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Život nám niekedy uštedrí po-
riadnu facku v podobe choroby, 
ktorá nám na čas vystaví stopku, 
prinúti nás spomaliť a poskytne 
tak priestor na zamyslenie sa nad 
naším spôsobom života. Hoci ide 
častokrát o ťažké a bolestivé život-
né obdobie, myslím si, že nás má 
čomusi naučiť.

Faktom je, že život väčšiny z nás 
je skutočne hektický. Ráno vstáva-
me ešte do tmy, uháňame do práce a 
domov sa vraciame opäť za tmy. Cez 
víkend sa pokúšame dobehnúť to, čo 
sme počas uplynulých dní nestihli, 
ešte podnikneme nejakú tú nákupnú 
turistiku a nový týždeň sa môže začať.

Vo víre každodenných povinnos-
tí ani nestíhame postrehnúť, že bol 
krásny slnečný deň, že vonku spŕchlo 
a po daždi vyšla na oblohe nádherná 
dúha, že v parku rozkvitli snežienky 
a že už prileteli prvé lastovičky alebo 
napadol sneh. Teda ten sneh zvyčajne 
zaregistrujeme, ale len v tej súvislosti, 
že nám narobil ťažkosti na cestách a 
ticho šomrajúc na cestárov uháňame 
v ústrety povinnostiam ďalšieho dňa. 
Nestíhame pritom ani vnímať ľudí 

okolo nás. Nepostrehli sme, že pani zo 
susedstva chodí po operácii o barlách 
a potrebuje pomôcť s nákupom, že 
mladý pár odvedľa kočíkuje dvojčatá, 
že...

Je veľká škoda, že častokrát až vďa-
ka varovnému prstu v podobe vážnej-
šieho ochorenia si dožičíme priestor 
na to, aby sme si trošku vydýchli, 
poriadne sa zamysleli nad tým, ako 
žijeme a prehodnotili naše priority. 
Veľa ráz až po takejto skúsenosti prí-
deme na to, že je dôležité sa venovať 
viac sebe, svojim blízkym a priateľom. 
Nákupnú turistiku vymeníme za vy-
chádzky do prírody, začíname viac 
objavovať, ochutnávať, vnímať a tešiť 
sa z každodenných maličkostí.

Zvykne sa hovoriť, 
že všetko zlé je na nie-
čo dobré a podobne 
je tomu aj v prípade 
choroby. Len ško-
da, že cena, ktorú 
v takomto prípa-
de zaplatíme, je 
mnohokrát pri-
vysoká.

Všetko zlé je na niečo dobré

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Zvykne sa hovoriť,
že všetko zlé je na nie-
čo dobré a podobne 
je tomu aj v prípade 
choroby. Len ško-
da, že cena, ktorú 
v takomto prípa-
de zaplatíme, je 
mnohokrát pri-
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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)

14. augusta 1945  
sa narodil Miloslav Luther, slovenský fil-
mový a televízny režisér a scenárista

Výročia a udalosti
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Dispečing SK - 0950 333 222
Žiar nad Hronom

INZERCIA
0907 877 860
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13. augusta 1912  
bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo 
Starého Smokovca na Štrbské Pleso

Výročia a udalosti

Urobíme Vám kompletnú servisnú prehliadku
ZDARMA

Máte svoju webovú stránku?

Sme      oogle partneri 0907 877 860
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Prenajmem nebytový 
priestor vhodný aj na pod-
nikanie vo Sv.Antone ihned 
k užívaniu.Tel.0908577005

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Kúpim heligonku akordeón 
husle saxafón.0915876860
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124
»ODKUPIM STARE MINCE BAN-
KOVKY A INE 0903868361

»predám staršie auto Hy-
undai accent 500 Euro O915 
O38 933

»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

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                    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

Nechtík lekársky je veľmi liečivá a vše-
stranne využiteľná bylinka, ktorú si 
môžete dopestovať vo svojej záhrade. 
Ide o letničku, ktorá kvitne od jari až 
do jesene oranžovými, prípadne žltý-
mi kvetmi.

Liečivé účinky - Nechtík lekársky 
čistí krv, hojí rany, zmierňuje kŕčové žily, 
zápaly ciev, lieči popáleniny či omrzli-
ny. Čaj z tejto bylinky pôsobí priaznivo 
na činnosť pečene, na žalúdočné a črev-
né ochorenia, detoxikuje organizmus a 
lymfatický systém, pôsobí priaznivo na 
nervový systém, upokojuje, uvoľňuje 
menštruačné kŕče, pomáha vykašliavať 
hlieny, zmierňuje reumatické bolesti aj 
bolesti hlavy či migrény.

Zber - Oranžové kvety nechtíka zbie-
rajte od júna do septembra počas slneč-
ného poludnia. Pozbierané kvety sušte 
v tieni či tme v suchom prostredí.

Použitie - Z kvetov nechtíka lekár-
skeho si môžete pripraviť masť, ktorú 
môžete bežne používať na hydrato-
vanie suchej pokožky, ako aj na ďal-
šie vonkajšie problémy ako sú hojace 
sa rany, vredy, opuchy, zapareniny, 
preležaniny, omrzliny či popáleniny. 
Upokojí aj pokožku spálenú od slnka. 
Obzvlášť vhodná je na kŕčové žily či 
ako prvá pomoc pri plesňových ocho-
reniach nôh. Rovnako prospeje pokož-
ke rúk počas zimných mrazivých dní.

Nechtíková masť - Budeme potre-
bovať: 100g vazelíny alebo bravčovej 
masti, hrsť sušených okvetných lístkov 
nechtíka lekárskeho, nádobku na masť

Postup: Bravčovú masť alebo čistú 
vazelínu vložte do hrnca s hrubším 
dnom a zohrejte. Potom do nej pridajte 
nechtík, dobre premiešajte a zložte zo 
sporáka. Hrniec prikryte pokrievkou a 
všetko nechajte stáť do ďalšieho dňa. 
Potom masť opäť ohrejte a následne 
preceďte cez gázu do vhodnej nádobky 
či pohára s uzáverom. 

Nechtíkový čaj - Jednu čajovú lyžič-
ku sušeného kvetu nechtíka lekárske-
ho zalejte 250 ml vriacej vody a nechaj-
te prikryté lúhovať 10 minút. Následne 
preceďte cez sitko a môžete popíjať.

Pozor! - Tak ako v prípade iných by-
liniek, aj nechtík lekársky používajte s 
mierou a čaj nepite dlhodobo.

Nechtík má mnohoraké využitie

» ren
foto TanteLoe pixabay
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GARANCIA NAJNIŽŠÍCH CIEN
0904 807 922

0904 807 922
montplastokna.sk, skorecigor@centrum.sk

- Plastové okná a dvere
- Žaluzie, sietky, parapety

Predaj okien a dverí

montáž - servis
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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SLOVENSKÝ VÝROBCA
A PREDAJCA NÁBYTKU

Sládkovi�ova 869/15, B. BYSTRICA
(nábytok Mikušincová)

NAVŠTÍVTE NAŠE PREDAJNE:

• SEDA�KY• POSTELE• POHOVKY• KRESLÁ

• MATRACE• ROŠTY• STOLY

NÁBYTOK PRE VÁS VYRÁBAME
UŽ 30 ROKOV.

K letu patrí ovocie a spolu s ním i vo-
ňavé ovocné koláče. Jedným z nich 
je aj bublanina, ktorá nie je náročná 
na prípravu a z plechu zmizne raz 
dva. Receptov na bublaninu nájde-
me nespočetné množstvo. Ponúka-
me naše osvedčené.

Bublaninu môžeme piecť počas 
celej sezóny tak, ako dozrievajú jed-
notlivé druhy ovocia. Hodia sa jahody, 
čerešne, višne, čučoriedky, ríbezle, 
maliny, ale pokojne môžete použiť aj 
iné, vami obľúbené plody.

Rýchla hrnčeková bublanina 
s malinami (hrnček 250 ml)

Suroviny: 2 hrnčeky polohrubej 
múky, 1 hrnček kryštálového cukru, 2 
balíčky vanilkového cukru, 1 balíček 
kypriaceho prášku do pečiva, 1 hrnček 
mlieka, 3 vajcia, 1/2 hrnčeka oleja, 300g 
malín

Postup: Maliny umyjeme a nechá-
me na site odkvapkať. Do misky dáme 
múku, kryštálový cukor, vanilkový cu-
kor a kypriaci prášok do pečiva a spolu 
zmiešame. V druhej miske metličkou 
vymiešame vajcia s mliekom a olejom. 
Potom do múky vlejeme mokrú zmes 
a vymiešame cesto. Plech vystelieme 
papierom na pečenie, vylejeme cesto a 
poukladáme husto maliny. Bublaninu 
pečieme približne 30 až 40 minút pri 
teplote 180oC, podľa druhu rúry a veľ-
kosti formy.

Kefírová bublanina s čučoriedkami
Suroviny: 250g polohrubej múky, 

250g hladkej múky, 1 balíček kypriace-
ho prášku do pečiva, 200g krupicového 
cukru, 200ml kefíru, 2 vajcia, 100ml 
oleja, 300g čučoriedok

Postup: Čučoriedky umyjeme a ne-
cháme na site odkvapkať. Do misky 
preosejeme obe múky, pridáme kypria-
ci prášok do pečiva a cukor a dobre pre-
miešame. Prilejem kefír a olej, pridáme 
vajcia a vymiešame. Plech vystelieme 
papierom na pečenie, vylejeme cesto a 
poukladáme husto čučoriedky. Bubla-
ninu pečieme približne 30 až 40 minút 
pri teplote 180oC, podľa druhu rúry a 
veľkosti formy.

Náš tip: Bublaninu podávame po-
sypanú práškovým cukrom. Ozdobiť 
môžeme kopčekom bieleho jogurtu, 
zmrzliny alebo šľahačky a lístkami me-
dovky či mäty.

Pripravte si chutnú bublaninu

» ren
zdroj foto pixabay
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15. augusta  1914  
bol slávnostne otvorený Panamský prieplav

Výročia a udalosti 17. augusta  1812  
víťazstvo Napoleona I. nad ruskou armá-
dou v bitke pri Smolensku

Výročia a udalosti
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! CHCETE ochranu pred BANKAMI, 

 ! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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Mesiace august a september sú ob-
dobím dozrievania kukuričných 
klasov. Táto obilnina, dorastajúca 
do výšky jedného až troch metrov 
pochádza z Ameriky, odkiaľ sa po-
stupne dostala aj do ostatných ob-
lastí sveta.

U nás je známa najmä cukrová ku-
kurica, ktorá sa pestuje na priamu kon-
zumáciu, pukancová kukurica, ktorá 
sa využíva na výrobu pop-cornu alebo 
aj škrobnatá kukurica, ktorá je vhodná 
na výrobu múky.

Účinky na zdravie - Kukurica je 
bohatá na mnohé zdraviu prospešné 
živiny. Obsahuje vitamíny, ako naprí-
klad vitamíny skupiny B, vitamín C či 
E. Z minerálov obsahuje draslík, horčík 
či fosfor. Svoju žltú farbu má kukurica 
vďaka obsahu farbív – karotenoidov, a 
to najmä luteín a zeaxantín, ktoré majú 
antioxidačné účinky a veľmi prospešne 
pôsobia na zdravie očí. „Kukurica je 
tiež bohatá na vlákninu, ktorá podpo-
ruje zdravú funkciu tráviaceho traktu. 
Neobsahuje lepok, preto je vhodná aj 
pre celiatikov“, hovoria odborníci z 
Poradne zdravia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva Bratislava.

Skladovanie - V obchodoch je ku-

kurica dostupná celoročne v mrazenej i 
konzervovanej forme, ale počas sezóny 
by sme pravdaže mali uprednostniť tú 
čerstvú. Pri kúpe klasov si treba vybe-
rať tie, ktoré sú pevne zabalené a majú 
sýto zelené šupky. Najlepšie je sklado-
vať ich neolúpané v chladničke a spot-
rebovať v priebehu niekoľkých dní.

Použitie - Kukurica má v našej ku-
chyni bohaté uplatnenie. Najčastejším 
spôsobom prípravy čerstvých klasov je 
grilovanie alebo varenie. Z konzervo-
vanej či mrazenej kukurice si môžeme 
pripraviť chutnú polievka, vhodná je 
však aj ako príloha k jedlám. Pridávať ju 
môžeme do šalátov, cestovín aj rizota.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava

Kukurica je plná vitamínov

» ren
zdroj foto Couleur pixabay
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Sleduj to!
Domáci internet 
aj telka 
so ������

Viac o ponuke u uvedeného partnera. 

12 €
  16 €

INTERNET M

/mes.

� � � � � � � � � � � � � � � � �

Bernolákova 11
���������

obchod@escomp.sk
0903 952 942

�������������������
eScomp
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0911 293 742
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16. augusta  1896  
na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon bolo nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku

Výročia a udalosti

Dolný Zemplín sa môže pochváliť 
ekoturistickou novinkou. V obci 
Moravany otvorili Živý včelársky 
skanzen, v ktorom sa život nezasta-
ví, budú v ňom žiť včely, prebiehať 
včelárske prednášky aj apiterapia.

Nadšenie miestnych včelárov vy-
ústilo do nápadu ukázať prácu s týmto 
užitočným hmyzom aj laickej verejnos-
ti. V živom včelárskom skanzene sa 
všetci zvedavci dozvedia ako sa kedysi 
chovali včely, čo sa zmenilo, od čoho sa 
upustilo a čo sa naopak pridalo v sta-
rostlivosti o túto nenahraditeľnú zlož-
ku ekosystému. Návštevníci tiež uvi-
dia dobové úle, akými sú rôzne kláty, 
figurálne, slamené či šašinové úle, ale 
aj moderné úle používané v súčasnos-
ti. Všetky budú obývané včelími rodi-
nami. Včelárska, ale i laická verejnosť 
má tak príležitosť pozrieť si život včiel 
bezpečne, s podrobnými informáciami 
a odborným výkladom. 

Úľové spanie či apiterapia
Práca so včelami nabíja energiou a 

priaznivo pôsobí na naše zdravie. To, 
čo včelári získavajú dýchaním vzduchu 
z úľov, si budú môcť vyskúšať aj náv-
števníci skanzenu v Moravanoch, a to 

bez strachu zo žihadiel. Zvedavci, nad-
šenci aj rodiny s deťmi v skanzene obja-
via včelín v podobe domčeka, ktorý je 
upravený pre spánok a oddych priamo 
na včelích úľoch. Stačí si iba ľahnúť do 
apidomčeka, dýchať vzduch s vôňou 
medu, vosku, propolisu a započúvať 
sa do pokojného bzučania pod vami. 
A možno aj pokojne zaspať. Terapia 
pôsobí nielen na nervovú sústavu ako 
aromaterapia, ale vďaka svojmu zlože-
niu má aj protizápalový, antivírusový a 
antibakteriálny efekt.

Informácie a foto poskytla 
Krajská organizácia cestovného 
ruchu Košice Región Turizmus.

Včelársky skanzen na Zemplíne

Živý včelársky skanzen v Moravanoch.
» ren

www.cromwell.sk

H�ADÁME 
SPO�AHLIVÝCH 
DORUČOVATEĽOV 
V TEJTO LOKALITE.

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERCIA
0907 877 860
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Vtipy
týždňa

»Družstevníci idú na zá-
jazd do Bratislavy. Prídu 
pred veľkú budovu, na 
ktorej dedko číta: „Carlton”. 
Sprievodca ho upozorňuje:
- Dedko, to musíte čítať 
„Karlton”!
Prídu pred inú budovu, na 
ktorej dedko pre istotu číta: 
„Kukráreň”.

»Učiteľ sa pýta žiakov:
- Kto z vás mi vie vysvetliť, 
prečo pri búrke vidíme naj-
prv blesk a až potom poču-
jeme hrmenie?
Prihlási sa Janko:
- Pán učiteľ to je preto, že 
oči máme vpredu a uši až 
za nimi.

»- Kamarát môj, čo si celý 
doráňaný?
- Ále, na siedmom poscho-
dí doma v byte som cvičil 
so šesťdesiat kilovou čin-
kou, vyšmykla sa mi z rúk, 
a ja som sa prepadol o tri 
poschodia nižšie.

»Futbalový komentátor:
- Vážení diváci, mužstvo 
hostí prešlo z aktívnej 
obrany do pasívneho úto-
ku...

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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65
-0
04

75
-5
8

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

37
-1
28

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ
Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Posledné voľné termíny:

29.8. - 3.9. 2022
5.9. - 10.9. 2022
12.9. - 17.9. 2022

19.9. - 24.9. 2022

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov


