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Každý týždeň: Banská Štiavnica, Ban-
ská Belá, Štiavnické Bane, Žarnovica, 
Brehy, Hodruša - Hámre, Hronský Be-
ňadik, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, 
Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Žiar 
nad Hronom, Bartošova Lehôtka, Dolná 
Trnávka, Hliník nad Hronom, Janova 
Lehota, Jastrabá, Kosorín, Kremnica, 
Lovča, Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová, 
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská, Stará 
Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne, Hodru-
ša - 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    34.980 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)

INZERCIA
0907 877 860
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Dispečing SK - 0950 333 222
Žiar nad Hronom

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0911 293 742
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»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361
»Kúpim SIMSON, STELU,Pi-
onierJAWU 250,350 aj die-
ly.0949505827
»ODKUPIM motocykel JAWA 
CZ PIONIER BABETA dobre 
zaplatim 0904274781
»Predám zimné pneu. 
Barum Polaris 3, 195/65 
R15 + disky Enzo 15. Tel: 
0907727201

»Predam zahradku v Hlini-
ku n/Hr. 381 m2, privod EE. 
Tel. 0905 - 980196
»Predam zahradku v Hlini-
ku n/Hr. 381 m2, privod EE. 
Tel. 0905-980196

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»ODKUPIM STARE MINCE BAN-
KOVKY A INE 0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124

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 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

Myslím si, že každý z nás má občas 
tendenciu porovnávať sa s inými. 
Či už ide o výzor, kariéru, úspechy, 
deti, trávenie voľného času ale-
bo majetok. Pritom si možno ani 
neuvedomujeme, aké škodlivé či 
priam toxické môže porovnávanie 
byť, pretože práve vďaka nemu sa 
častokrát cítime neúspešní, nena-
plnení a v konečnom dôsledku ne-
spokojní.

Raz sa mi jedna známa posťa-
žovala na to, ako sa jej nepáči život, 
ktorý vedie jej dcéra. Nešlo pritom o 
to, že by sa jej ratolesť správala ne-
morálne, že by kradla či niekomu 
ubližovala. Len spôsob jej života jed-
noducho nespĺňal obraz, ktorý si pre 
ňu jej mama vysnívala. Tá sa nevede-
la zmieriť s tým, že ešte po tridsiatke 
žije dcéra s ňou, a kým jej vrstovníč-
ky už majú aj po dve deti, ona je ešte 
stále nezadaná. Rovnako ju trápilo, 
že kým mnohé kamarátky jej dcéry 
už urobili poriadnu dieru do sveta v 
podobe skvelej kariéry, tak jej ratolesť 
nemá žiadne vysoké méty. Spýtala 
som sa jej vtedy, či je jej dcéra šťastná 
alebo spokojná s tým, ako žije. Odpo-
veď znela áno. A to, myslím, hovorí 
samo za seba. Pretože práve to je tým 
najdôležitejším, čo si môže matka pre 
svoje dieťa želať bez ohľadu na to, aký 
život by si preň ona sama predstavo-
vala.

Častokrát zabúdame na to, že 
každý z nás je jedinečný, má iné na-
stavenie, iné danosti, iné tempo, iné 
priority, iné potreby. Ale aj iné túžby, 
iné predstavy o živote. Každý z nás si 
tiež stanovuje iné ciele a porovnáva-
nie je preto úplne zbytočné až škodli-
vé. Odborníci hovoria, že porovnávať 
by sme sa mali vždy len sami so se-
bou. Všímať si, v čom prešľapujeme na 
mieste a naopak, v čom sme dosiahli 
pokrok. A práve naše vlastné zlep-
šenia nám môžu priniesť spokojný a 
radostný život a nie to, že si kúpime 
rovnaké auto, ako má náš sused. A to 
by malo, pravdaže, platiť aj v prípade 
našich detí a partnerov. Buďme šťast-
ní, ak sú aj oni šťastní vo svojej koži a 
nesnažme sa ich za každú cenu porov-
návať s inými, lebo aj tieto naše vzory 
môžu mať svoje temné stránky, ktoré 
by sme mali vziať do úvahy a to by sa 
nám už až tak páčiť nemuselo. Možno 
sa aj oni pasujú s množstvom problé-
mov a veci v ich živote vôbec nie sú 
také ružové, ako sa nám 
javia a možno, ak by 
sme išli do hĺbky, tak 
by sme prišli na to, že 
by sme v ich topán-
kach kráčať vôbec 
nechceli, pretože 
cena, ktorú pla-
tia, je privysoká.

Každý z nás je jedinečný

» Renáta Kopáčová, redaktorka

také ružové, ako sa nám 
javia a možno, ak by 
sme išli do hĺbky, tak 
by sme prišli na to, že 
by sme v ich topán-
kach kráčať vôbec 
nechceli, pretože 
cena, ktorú pla-
tia, je privysoká.
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OTVORENÉOTVORENÉ

FRUCTOP

INZERCIA
0911 293 742
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Cena 0,30€/kg

pri odbere nad 300kg

Jablko                – najsladšie jablkoFUJI
ideálne na kvas

Prijímame objednávky
038 768 8415, 0908 977 926
bioplant@bioplant.sk

BIOPLANT, s.r.o., Ostratice 333, 956 34

pestujeme pre Vás

pestu e Vá
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Tel:0905 267 750 Žiar n. Hronom

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0911 293 742
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10. septembra 1898   
taliansky anarchista Luigi Lucheni zavraž-
dil rakúsku cisárovnú Sissi 

Výročia a udalosti

16. septembra 1848   
slovenskí národovci pod vedením Štúrov-
cov založili vo Viedni prvú Slovenskú ná-
rodnú radu, ako najvyšší politický a vojen-
ský orgán Slovenska

Výročia a udalosti
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Školská 42/2, 
968 01 Nová Baňa

 dopmont@dopmont.sk
0915 186 898

výhodné 
ceny

PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK  8:00 - 15:00 :    
STREDA: 8:00 - 16:30  PIATOK  zatvorené:

INZERCIA
0907 877 860
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Zelené hnojenie nám ponúka mož-
nosť ako nahradiť v záhrade maš-
taľný hnoj a zároveň dodať pôde 
potrebné živiny. Začať s ním môžete 
ihneď po zbere úrody.

Zelené hnojenie môžete v záhrade 
využiť všade tam, kde pestujete zeleni-
nu, dokonca sa nemusíte báť použiť ho 
v skleníku či fóliovníku.

O čo vlastne ide? - Pri zelenom 
hnojení ide o spôsob hnojenia pôdy 
pomocou živých rastlín a ich zapra-
covanie v skorom rastovom štádiu do 
pôdy, pričom ide o metódu veľmi šetr-
nú k životnému prostrediu. Potom ako 
sa rastliny, ktoré ste do pôdy zapraco-
vali rozložia, obohatia pôdu o množ-
stvo živín. Zelené hnojenie tiež chráni 
pôdu pred vysušením slnkom, eróziou 
vetrom a vymývaním živín dažďom. 
Rastliny, ktoré vysejete pôdu prekypria 
a niektoré z nich môžu pôsobiť aj proti 
škodcom či chorobám. Zelené hnojenie 
sa dá realizovať počas celého roka, ak 
sa preň rozhodnete v období od polo-
vice septembra až do polovice októbra, 
rastliny zapracujete do pôdy ešte kon-
com jesene, prípadne skoro na jar.

Pôdu si najskôr pripravte - Z pôdy 
najskôr odstráňte všetky zvyšky pred-
chádzajúcej úrody a zlikvidujte aj buri-
nu. Potom plochu prekyprite do hĺbky 
približne 5 až 7 centimetrov. Vezmite 
osivo určené na zelené hnojenie a roz-
hadzovaním ho husto vysejte do pri-

pravenej pôdy. Následne ho hrabľami 
zapracujte do pôdy a utlačte. Ideálne 
je pustiť sa do výsevu po daždi, pre-
tože rastliny potrebujú veľa vlahy. V 
suchom počasí, treba pôdu výdatne 
zavlažiť.

Po tom, ako narastú rastlinky do 
výšky približne 10 až 20 centimetrov, 
pokoste ich a nechajte mierne zvädnúť 
– nemali by však uschnúť. Pomocou 
motyky rastliny zapracujete plytko do 
pôdy. Ak je porast nízky, môžete ho do 
pôdy zarýľovať aj bez predchádzajúce-
ho kosenia. Dajte pozor, aby ste rastliny 
zapracovali do pôdy skôr, kým sa vyse-
menia.

Aké druhy rastlín vysadiť? - Výber 
rastlín vhodných na zelené hnojenie je 
pestrý a vhodné sú: horčica, repka ale-
bo medonosná facélia či lupina biela, 
ozimná repka, vika huňatá aj raž, vika, 
hrach kŕmny, lupina, ďatelina, nechtík 
lekársky či lucerna.

Zelené hnojenie pre vašu záhradu

» ren
autor foto Caniceus pixabay
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 14. septembra 2022
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11. septembra 1683  
bitka pri Viedni znamenala ukončenie tureckej expanzie v strednej 
Európe

Výročia a udalosti

12. septembra 1888   
sa narodil Maurice Chevalier, francúzsky 
herec a šansoniér († 1972)

Výročia a udalosti
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Gumárenská spoločnosť Bencros, s.r.o. so sídlom
v Bošanoch obsadzuje tieto pracovné pozície:

Svoje žiadosti spolu so životopismi
nám zasielajte na : praca@bencros.sk,

alebo na adresu spoločnosti Bencros, s.r.o., 
Nábr. Ľ.Štúra 1173/25, 956 18 Bošany

alebo nám zavolajte na tel.číslo: 0918 118 987

Náplň práce:
• obsluha strojov a zariadení v gumárenskej výrobe  
• príprava - montáž a demontáž foriem
• miešanie gumových zmesí
• vulkanizovanie gumovej zmesi
• isovanie gumy
• iné práce v gumárenskej výrobe

Nástupný plat je minimálne od 1000EUR/brutto ( z toho 
základná mzda je minimálne 760EUR/brutto + variabilná 
zložka + príplatky)

OPERÁTOR VÝROBY

Náplň práce:
• oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V
• inštalácia elektrických rozvodov
• obsluha kompresorov
• základné elektroinštalačné práce
• samostatná práca na základe technickej dokumentácie 
a požiadaviek
• oprava vysokofrekvenčných strojných zariadení
• oprava regulačnej meracej techniky
- elektrikárske a údržbárske práce
• vykonávať opakované prehliadky na strojoch, prístrojoch 
a zariadeniach využívaných vo výrobe a na montáži,
• vykonávanie drobných vodárenských, zámočníckych, 
maliarskych a murárskych opráv na budove

Požadujeme platnú vyhlášku §21 a §22

Nástupná mzda je od 1300EUR/brutto ( z toho základná 
mzda je 1040EUR) + dohoda podľa skúseností

K všetkým pracovným pozíciam ponúkame aj ďalšie 
odmeny a príplatky, ktoré budú predstavené na 

osobnom pohovore.
Nástup je možný ihneď po dohode.

ELEKTRIKÁR/ÚDRŽBÁR
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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.
Životopisy posielajte 
na e-mailovú adresu: 

75
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4Kontakt: 0904 487 852
juricek.peter69@gmail.com

Hľadáme pracovníkov,
brigádnikov a aj 

absolventov vysokých škôl.
Na rôznorodú lesnú činnosť
(vyžinanie-prerezávky ...)

v Nemecku. Plat 2500-3200€ 
v čistom, týždenné 
zálohy+cestovné 

a ubytovanie hradené 
zamestnávateľom.
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AIW - Opatrujte s nami
seniorov v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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Spomeňte toto vydanie a získajte 
10 % zľavu na svoj obľúbený 
schodiskový výťah.

0800 162 162

Bez ohľadu na to, či sú 
vaše schody rovné 
alebo točité, môžete si 
vybrať látku aj 
obľúbenú farbu 
schodiskového výťahu.

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania 
všetkých poschodí vášho domu so 
schodiskovým výťahom, ktorý odráža 
váš exkluzívny štýl.

Táto ponuka je k dispozícii do 
30. 9. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.

FAB1FAB1
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Zavolajte zadarmo
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PENZIÓN ***
 

Jesenná dovolenka 
v Orav�kej horárni s dotáciou !!

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior
235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Radi Vás privítame 
v Penzióne *** Oravská horáreň, 

Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 
na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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