevníkov 
lesa, bežkárskemu športu či cyklotu-
ristike tak, aby bol pohyb v prírode 
pohodlný a bezpečný. Vďaka možnos-
ti voľného pohybu v prírode minister-
stvo zdôrazňuje, že každý les má svoj-
ho vlastníka a správcu.

„Turisti musia byť obozretní a ohľa-
duplní aj v tomto období. Predovšetkým 
v zime prebieha ťažba dreva, z ktorého 
sa vyrába široká škála tovarov a tiež 
sem spadá hlavná sezóna lovu - regulá-
cie stavov zveri. Nielen štátne lesy, ale 
aj neštátne sa podieľajú na lesnej in-
fraštruktúre – budujú altánky, ohniská, 
chodníky,“ zdôraznil Milan Ovseník, 
predseda Únie regionálnych združení 
vlastníkov neštátnych lesov Sloven-
ska.

„Apelujeme preto na všetkých náv-
števníkov lesa, aby sa navzájom reš-
pektovali. Les a jeho infraštruktúru  vy-
užíva široký okruh záujmových skupín 
najmä: vlastníci, lesníci, robotníci, 
ochranári, poľovníci, turisti, poľnohos-
podári, správcovia inžinierskych sietí 
a telekomunikačných objektov, chatári 
či záchranné zložky,“ povedal Michal 
Tomčík.

Lesy potrebujeme všetci

» red., zdroj: MPRV SR
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VLÁDNI POLITICI SA NÁM VYSMIEVAJÚ.
NA RIADENIE KRAJINY JE TO ÚBOHO MÁLO.
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» Tomáš 
Drucker:

SLUŠNE
ODBORNE
S POKOROU
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Po tradičnej modlitbe Anjel Pána s ve-
riacimi pápež František pokračoval v 
tom, čo je takmer všade okolo nás, 
vnímame to, vidíme to.

“Drahí bratia a sestry, obnovujem 
vám všetky moje želania pre rok, ktorý 
sa práve začal. Ako kresťania máme ten-
denciu vyhýbať sa mentalite fatalizmu 
alebo mágie. Vieme, že veci sa zlepšia 
do tej miery, že s Božou pomocou bude-
me spolupracovať na spoločnom dobre, 
pričom do centra pozornosti sa dosta-
nú tí najslabší a najviac znevýhodnení. 
Nevieme, čo pre nás platí rok 2021, ale 
čo každý z nás a všetci spolu môžeme 
urobiť, je pokúsiť sa o niečo viac starať 
sa jeden o druhého a o stvorenie, náš 
spoločný domov.

Je pravda, že existuje pokušenie 
starať sa iba o svoje vlastné záujmy, 
pokračovať vo vedení vojen, napríklad 
sústrediť sa iba na ekonomický aspekt, 
žiť hedonisticky, to znamená hľadať 
iba uspokojenie vlastného potešenia ... 
existuje to pokušenie. Čítal som niečo v 
novinách, čo ma dosť zarmútilo: v jednej 
krajine zabudnem, na ktorú vzlietlo viac 
ako 40 lietadiel, aby umožnili ľuďom 
uniknúť z výluky a užiť si prázdniny. Ale 
tí ľudia, ktorí sú dobrí ľudia, nemysleli 
na tých, ktorí zostali doma, na ekono-
mické problémy, ktorým čelia mnohí 

ľudia, ktorí boli uväznení na dne, o cho-
rých? Rozmýšľali iba o tom, že si dajú 
dovolenku pre svoje potešenie. Toto ma 
veľmi bolelo.

Osobitne pozdravujem tých, ktorí 
začínajú nový rok s väčšími ťažkosťami, 
chorých, nezamestnaných, tých, ktorí 
žijú v situácii útlaku alebo vykorisťova-
nia. A s láskou chcem pozdraviť všetky 
rodiny, najmä tie, v ktorých sú malé deti 
alebo ktoré čakajú narodenie. Narode-
nie je vždy prísľubom nádeje. Mám blíz-
ko k týmto rodinám: nech ťa Pán žehná!

Prajem vám všetkým šťastné dniu, 
stále mysliac na Ježiša, ktorý sa stal te-
lom práve preto, aby s nami prebýval v 
dobrých i zlých veciach. 

Prosím, nezabudnite sa za mňa mod-
liť.” 

Pápež prosí, aby ľudia 
boli ohľaduplní a empatickí

» Pápež František
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Vinea
• biela/�ervená

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

069

-22%

(100 g = 0,51)

135 g

0.89

Náterka
• rôzne druhy

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Trvanlivé 
mlieko 
• polotu�né

041

Supercena
1 l

Smotanový 
jogurt
• rôzne druhy 025

Supercena

(100 g = 0,17)

145 g

Milka �okoláda
• rôzne druhy

179

-51%

(1 kg = 6,63 - 5,97)

270 – 300 g

3.69

599

-25%

(1 l = 8,56)

0,7 l

7.99

Koniferum 
borovi�ka

37,5 % 
alkoholu

Velkopopovický 
Kozel   
• svetlé vý�apné pivo

044

-36%

(1 l = 0,88)

0,5 +0,05 l

0.69

Jacobs 
Krönung 
Selecton
• zrková káva

899

Supercena
1 kg

Ponuka tovaru platí od 18. 1. do 24. 1. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Fira LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

g–22 ––270 – 300 g

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 18. 1.
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 7. 1. 2021.

Med kvetový 333

950 g

(1 kg = 3,51)

Brav�ová panenka 479

-31%
cena za 1 kg

6.99

Biele hrozno 
bezjadierkové

269

-37%
kg

4.29

Pomaran�e

119

-52%

(1 kg = 0,60)

2 kg balenie

2.49

10 kg

Konzumné zemiaky prlohové
• neprané, neskoré
• varý typ B

319

-44%

(1 kg = 0,32)

10 kg balenie

5.79*

Losos 
• fleta s kožou, bez kost

129

-35%
cena za 100 g

1.99
CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Kuracie stehná 
horé a dolné

199

Supercena
cena za 1 kg

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

099

-23%

(1 kg = 3,30)

300 g

1.29

Brav�ové mäso 
• jemne korenené 

Ponuka tovaru platí od 18. 1. do 24. 1. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Fira LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

OD PONDELKA
18. JANUÁRA
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17. január 1377            
pápež Gregor XI. sa presťahoval z Avigno-
nu do Ríma.

Výročia a udalosti
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Krajské múzeum v Prešove rein-
štalovalo a rozšírilo panelovú časť 
stálej expozície Z dejín hasičstva na 
Slovensku a rozšírilo ju o nové te-
matické celky a fotodokumentačný 
materiál. 

Pozostáva z 30 panelov a posky-
tuje prierez histórie  hasičstva na Slo-
vensku, ktoré sa vyvíjalo od živelnej  
ochrany  pred požiarmi, až po súčasnú 
organizačnú štruktúru dobrovoľného i 
profesionálneho hasičstva.

„Obsahovým zameraním prerastá 
regionálny význam a celoslovenskou 
pôsobnosťou patrí medzi ojedinelé špe-
cializované expozície. Reinštalovaná 
časť expozície dokumentuje hlavné vý-
vojové etapy hasičstva a požiarnej tech-
niky nielen písomne a fotograficky, ale 
tiež jedinečnými trojrozmernými expo-
nátmi. Svojím zameraním učí prevencii, 
predchádzaniu požiarom a disciplíne 
pri práci s ohňom,“ uviedol odborný 
pracovník múzea Igor Lazorík.

„Ťažiskovým celkom expozície  sú  
dobrovoľné  hasičské zbory. Ich začiatky 
sú  úzko spojené s rozvojom kapitalizmu 
v Uhorsku a technickým pokrokom v 
druhej polovici 19. storočia. Prvý pokus 
o založenie dobrovoľného hasičského 
a záchranného zboru na Slovensku sa 
uskutočnil v roku 1847 v Prešove. K ma-
sovému rozmachu hasičských spolkov 

došlo v 60. a 70. rokoch 19. storočia. Do 
roku 1900 boli hasičské zbory založené 
prakticky vo všetkých  väčších  mestách 
a dedinách,“ vysvetlil Lazorík.

Pozornosť je venovaná aj patró-
novi hasičov, sv. Floriánovi. Okrem 
vyobrazení jeho mučeníckej smrti na 
freskách je predstavovaný tiež na maľ-
bách, soškách a sochách, ľudových 
plastikách, erboch, zástavách a podob-
ne.

Výstavu si možno pozrieť v Kraj-
skom múzeu v Prešove  - pri dodržaní 
protipandemických opatrení  - zadar-
mo do 31. januára 2021.

Pocta slovenským hasičom 
- profesionálom i dobrovoľníkom

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2021 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017


