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Niekedy priam bytostne cítime, 
že potrebujeme zmenu, či už vo 
vzťahoch, v práci alebo v spôsobe 
života. Ak sa k nej však už-už chce-
me odhodlať, tak príjemný pocit z 
očakávania niečoho nového a há-
dam aj lepšieho, náhle vystrieda 
neistota, strach a úzkosť.

Zmena je proces, a ten môže byť 
niekedy bolestný, nehovoriac o tom, 
že je pre nás veľmi ťažké opustiť svoju 
komfortnú zónu a stratiť istoty, ktoré 
máme, hoci nie sú ideálne. Aj preto 
častokrát radšej zotrváme vo vzťahu, 
ktorý je už roky nefunkčný či v prá-
ci, ktorá nás nenapĺňa, či priam ničí 
a uprednostníme to, čo máme, pred 
niečím novým. Radšej potlačíme do 
úzadia všetko zlé, čo nám už roky 
znepríjemňuje život a chlácholíme 
sa tým, že  aj zopár dobrých vecí sa 
stalo.

Strach zo straty našich zabehnu-
tých koľají nás dokáže úplne paraly-
zovať a je preto veľmi dôležité sa mu 
postaviť. Inak uviazneme v situácii, 
ktorá nás ubíja, robí nás nespokoj-
nými a nešťastnými. Je dobré si uve-
domiť, že každý koniec prináša nový 
začiatok, pretože tam, kde sa jedny 

dvere zatvoria, otvoria sa iné. A tak 
namiesto toho, aby sme podľahli 
strachu, odzbrojme ho tým, že sa 
budeme tešiť na zmenu aj na všetko 
nové, čo nám prinesie, že sa budeme 
tešiť na všetky tie dvere, ktoré čakajú 
na to, kým prekročíme ich prah.

Je pravdaže dôležité, pokojne sa 
na zmenu pripraviť a vyhnúť sa bez-
hlavému skoku do neznáma. Pýtať sa 
samých seba, čo ňou môžeme stratiť, 
ale aj to, čo môžeme vďaka nej získať 
a ako sa k tomu dopracovať. Rovna-
ko musíme počítať s tým, že nebude 
všetko okamžite také, aké sme si 
predstavovali a treba pamätať aj na 
to, že sa pravdepodobne nevyhneme 
nejakým tým chybám. Ale práve na 
nich sa môžeme poučiť a pokračo-
vať ďalej v našej ceste. Ak nás na nej 
bude sprevádzať naše 
odhodlanie, vytrva-
losť a odvaha, hádam 
sa nám podarí zme-
niť veci k lepšiemu.

Život je zmena

» Renáta Kopáčová, redaktorka

bude sprevádzať naše 
odhodlanie, vytrva-
losť a odvaha, hádam 
sa nám podarí zme-
niť veci k lepšiemu.

0907 877 860
Inzerát, ktorý predáva
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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   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (26.880 domácností)

Odborníci hovoria, že predávkovať 
sa je možné aj voľnopredajnými 
liekmi a zároveň upozorňujú na 
skutočnosť, že pribúdajú prípady 
predávkovania sa paracetamolom 
aj u detí.

Paracetamol je jedno z najrozšíre-
nejších liečiv proti bolesti a horúčke. 
Nájdeme ho v širokom spektre voľno-
predajných analgetík či antipyretík. 
„Pri užívaní liekov s obsahom para-
cetamolu je však nutná opatrnosť a 
obozretnosť. Ako všetky lieky, aj tie s 
obsahom paracetamolu môžu spôso-
bovať nežiaduce účinky,“ varujú od-
borníci zo Štátneho ústavu pre kontro-
lu liečiv (ŠÚKL) a zároveň prízvukujú, 
že otrava paracetamolom je vážny stav 
a pri neliečenej otrave dochádza k zly-
hávaniu obličiek, pečene a poruchám 
vedomia, čo môže viesť až k úmrtiu 
pacienta.

Príznaky otravy paracetamolom
Medzi príznaky otravy paracetamo-

lom patrí nevoľnosť, nechutenstvo, 
vracanie, potenie, ospanlivosť či apa-
tia. „Pozor, otrava paracetamolom má 
aj takzvanú bezpríznakovú fázu, keď 
dochádza k prechodnému zlepšeniu 
stavu pacienta, čo môže negatívne 
ovplyvniť diagnostiku. Príznaky sa 
však zvyčajne po dvoch dňoch vrátia 

vo vyššej intenzite,“ zdôrazňujú od-
borníci.

Pozor na nadmerné užívanie u detí
Štátny ústav pre kontrolu liečiv v 

tejto súvislosti varuje pred nekon-
trolovaným a nadmerným užívaním 
paracetamolu. Medzi tínedžermi sa 
šíri nebezpečná takzvaná “paraceta-
molová výzva”, počas ktorej tínedžeri 
užijú všetky voľnopredajné lieky, ktoré 
doma nájdu, a následne reakciu svoj-
ho organizmu nakrúcajú na sociálne 
siete. Na nebezpečenstvo tejto výzvy 
upozorňuje aj Národný ústav detských 
chorôb, ktorý na urgentnom príjme 
eviduje zvýšené množstvo prijatých 
detí intoxikovaných paracetamolom.

Podrobnejšie sa téme venujeme na 
našej webovej stránke čujte.sk.

Zdroj informácií ŠÚKL

Rozšírili sa prípady 
predávkovania paracetamolom

» ren
Ilustračné foto: zdroj foto qimono pixabay

78
-0

01
4-

1

Dispečing SK - 0950 333 222
Žiar nad Hronom
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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.

0907 877 860
Inzerát, ktorý predáva
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! ZBAVÍTE sa všetkých dlhov !

 ! Volajte 0905 638 627 !

INZERCIA
0911 293 742
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»Kúpim SIMSON,STELU,-
PIONIER,BABETU, aj die-
ly.0949505827
»Predám ND  LADA, štar-
tér, karburátor - 1ks, vodná 
pumpa, zdvihák, 2ks zrka-
dlá - vonkajšie-vnútorné. 
Zn. ZH Tel.: 0908 862 842
»Odkupim motorky JAWA 
SIMSON BABETA MUSTANG 
PIONIER MOPED STADION aj 
nepojazdn 0904274781
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»KUPIM STARU MOTORKU 
MOZE BYT AJ BABETA,SIM-
SON 0944883567

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel. 0905/767 777

»Predám kozu a 3 kozlence. 
Župkov tel. 0902837693.

»KUPIM LITERATURU k sta-
rym motorkam JAWA BA-
BETA PIONIER a Traktorom 
ZETOR 0904274781
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124

»Hľadám priateľku na váž-
ny vzťah. Tel. 0918 256 367
»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0940642703

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 5.

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    
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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 toľ-
kokrát, 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 Platba-
Mobilom.sk technicky zabezpeču-
je ELET, s.r.o.

25. apríla 1792 
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseil-
laise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

Výročia a udalosti
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
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Liptov je prekrásny horský región 
na severe Slovenska a nájdete tam 
veľa pekných miest, ktoré sa oplatí 
vidieť a zažiť. Medzi najobľúbenejšie 
z nich patrí Čutkovská dolina, kde 
nájdete aj náučný chodník vhodný 
pre všetky vekové kategórie.

Čutkovská dolina sa nachádza na 
území Veľkej Fatry, neďaleko mesta Ru-
žomberok. Nadšenci a turisti z Černovej 
tam vytvorili aj s podporou regiónu Lip-
tov náučný chodník pod názvom Známa 
– neznáma Čutkovská dolina. Komplet-
ný chodník aj s odbočeniami je dlhý 6,6 
kilometra a má desať tabúľ, šesť mostí-
kov a tri lavičky na sedenie. Najväčšími 
lákadlami sú až 24 metrov vysoký vodo-
pád a 64 metrov dlhá tiesňava. Chodník 
zväčša vedie po asfaltovej ceste, takže 
ho zvládnu bez väčších ťažkostí všetky 
vekové kategórie návštevníkov.

Tajomstvá fauny a flóry
Cestou náučným chodníkom natrafí-

te na desať náučných tabúľ. Tie odha-
ľujú tajomstvá fauny a flóry Liptova. 
Tri tabule sa nachádzajú v ťažšie prí-
stupnom lesnom teréne, takpovediac 
v divočine. Ukazujú turistom doslova 
klenoty, ktorými sú čarovné vodopá-
dy, tiesňavy, husté lesy pripomínajúce 
pralesy. Najvyšším bodom chodníka je 
tiesňava v nadmorskej výške 850 met-

rov. Samotný kaňon tiesňavy meria 64 
metov a vytvoril ho Čutkovský potok. 
Trasa sa začína pri Kolibe u Dobrého 
pastiera, nasleduje – Červená skala – 
Rázcestie k Jeleniemu vodopádu – Je-
lení vodopád – Rázcestie k Jamišnému 
vodopádu – Jamišné vodopády a Ties-
ňava za dierou. Naspäť sa môžete vrátiť 
rovnakou trasou až k začiatku náučné-
ho chodníka.

Ako sa tam dostať?
Ak sa do Čutkovskej doliny privezie-

te autom, zaparkovať sa dá bezplatne 
na parkovisku pri Kolibe u Dobrého 
pastiera. V prípade, že chcete využiť 
verejnú dopravu, tak z autobusovej 
či vlakovej stanice v Ružomberku je 
možnosť cestovať tam MHD, pričom 
zastávka je umiestnená len 5 minút od 
začiatku Čutkovskej doliny, hneď pri 
hlavnej ceste.

Náučný chodník Známa 
– neznáma Čutkovská dolina

» ren
Zdroj informácií a foto Visit Liptov, Visitliptov.sk
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Pŕhľava dvojdomá alebo ľudovo žih-
ľava je liečivá bylinka, ktorá je pre 
množstvo zdraviu prospešných látok 
hojne využívaná aj v ľudovom liečiteľ-
stve. Už naše staré mamy ju v podobe 
čajovej kúry využívali na detoxikáciu 
organizmu a zlepšenie stavu pokožky 
či ako výživu pre vlasy. Jej zber sa prá-
ve začína.

Liečivé účinky - pŕhľava dvojdomá 
obsahuje magnézium, vápnik, železo, 
fosfor, sodík, ale aj mnoho vitamínov. 
Pripisujú sa jej priaznivé účinky na ob-
ličky, žlčník či pečeň. Rovnako však čistí 
krv, podporuje krvotvorbu a pomáha pri 
liečbe rôznych kožných ochorení. Čaj sa 
používa aj pri zápaloch močových ciest a 
osteoporóze.

Zber - sezóna zberu pŕhľavy začína v 
apríli a končí v septembri. Zbierajte mla-
dé listy z rastlín, ktoré nekvitnú. Odporú-
čame však na tento účel použiť rukavice, 
pretože na povrchu listov sa vyskytujú 
drobné chĺpky, ktoré spôsobujú pŕhlenie 
s následným začerveňaním pokožky a 
tvorbou drobných pľuzgierikov. Na zber 
si vyberajte čisté miesta.

Pripravte si čaj - 1 čajovú lyžičku su-
šenej pŕhľavy zalejte 250 ml vriacej vody 
a lúhujte v prikrytej nádobe  10 až 15 mi-
nút. Čaj môžete piť vlažný dva až trikrát 
denne a pripravujte si ho vždy čerstvý.

Pripravte si kúpeľ - čerstvo nazbera-

nú žihľavovú vňať zalejte šiestimi litrami 
studenej vody a nechajte lúhovať asi 12 
hodín. Hotový výluh preceďte, ohrejte – 
ale nevarte a vlejte do vodou napustenej 
vane, pričom sa namočte len po oblasť 
srdca. Vo vani zostaňte približne 20 mi-
nút.

Pripravte si výluh - na posilnenie vla-
sov si pripravte výluh a to tak, že približ-
ne dve hrste čerstvo nazberanej žihľavy 
povarte v 500 ml vody. Vlažným výluhom 
si potom oplachujte vlasy.

Pozor - čaj zo žihľavy pite maximálne 
tri týždne. Potom si doprajte niekoľko 
týždňov prestávku. Čaj nie je vhodný pre 
deti do 15 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Náš tip - ak nazbierate viac pŕhľavy 
ako stačíte spotrebovať, jednoducho si ju 
môžete usušiť. Listy rozprestrite na pod-
nos tak, aby sa neprekrývali a umiestnite 
na vzdušné tmavé miesto.

Žihľava prečistí organizmus 
– pripravte si kúpeľ alebo čaj

» ren
zdroj foto sipa pixabay

27. apríla 2005 
prvé vzlietnutie najväčšieho osobného dopravného lietadla na 
svete – Airbus A380 

Výročia a udalosti

28. apríla 1950 
v Česko-Slovensku prebehla akcia P – likvidácia gréckokatolíckej 
cirkvi

Výročia a udalosti
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23. apríla 1956 
Elvis Presley mal prvé vystúpenie v Las 
Vegas, Nevada

Výročia a udalosti
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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24. apríla 1836 
pamätný výlet štúrovcov na Devínsky 
hrad

Výročia a udalosti

47
-0

29



ZH 22-16 strana_ 10

29,90 €14,20 € 44,90 €44,98 €

29,90 €

29,90 €4,50 €4



ZH 22-16 strana_ 11

87
-0
04

4

Ponúkame:
Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu
Výhodné platové ohodnotenie 
Fakturácia každé 2 týždne s 10 dňovou
splatnosťou
Pracovné náradie
Hradené ubytovanie

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

UCELENÉ MURÁRSKE
PARTIE

na výstavbu rodinných a bytových
domov v Belgicku.

Jedná sa o bežné murárske práce
a murovanie fasády z lícových tehál.

Požadujeme:
Prax min. 2 roky, vlastné auto, živnosť 
serióznosť, pracovitosť a zodpovednosť

Viac info na +421 917 860 693
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

����������������
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY OBYTNÉ MODULY

Na mobilný / modulový 
dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri
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