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V posledných rokoch sa u nás zauží-
val taký zvláštny zvyk. Mnohí akosi 
automaticky očakávajú, že získajú 
dobré miesto, dobrý plat, automa-
ticky nakupujú byty na obrovské 
dlhy, popri tom lietajú na dve tri do-
volenky do roka.

V USA už bol hádam každý a kto 
nebol, nič spoločensky neznamená, 
je nula. To ale nie  je samozrejmosťou 
napríklad v prípade Malej Fatry, alebo 
Polonín. Hanbím sa, sám seba, ale nád-
herné lesy na severovýchode Sloven-
ska som ešte nenavštívil. Poznám ich 
iba zo statusov náčelníka Lesoochra-
nárskeho združenia Vlk Juraja Lukáča.

Mnohí z nás úplne automaticky 
predpokladajú, že žiť, to znamená mať 
všetko. Môcť si dovoliť všetko. Dokonca, 
aj na úkor iných, bez ohľadu na čokoľ-
vek a kohokoľvek. A čím intenzívnejšie 
si to myslia, čím okázalejšie ukazujú, 
že na to „majú“, tým viac ich šťastie ob-
chádza. Bez toho, aby si to oni všimli.

Pred takmer sto rokmi, dvaja mla-
dí ľudia, moji dnes už dávno nebohí 
starí rodičia, odišli za prácou do Fran-
cúzska. Na Slovensku jej nebolo. Dreli 
ako vládali, každý zarobený frank 
odkladali, aby si na diaľku na Sloven-

sku mohli postaviť domček, z ktorého 
píšem túto úvahu. Všetko, čo mali, 
nadobudli, bolo výsledkom ich práce. 
Teda, skôr ich driny. Síce nelietali do 
Hurgady, ani na Manhattan, ale za to 
si, milujúc sa navzájom, urobili v ne-
deľu vždy výlet na bicykloch. Áno, ešte 
aj ako dospelí ľudia. S košíkom dobrôt, 
ktoré si dovolili pripraviť zo skromného 
rozpočtu na nedeľu. Ale – nemali dlhy. 
A boli šťastní.

Podarilo sa takýmto ľuďom nájsť 
šťastie, kde by ho dnešné generácie vô-
bec nehľadali. V sebe a v sebe prispô-
sobených možnostiach a okolnostiach. 
Oni vedeli, že nikto im nič nedá, od ni-
koho nič očakávať nemajú, lebo nikto 
im nič nedaruje. Som už na „zaslúže-
nom odpočinku“ a pracujem. Môžem aj 
nepracovať, narobil som sa dosť. Ale – 
chcem ešte žiť a ak sa dá, aj 
šťastne žiť. Tak sa musím 
o to sám postarať. Alebo 
si fakt myslíte, že v tomto 
štáte to urobí niektorý po-
litik za vás?

Pekný pracovi-
tý týždeň -

Nečakajme, že budeme iba dostávať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

chcem ešte žiť a ak sa dá, aj 
šťastne žiť. Tak sa musím 
o to sám postarať. Alebo 
si fakt myslíte, že v tomto 
štáte to urobí niektorý po-

Pekný pracovi-

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
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0907 877 860
Inzerát, ktorý predáva

Príslovia dnešnej doby:
Kto sa veľa pýta – málo googli.
Čo na srdci – to na Facebooku.



ZH 22-02 strana_ 2

tradície / služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

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
Bc. Lenka Komorová  0911 293 742

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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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.
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
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Vinári dobre poznajú tto meno v 
kalendári a netrpezlivo čakajú, aké 
počasie bude 21. januára. Dlhodo-
bá predpoveď viazaná na Vincenta 
zohľadňuje cykly striedania príli-
vov teplého a studeného vzduchu 
na naše územie, pôsobenie nízkeho 
a vysokého tlaku, fázy mesiaca. A 
mimochodom, na Vincenta je polo-
vica zimy za nami.

Svätý Vincent je prvým svätcom 
Španielska a jeho úcta je veľmi rozší-
rená po celom Španielsku, ale aj Portu-
galsku. Rovnako ako pri skoro všetkých 
ranokresťanských svätcoch máme aj o 
ňom málo historických správ. Všetky 
údaje pochádzajú z ústnej tradície a le-
giend, ktoré opisujú ich životy. 

Aj legenda o sv. Vincentovi hovorí, 
že bol arcidiakonom biskupa sv. Valé-
ria. Biskupa a diakona za čias prena-
sledovania cisára Diokleciána zatkli. 
Kým biskupa poslali do vyhnanstva, 
Vincenta podrobili krutému mučeniu. 
Po smrti jeho telo zašili do volskej kože 
a hodili do mora, ktoré jeho telesné po-
zostatky vyplavilo. Tie sa dnes nachá-
dzajú okrem Zaragozy v Ríme, Paríži a 
iných mestách Francúzska. Jeho meno 
sa nachádza v najstarších martyro-
lógiach, čo dostatočne dokumentuje 
opodstatnenosť jeho úcty.

Deň sv. Vincenta je označovaný ako 
polovica zimy. Vinohradníci sa na ten-
to deň veľmi tešia, nakoľko Vincentov 

paprsok prináša ovocie a dobré hrozno. 
Je patrónom Zaragozy, vinárov, ná-
morníkov, pokrývačov, drevorubačov, 
výrobcov tehál, hrnčiarov. V ikonogra-
fii je zobrazený ako diakon s palmou, 
knihou, loďou, krížom a hroznom; nie-
kedy s ražňom alebo mlynským kame-
ňom ako nástrojmi mučenia. Inokedy 
je zobrazovaný s havranom, ktorý pod-
ľa legendy chránil jeho mŕtve telo pred 
divou zverou.
A ešte niekoľko ľudových múdrostí:

Keď sa Vincent slní, víno sudy plní. 
Ak na svätého Vincenta slnko svieti, 
dbaj, mať veľké sudy, všetko sa zapl-
ní. Slnko na Vinca, dá mnoho vínca. 
Jedna z pranostík vraví i toto: Ak sa na 
Vincenta vtáča z kaluže vody napije, 
na ďalší deň letiac zamrzne... Iná stará 
múdrosť radí, sedieť radšej okolo Vin-
centa doma pri peci.

Ak sa na Vincenta ...

» red

15. január 1971  
George Harrison vydal svoj singel My 
Sweet Lord, na celom svete sa ho predalo 
viac ako 5 mil. kusov, neskôr sa stal pred-
metom žaloby majiteľov autorských práv 
skladby He´s So Fine.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERCIA
0907 877 860
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0911 293 742
Inzerát, ktorý predáva
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Dispečing SK - 0950 333 222
Žiar nad Hronom
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 30 €/Auto
Odvoz auta zadarmo z okresov

GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.

16. január 1969  
na protest proti odklonu od demokratizačného procesu sa v Prahe 
upálil študent Jan Palach.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

20. január 1958    
Elvis Presley prijal svoj povolávací rozkaz 
do americkej armády.

Výročia a udalosti

Najčítanejšie

regionálne

noviny
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»Predám Fiat Punto 
0917049831

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Odkúpim továrensky trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195
»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný,rôzne die-
ly(kolesá,svetlá,kostry,a-
td).tel. 0907 687634
»KÚPIM STARÚ MOTOR-
KU HOCIJAKÚ AJ BABETU 
TEL.0944883567

»Kúpim garáž v ZH 0944 
276171
»Kúpim 3i.byt v ZH 
0944276171

»Predám dvojposteľ s úlož-
ným priestorom hnedú ča-
lúnenú.Tel.:0904511304

»Kúpim hd kože tč 
0948799362

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124

»Kúpim bankovky a mince 
ČSR,SŠ a ČSSR aj celé al-
bumy len v dobrom stave! 
0915143219

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na

www.regionpress.sk

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    

INZERCIA
0907 877 860

19. január 1945    
oslobodenie Prešova a Košíc sovietskymi 
jednotkami.

Výročia a udalosti

17. január 1904  
svetová premiéra hry A. P. Čechova Višňový sad v Moskovskom 
umeleckom akademickom divadle.

Výročia a udalosti

18. január 1902  
komisia pre stavbu Panamského prieplavu rozhodla, že trasa prieplavu 
povedie cez Panamu, a nie cez Nikaraguu, ako boli pôvodné návrhy.

Výročia a udalosti

Združenie miest a obcí Slovenska pri-
pravuje dopadovú štúdiu zameranú 
na vidiek ako investičnú príležitosť. 
Cieľom je reagovať na nekoncepčný 
prístup k rozvoju vidieka, ktorý vidí-
me v mnohých dlhodobých štruktu-
rálnych problémoch.

Sme jedinou krajinou v rámci Európ-
skej únie, ktorá nemá v žiadnom zákone 
definovaný vidiek, čo tiež prispieva k 
neúspešnému znižovaniu regionálnych 
rozdielov a otáznemu prínosu čiastko-
vých, namiesto systémových riešení. 

Dopadová štúdia zameraná na vi-
diek ako investičnú príležitosť bude re-
flektovať napríklad na to, že Slovensko 
je typicky vidieckou krajinou, nakoľko 
obce, teda samosprávy bez štatútu mes-
ta, tvoria 96 percent zo všetkých obcí na 
Slovensku.  Líšia sa počtom obyvateľov, 
čo ich radí do rôznych veľkostných ka-
tegórií. Rovnako, nemajú identickú de-
mografickú štruktúru, a tiež, adekvátne 
podmienky pre uspokojujúci prístup 
obyvateľov k rôznym formám verejných 
služieb. Hlavným cieľom dopadovej štú-
die preto bude návrh východísk, zmien 
a podporných mechanizmov, spolu s 
príkladmi dobrej praxe ako kombinácie 
optimálnych riešení pretrvávajúcich 
štrukturálnych problémov. 

Vidiek na Slovensku je mimoriadne 
špecifický, z hľadiska lokalizácie sídiel 

(prihraničie, vnútroštátne regióny), ale 
aj s prihliadnutím na vzdialenosť obcí k 
mestám, dopravnú obslužnosť, hustotu 
či riedkosť osídlenia a s tým súvisiacich 
mnohých štrukturálnych problémov, kto-
ré vo výraznej miere limitujú všestranný 
rozvoj územia krajiny so snahou o ucele-
nú krajinotvorbu. 

ZMOS dopadovou štúdiou zmapuje, 
a na základe získaných dát dokáže kvan-
tifikovať riešenia, ktoré sa budú dotýkať 
základných služieb a potrieb, možnosti 
medziobecnej spolupráce na spoločnom 
výkone verejných služieb, výpovednú 
hodnotu umocníme formuláciou riešení 
s uvedením príkladov dobrej praxe, ktoré 
už aktuálne vidíme na úrovni niektorých 
mikroregiónov ako prejav kooperácie, 
ktorý je zároveň aj investičnou príleži-
tosťou. 

ZMOS reaguje 
na nekoncepčnosť rozvoja vidieka

» Michal Kaliňák 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Predaj a rozvoz po celej SR
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Vaša OCHRANA pred BANKAMI,
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Hromadné podujatia sa po novom 
budú deliť do troch skupín podľa rizi-
kovosti. V závislosti od nej sú následne 
určené maximálne limity účastníkov. 
Vyplýva to z vyhlášky k organizácii 
hromadných podujatí, ktorá nado-
budne účinnosť 12. januára. 

Prvú skupinu tvoria nízkoriziko-
vé podujatia. V nich budú musieť mať 
účastníci prekryté horné dýchacie cesty 
respirátorom, platí zákaz konzumácie 
pokrmov a nápojov, povinné sedenie. 
Hromadné podujatie prebieha bez spevu 
a bez povzbudzovania. Podmienkami 
je režim OP a najviac 50 percent kapaci-
ty priestoru alebo maximálne 100 osôb. 
Medzi nízkorizikové podujatia možno 
zaradiť kino bez konzumácie jedál a ná-
pojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo 
divadelné predstavenie bez občerstvenia.

Druhú skupinu tvoria stredne riziko-
vé podujatia, pričom účastníci hromad-
ného podujatia majú prekryté horné dý-
chacie cesty respirátorom a na podujatí je 
fixné sedenie alebo státie. K podmienkam 
patrí režim OP a najviac 25 percent kapa-
city priestoru alebo maximálne 100 osôb. 
Medzi stredne rizikové podujatia možno 
zaradiť kino s konzumáciou jedál v sále, 
športové podujatia s divákmi, bohosluž-
by so spevom a podobne.

Vysokorizikové podujatia tvoria tre-
tiu skupinu.  Ide o hromadné podujatia 

v prevádzke verejného stravovania alebo 
iné, ktoré nespadá do nízko alebo stred-
ne rizikových podujatí. Podmienky sú 
režim OP, maximálne 20 osôb a povinný 
zoznam účastníkov. Medzi vysokorizi-
kové hromadné podujatia možno zaradiť 
oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky 
v prevádzkach a podobne. Na vysokorizi-
kové podujatia, ako sú svadby či oslavy, 
by sa mal od 19. januára vzťahovať nový 
režim OP plus. Podujatia by sa tak moh-
la zúčastniť len osoba s tromi dávkami 
očkovania proti ochoreniu COVID-19, 
osoba, ktorá ochorenie prekonala alebo 
človek s dvoma dávkami vakcíny a s tes-
tom. V relácii TV Markíza Na telo Plus to 
uviedol minister zdravotníctva Vladimír 
Lengvarský (nominant OĽaNO).

„Niekde budú stačiť dve dávky očko-
vania, pri vysokorizikových aktivitách už 
bude potrebný aj test. Tretia dávka alebo 
test k očkovaniu bude potrebný v prípade 
účasti na svadbách, karoch, oslavách, 
plesoch,“ vymenoval minister. Režim OP 
plus by sa mal vzťahovať aj na prevádzku 
hotelov či organizáciu niektorých športo-
vých podujatí. Pre deti by mal postačovať 
test, ktorý absolvujú v školách.

Zmeny by sa mohla dočkať aj karanté-
na, ktorá v súčasnosti trvá desať dní. Naj-
kratšia karanténa, zrejme trojdňová, by 
sa týkala osôb s troma dávkami vakcíny.

Ako to bude po novom 
s Covid semaforom?

» red

59
-0
30



ZH 22-02 strana_ 10

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
10

33
-0

00
6



ZH 22-02 strana_ 11

zamestnaniežiarsKO
11

16. január 1969  
na protest proti odklonu od demokratizačného procesu sa v Prahe 
upálil študent Jan Palach.

Výročia a udalosti
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na fyzickú 
ochranu obchodnej prevádzky

v Žiari nad Hronom

0948 491 167

Nástup IHNEĎ
POS nutný!
850 € brutto/ mesiac
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