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Diktát zloby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Diktát, okrem toho, ktorý si pamätá-
me zo školy, je predriekanie tvrdení, 
ktoré má niekto prijať za svoje mysle-
nie, vnútenie niečoho niekomu.

Už dlhšie podliehame na Slovensku 
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj 
nechám politikov s ich politikami, často 
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli 
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo 
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení. 
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až 
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.

Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto 
diktátorom. Nemám chuť argumentovať 
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumen-
ty na nich neplatia a hádkami si akurát 
človek robí zo života každodenný hnus. 
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie – 
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie 
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiad-
na diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to 
viac, o čo menej je druhými akceptované. 
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na 
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou 
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravi-
diel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo 
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako 
obmedzení. Dokonale obmedzení.

Nerád komunikujem s obmedzený-
mi, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú 

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne, 
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát. 
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja 
mu proste hovorím. Tak isto mu nič neza-
kazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od 
niečoho odhovoriť treba.

Prestali sme sa rozprávať, mať radi, 
pekné chvíle spomedzi nás vytratila ne-
návisť iba pre to, že neprijímame diktát. 
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak 
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto, 
lebo JA!

Nechali sme si zničiť medziľudské 
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo 
my máme svoje JA a nič iné na svete ne-
existuje. Páchame zločin na ľudskosti a 
ešte sme na to hrdí.

Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej 
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí 
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z na-
šich životov, nech si diktujú sami sebe 
čo len chcú. Život v nenávisti 
sa často končí nenávisťou 
voči sebe samému. A to je 
začiatok umierania. Cinto-
rín človečenstva.

Nech sa vám darí 
uhýbať z tejto cesty 
pútnikov – diktáto-
rov!

68-49

Tel:0905 267 750 Žiar n. Hronom
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416

0907 877 860
Inzerát, ktorý predáva Je to hnedé, je to v lese,  je 

to zakryté novinami,  parí sa 
z toho a smrdí to. Čo je to? 
Spotený ježko číta noviny.
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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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17. júla 1989  
Miloš Jakeš predniesol v plzeňskom kultúrnom dome Červený Hrádek 
svoj legendárny prejav odsudzujúci požiadavky demokratizácie

Výročia a udalosti

0905 915 034
Inzerát, ktorý predáva



ZH 21-28 strana_ 4

služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

»Predám škodu Fabia 1,2 
,40 KW po jednom majite-
ľovi. Emisná, STK máj 2021. 
0911980829. + zimné pne-
umatiky

»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babett a/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949371361
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195
»KÚPIM STARÚ MOTOR-
KU HOCIJAKÚ AJ BABETU 
TEL.0944883567

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»ODKÚPIM MINCE BAN-
KOVKY STARÉ MOTORKY 
0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»Hľadám opatrovateľku od 
9.8.-20.8.2021 na 10 pracov-
ných dní v čase od 7:30 do 
15:00. Tel.č. 0918 725 067

»Hľadám priateľku ZH a 
okolie 0902153393
»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 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

78
12
10
01
3
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19. júla 1903
skončila sa prvá Tour de France, víťazom 
sa stal Maurice Garin

Výročia a udalosti

18. júla 2009  
na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne spadol počas búrky 
hlavný stan – 1 mŕtvy a viac ako 50 ľudí bolo zranených

Výročia a udalosti 23. júla 1992  
v Bratislave sa dohodli zástupcovia českej ODS a slovenského 
HZDS na zániku česko-slovenskej federácie

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0905 915 034

Pán hovorí slečne na východ-
niarskej zábave: „Slečna, vy 
ste perla!“ A ona na to: „To ja 
neperla, to stolička verzla!“

* * * * *
Chlapec zavolá svojmu 

dievčaťu a vraví: „keď sa so 
mnou rozídeš, tak ja skočím z 
okna a zabijem sa.“ Dievčina 
mu na to odvetí: „sluchaj tu, 
Štefan, tak zrob žeby dobre 

bulo.“
* * * * *

Paradox kapitalizmu:
Väčšina našich ľudí musí viac

a viac pracovať, aby menej 
dostávala.

* * * * *
Indické príslovie:

Nikdy never svetlu v očiach 
muža, to len slnko presvitá 

cez jeho dutú hlavu!
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 19. 7.

349

500 g

(1 kg = 6,98)

balenie

• v celku

499

-23%
cena za 1 kg

089

-25%

(100 g = 0,45)

200 g

069

Supercena

(100 g = 0,63)

110 g

075

-40%

(1 l = 0,38)

2 l

039

Supercena

(1 l = 0,71)

0,55 l

•  výčapné svetlé pivo • rôzne druhy

089

Supercena

(100 g = 0,74)

120 g

039

Supercena

(1 l = 0,26)

1,5 l

• jemne perlivá
• v ponuke aj Mattoni minerálna 

voda cit�ón 1,5 l za 0,49 €

• údená/
neúdená

• rôzne druhy
• v ponuke aj Rio Mare Tuniak,

rôzne druhy 160 g za 1,99 €
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039

Supercena

(100 g = 0,78)

50 g

099

-28%

(1 kg = 2,48)

400 g

039

Supercena

(100 g = 0,21)

190 g

069

Supercena

(1 kg = 2,76)

250 g

339

4 x 0,5 l

(1 l = 1,70)

2 l

199

Supercena

(100 g = 1,24)

160 g

039

-43%

(100 g = 0,20)

200 g

119

Supercena
15 kusov

• svetlý ležiak

• zmes na špagety
• rôzne druhy

• rôzne druhy
• v ponuke aj Rio Mare Tuniak,

rôzne druhy 160 g za 1,99 €

• rôzne druhy

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120

Deti do 12 rokov sa do webovej apli-
kácie eHranica registrovať nemu-
sia. Pripomína to Úrad verejného 
zdravotníctva (ÚVZ) SR. 

Platí to aj v prípade detí v sprievode 
pendlerov či zahraničných Slovákov 
do 100 km, pričom v takomto prípade 
nemusia mať ani negatívny test. Osoby 
od 12 do 18 rokov sa registrovať musia. 
Stačí tak však spraviť jedenkrát, regis-
trácia im platí do 9. augusta. Negatív-
ny výsledok PCR testu nie je potrebný. 
TASR o tom informovala hovorkyňa 
ÚVZ Daša Račková.

Ak osoby do 18 rokov prechádzajú 
cez hranice výlučne so zaočkovanými 
členmi spoločnej domácnosti (alebo 
členmi spoločnej domácnosti na kto-
rých sa vzťahuje iná výnimka z karan-
tény), povinnosť karantény sa na ne 
nevzťahuje.

Ak deti do 12 rokov prechádzajú 
hranice s nezaočkovanými členmi 
spoločnej domácnosti, nemusia sa dať 
po príchode na územie SR testovať na 
ochorenie COVID-19. Karanténa im 
skončí vtedy, keď ostatným členom 
spoločnej domácnosti. V prípade, ak 
deti do 12 rokov prechádzajú hranice 
s členmi spoločnej domácnosti, z kto-
rých jeden je napríklad zaočkovaný a 
ďalší nezaočkovaný, deti zostávajú v 
karanténe s nezaočkovanými osobami.

„Ak sú osoby od 12 do 18 rokov 
zaočkované aspoň prvou dávkou vak-

cíny, hľadí sa na ne ako na zaočkova-
né osoby a po príchode na Slovensko 
nemusia ísť do karantény,“ podotýka 
Račková.

Ak osoby od 12 do 18 rokov nie 
sú zaočkované a prechádzajú hrani-
ce s členmi spoločnej domácnosti, z 
ktorých jeden je zaočkovaný a druhý 
nezaočkovaný, osoby zostávajú v ka-
ranténe s nezaočkovanými osobami. 
Ak prechádzajú cez hranice deti do 18 
rokov bez sprievodu členov spoločnej 
domácnosti (napríklad rodičov), nie je 
pre ne povinná domáca karanténa. Ka-
ranténa nie je povinná ani pre členov 
spoločnej domácnosti.

Ak deti do 12 rokov prichádzajú na 
územie SR letecky z krajín, ktoré nie 
sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od 
starších spolucestujúcich sa nemusia 
preukazovať negatívnym výsledkom 
PCR testu.

Rada pre dovolenkárov s deťmi

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

0905 915 034
0907 877 860

Najčítanejšie

regionálne

noviny

Vtipy
týždňa

»Piate politické pravidlo: 
Ak politika napadne neja-
ká myšlienka, väčšinou ju 
zle pochopí.

»Scottov druhý zákon: Ak 
objavíš vo výpočtoch jednu 
chybu a opravíš ju, po čase 
zistíš, že o chybe nebolo 
ani reči.

»Lekár vám určí takú dia-
gnózu, na akú má zdravot-
níctvo peniaze.

»Dodatok prvého pravidla 
pacienta:
Ak zomieraš, rátaj s tým, že 
aj tak ti nikto nepomôže a 
ty len bezcharakterne bu-
deš vyciciavať naše zdra-
votníctvo.

»Keď ideš po niečo do ob-
chodu, spomenieš si na to 
až po tom, keď výjdeš z ob-
chod s niečim úplne iným.

»Príjdu dvaja kamaráti 
pred záverečnou do reš-
taurácie, že chcú večeru. 
Čašník im odpovie, že už 
majú len trocha ryže a dva 
rezne, ale jeden je taký 
malý. Oni povedia:
- To nevadí, my sa podelí-
me.
Ryžu si rozdelia na polo-
vičku a jeden si zoberie ten 
väčší rezeň a druhý hovorí:
- Ty si pekný kamarát, zo-
bral si si ten väčší.
- No a keby si si ty bral tak 
ktorý si zoberieš?
- No ja by som si zobral ten 
menší.
- A čo si hubu otváraš veď 
ho tam máš.

»Zákon pána Coopera: Ak 
nerozumieš niektorému 
odbornému výrazu, nemaj 
strach! Článok zostane aj 
bez neho úplne zrozumi-
teľný.

»Soperov zákon: Byrokra-
tická organizácia, ktorú zo-
stavili preto, aby sa zväč-
šila pôsobnosť, sa bude 
čoskoro podobať svojej 
predchodkyni.

»Sparkových 10 prikaza-
ni pre vedúcich : Snaž sa 
o to, aby z tvojho výzoru 
vyžarovala mimoriadna 
dôležitosť.

»Čím viac sa učíme, tým 
viac vieme. Čím viac vie-
me, tým viac zabúdame. 
Čím viac zabúdame, vieme 
menej. Tak na čo sa vlastne 
učíme?
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20. júla 2007  
v Hurbanove padol absolútny teplotný 
rekord na Slovensku +40,3°C (14:58); v Du-
dinciach namerali +40°C (14:13), a tak pô-
vodný rekord z 18. júla 2007 nevydržal ani 
2 dni

Výročia a udalosti

21. júla 1940
Edvard Beneš v Londýne vydal prvý dekrét 
z tzv. Benešových dekrétov

Výročia a udalosti

22. júla 1942 
Holokaust: začala deportácia Židov z var-
šavského geta

Výročia a udalosti
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180

61
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14
2

Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

42

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 
Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce 
kovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE

85
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