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ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Č. 11 / 18. MAREC 2022 / 26. ROČNÍK

Žijeme zvláštne časy. Nosíme respirá-
tory, skupujeme jódové tabletky, na-
rýchlo vybavujeme pasy, zisťujeme, 
kde sa v našej blízkosti nachádzajú 
kryty civilnej obrany a čo si do nich so 
sebou vziať. Kto by si ešte pred dvoma 
rokmi pomyslel, že sa niečoho takého 
dočkáme. Myslím, že nik.

Udalosti uplynulých dvoch rokov 
hlboko zasiahli do našich životov a 
poriadne poznačili aj našu psychiku. 
Niet sa čo čudovať. Veď vysporiadať sa 
s vírusom, o ktorom sme nič nevedeli a 
denne zabíjal tisíce ľudí po celom svete, 
je skutočne ťažké aj pre akokoľvek silné 
povahy. A keď sme sa už ako tak zača-
li nadychovať, doľahla na nás vojna u 
našich východných susedov, ktorých 
osudy nám nie sú ľahostajné.

Každý sa s tým, čo v týchto časoch 
prežívame, potrebuje vysporiadať po 
svojom. Niektorí v snahe zvládnuť to 
obrovské napätie, radšej všetko popie-
rajú, vytesňujú, iní si robia zásoby jedla 
a vody, nakupujú jódové tablety, čaka-
jú hodiny na vybavenie pasov, alebo si 
pre prípad ohrozenia balia najnutnejšie 
veci. Počúvala som rozhovor so skúse-

nou psychologičkou, ktorá povedala, 
že to všetko, čo robíme, je len akousi 
obrannou reakciou nášho organizmu 
na to, čo sa okolo nás deje. Pomáha 
nám to zvládnuť neľahkú situáciu. Do-
dáva nám to pocit, že veci, ktoré nás 
ťažia a nevieme ich priamo ovplyvniť, 
máme tak aspoň trošku pod kontrolou 
a aj vďaka tomu nadobudneme dojem 
určitej istoty a bezpečia.

Čeliť situáciám, ktoré sa nás veľmi 
bytostne a osobne dotýkajú, sú nepre-
hľadné a nevyspytateľné, nie je ľahké. 
Aj preto potrebujeme nejaký pevný 
bod, akúsi barličku, o ktorú sa môžeme 
oprieť, keď je všetko okolo nás neisté. 
Práve ona nám môže pomôcť prekonať 
ten namáhavý úsek cesty, to nejasné, 
nepredvídateľné obdo-
bie, ktoré máme pred 
sebou. Ak ňou majú 
byť jódové tablety v 
našej lekárničke či 
pasy zbalené pre 
prípad potreby 
vydať sa na cestu, 
urobme to pre 
seba.

Urobme to tak, 
ako to cítime 

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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T: 0908 13 11 99

DOPRAVA V CENE!
ODSTAVČATÁ
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0911 293 742
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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
Bc. Lenka Komorová  0911 293 742

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

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.

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

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
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.

19. marca 1895    
prvý film „La sortie des usines Lumiéres“

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860
0911 293 742

Farár mi pri spovedi povedal, že 
sa mám v mojej nemorálnosti 
okamžite obrátiť na VIERU.
Viera ale nebola doma tak som 
sa obrátil na KATKU...

* * * * *
V reštaurácii:
- Máme už len francúzske ze-
miaky.
- A naše, slovenské sú kde?

* * * * *
Š ria piloti sú v lietadle, a dva-
ja vidia, že horí pravý motor. O 5 
minút vidia, že horí aj ľavý mo-
tor. Nastane panika. Z kabíny 
vylezie hlavný pilot, chystá sa 
vyskočiť a ostatným hovorí:
- Ničoho sa nebojte, idem po 
pomoc.
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1600–2500 €.
0948 534 542 / sídlo Malacky

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860
0911 293 742
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»Kúpim Pionier,Stelu,-
Babetu,Simson, aj die-
ly.0949505827

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»ODKUPIM MINCE BANKOVKY 
VECI ZO STRIEBRA PRIBORY 
SVIETNIKY TABATIERKY A INE 
0903868361
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince.
Tel. 0905/767 777
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124

»Predám seno voľne lože-
ne. Tel.0907/471 703

»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0940642703

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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje 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   

13 RôZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Minulý týždeň sme sa obrátili na 
našich klientov s prosbou o príspe-
vok obetiam ruského vojenského úto-
ku na Ukrajinu. Ponúkli sme všetkým 
možnosť navýšiť svoje faktúry za in-
zerciu o symbolické 1 euro, ku ktoré-
mu pridáme ďalšie euro my. Každý z 
nás sa vzdá symbolickej sumy 1 eu-
ra z každej nami vystavenej faktúry. 
Aj keď naša prosba prišla na posled-
nú chvíľu, sme radi, že mnohí zarea-
govali pozitívne a tak sme mohli ten-
to týždeň poslať ukrajinskému Čer-
venému krížu prvých 372 eur. Zo srd-
ca ďakujeme všetkým, čo nás podpo-
rili.

Tak ako sa, žiaľ, nekončia boje 
na Ukrajine, nekončí sa ani naša sna-

ha pomáhať. Presne naopak. Dúfame 
a prosíme všetkých, aby neprestali s 
pomocou, ktorá je pre obete vojny ne-
vyhnutná.

Budeme veľmi radi, ak budeme 
naďalej spájať sily a pomáhať spolu, 
v rámci našej akcie.

Tento týždeň sa k našej výzve pri-
pojili aj ďalší klienti: Rovňan, s.r.o., 
Ondrej Mihály - Agrotim.

Zo srdca všetkým ďakujeme. 

EURO k EURU pre Ukrajinu

» Tím REGIONPRESS 
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20. marca 1916    
Albert Einstein publikoval svoju teóriu re-
lativity 

Výročia a udalosti
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860
0911 293 742

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Urobíme Vám kompletnú
servisnú prehliadku ZDARMA

Máte svoju webovú stránku?

Sme      oogle partneri

0911 293 742
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INZERCIA
0907 877 860

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860
0911 293 742

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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22. marca 1963    
britská skupina The Beatles vydala album 
Please Please Me 

Výročia a udalosti4
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21. marca 1980  
prezident Spojených štátov Jimmy Carter vyhlásil americký bojkot letných olympij-
ských hier roku 1980 v Moskve na protest proti sovietskej intervencii v Afganistane 

Výročia a udalosti 23. marca 2001  
ruská vesmírna stanica Mir sa vstupom do atmosféry Zeme roz-
padla a jej zvyšky dopadli do Tichého oceánu blízko Fidži 

Výročia a udalosti

Nastáva obdobie, kedy si budeme 
môcť počas našich výletov do príro-
dy opäť nazbierať medvedí cesnak. 
Rastie takmer na celom Slovensku 
a v posledných rokoch sa teší veľkej 
obľube. Pozor, nepomýľte si ho s kon-
valinkou. Rozdiel spoznáte už podľa 
samotnej charakteristickej vône.

„Z medvedieho cesnaku sa zbierajú 
mladé, zdravé a nepoškodené listy, ktoré 
sa začínajú objavovať v teplejších oblas-
tiach už koncom marca. Tieto sa zbierajú 
až kým rastlina nevytvorí kvety. Kvety sa 
zbierajú na začiatku kvitnutia koncom 
apríla až v máji,“ odporúča Jaromír Kuče-
ra, z Botanického ústavu - Centra biológie 
rastlín a biodiverzity Slovenskej akadé-
mie vied.

Prospieva zdraviu
Medvedí cesnak má podľa odborníka 

podobné prospešné látky ako cesnak ku-
chynský len pomer týchto látok je odliš-
ný. „Celá rastlina obsahuje silicu, tvorenú 
hlavne organickými zlúčeninami síry, 
saponínmi, lektínmi, glutamil peptidmi, 
polysacharidmi, vitamínom C a minerál-
nymi látkami ako napríklad jód či selén,“ 
vyratúva botanik a dodáva, že okrem po-
silnenia imunity má rastlina blahodárne 

účinky na tráviace ťažkosti, využíva sa na 
liečbu vysokého krvného tlaku a chudo-
krvnosti, pozitívne vplýva na cievne zme-
ny vplyvom starnutia, napomáha taktiež 
pri liečbe astmy a cukrovky. „V gastronó-
mii či na liečebné účely sa využívajú mla-
dé listy, kvety a taktiež aj cibuľky. Tieto 
časti rastliny si nájdu uplatnenie ako sú-
časť zeleninových šalátov, polievok či na 
ochutenie mäsa,“ objasňuje Jaromír Kuče-
ra a našu otázku, kde sa vzal názov rast-
liny „medvedí“, odpovedá takto: „Traduje 
sa, že druhové meno medvedí má rastlina 
podľa toho, že ju na jar vyhľadávajú med-
vede, aby si prečistili svoj organizmus. 
Názov rastliny je skôr odvodený od faktu, 
že v minulosti bol zo strany ľudí o túto 
rastlinu menší záujem v porovnaní naprí-
klad s cesnakom kuchynským a preto bol 
považovaný ako vhodný len pre zvieratá“.

Je čas zberať medvedí cesnak

» ren
Medvedí cesnak. 

autor foto anncapictures pixabay

bylinKy / zamestnanie Najčítanejšie regionálne noviny
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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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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