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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)
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FRÉZOVANIE 
              VLOŽKOVANIE 
                              KOMÍNOV

• Stavba trojvrstvových komínov
• Prestavby nadstrešných častí komínov
• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov
• Montáž zrealizujeme za jeden deň
 SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

   ZĽAVA 
  na materiál 30%

FRÉZOVANIE  

od 15 €/bm

OBHLIADKA KOMÍNOV
    ZDARMA
        0904 157 144 
             0903 874 784
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Darujem konský hnoj. Pi-
telová Č.Z. Nenaložím, Ne-
odveziem. 0908345805

»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 

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    

V kalendári medzinárodných dní a 
sviatkov je 21. september zapísaný 
ako Svetový deň vďačnosti. Mnohí 
mi isto dajú za pravdu, že si nie vždy 
celkom uvedomujeme, za čo všetko 
môžeme byť v živote vďační. Mnoho 
vecí vnímame ako samozrejmé či 
automatické a častokrát sa zameria-
vame viac na to, čo nám chýba, ako 
na to, čo máme.

Niekedy nastane v našich životoch 
situácia, keď hrniec jednoducho pre-
kypí a potom už stačí celkom málo a my 
sa zrazu, ani nevieme ako, vezieme na 
vlne nespokojnosti. Prskáme na všetky 
strany, s ničím nie sme spokojní, vidí-
me všetko len čierne, dostaví sa frustrá-
cia, smútok, nepohoda. Pozná to asi 
každý z nás a je to celkom prirodzené. 
A možno práve v takýchto chvíľach je 
ten správny čas na uvedomenie si toho 
všetkého dobrého, čo nás na našej ži-
votnej púti postretlo, a že máme byť za 
čo vďační, o tom rozhodne niet pochýb.

Naša vďaka sa môže začať už ráno, 
veď sme sa zobudili, možno sme vypili 
svoju obľúbenú šálku kávy či čaju, na-
raňajkovali sa a môžeme vyjsť v ústrety 
novému dňu. Vďační by sme mali byť za 

zdravie, za to, že môžeme ísť do práce a 
naše deti do školy, za to, že deti vôbec 
máme, za partnerov, s ktorými môže-
me zdieľať svoje osudy, za to že máme 
kolegov či priateľov, ktorí sú pri nás v 
lepších i horších dňoch, aj za stretnutia 
s ľuďmi, ktorí nás niečím obohatili. Ďa-
kovať treba aj za to, že sa môžeme veno-
vať svojim blízkym, svojim záľubám či 
pomoci tým, ktorí nemali toľko šťastia 
ako my, ale aj za to, že môžeme sami o 
sebe rozhodovať, že môžeme žiť v mie-
ri, že máme možnosť spoznávať svet a 
rovnako aj za to, že sa máme kam vrátiť 
a máme domov.

Ak na nás niekedy opäť doľahne 
ten deň „frfľoš“, a začneme hundrať na 
preplnené cesty, na dážď, ktorý nám 
zmaril plány, na ťažký deň v práci, ale-
bo na to, že musíme čistiť 
stenu, ktorú si naša ra-
tolesť opäť zamenila s 
maliarskym plátnom, 
buďme za to vďační, 
veď čo by iní za to 
dali.

Máme byť za čo vďační

» Renáta Kopáčová, redaktorka

bo na to, že musíme čistiť 
stenu, ktorú si naša ra-
tolesť opäť zamenila s 
maliarskym plátnom, 
buďme za to vďační, 
veď čo by iní za to 
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19. septembra 1848   
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej 
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

Výročia a udalosti
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HĽADÁŠ STABILNÚ PRÁCU?
My hľadáme kolegu do trvalého pracovného pomeru

CNC frézar
Miesto práce: Vráble, Priemyselný park

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Mzdové podmienky (brutto):
od 7 EUR/hod., základná hodinová mzda
je v skúšobnej dobe, závisí od technickej
odbornosti a praxe

Požiadavky na zamestnanca:
• skúsenosti s obsluhou obrábacích
   strojov - CNC fréza
• samostatnosť
• zodpovednosť
• manuálna zručnosť
• technické myslenie

MASAM, s.r.o Parková 75
952 01 VRÁBLE, časť Dyčka masam@masam.sk

www.masam.sk
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HĽADÁŠ STABILNÚ PRÁCU?
My hľadáme kolegu do trvalého pracovného pomeru

PRACOVNÍK OBSLUHY
5-osej CNC brúsky

Miesto práce: Vráble, Priemyselný park

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Mzdové podmienky (brutto):
od 6 EUR/hod.
po skúšobnej dobe prémiové hodnotenie
a ďalšie benefity

Požiadavky na zamestnanca:
• skúsenosti s obsluhou obrábacích
   strojov - 5-osá CNC brúska
• samostatnosť
• zodpovednosť
• manuálna zručnosť
• technické myslenie

MASAM, s.r.o Parková 75
952 01 VRÁBLE, časť Dyčka masam@masam.sk

www.masam.sk
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Drop veľký je najväčší lietajúci európ-
sky vtáčí druh. Na Slovensku bol ke-
dysi bežný, no dnes patrí medzi naše 
najviac ohrozené druhy a jeho hniez-
denie je mimoriadne vzácne. Pravi-
delne sa vyskytuje už len na jedinej 
lokalite, na hraniciach Slovenska, 
Rakúska a Maďarska. Tento rok sa tu 
podarilo prvýkrát po 12 rokoch nájsť 
hniezdo.

„Na základe monitoringu predpo-
kladáme, že tento rok hniezdilo v Chrá-
nenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské 
polia 2 až 5 sliepok dropa veľkého. V 
jednom prípade sa nám, prvýkrát po 12 
rokoch, podarilo dohľadať aj hniezdo, z 
čoho máme mimoriadnu radosť. V spolu-
práci s užívateľom určili príslušné orgány 
taký režim hospodárenia, aby bolo vylú-
čené vyrušovanie a drop mohol vyhniez-
diť,“ hovorí Jozef Ridzoň zo Slovenskej or-
nitologickej spoločnosti/BirdLife. „Dropy 
hniezdili nepochybne aj vďaka tomu, že 
ľudia viac rešpektujú pravidlá na ochra-
nu prírody v tejto oblasti, napríklad zá-
kaz vstupu do tých častí, kde je dôležité 
zabezpečiť pre hniezdiace a zimujúce 
vtáctvo pokoj,“ objasňuje Radovan Mi-
chalka zo Štátnej ochrany prírody SR. 
„Mnohí ľudia sú prekvapení, že dropy sa 
pri Bratislave vyskytujú, ide z prevažnej 
časti o intenzívne obrábané polia. Ve-
decké práce hovoria o tom, že na pohyb 
mechanizmov - traktory, kombajny a po-
dobne, si vedia dropy zvyknúť a vzďaľujú 

sa od nich pokojne, ľudia v kabínkach 
im neprekážajú. Naopak, ak ide o peších 
návštevníkov, bicyklistov, korčuliarov a 
podobne, dropy sú znepokojené a odlie-
tajú,“ popisuje Jozef Chavko z Ochrany 
dravcov na Slovensku (RPS).

„V súčasnom období sa dropy zosku-
pujú do kŕdľov. V spolupráci s kolegami 
z Maďarska a Rakúska realizujeme mo-
nitoring zimujúcej populácie v oblasti 
trojhraničia. Zásadné bude zabezpečiť 
dropom kľud aj v chladných dňoch, kedy 
nachádzajú menej potravy a potrebujú 
energiu na prežitie. Prelety v dôsledku 
vyrušenia by ich mohli príliš vyčerpať. 
S podporou Európskej únie aktuálne 
prebieha projekt LIFE Steppe on border. 
Vďaka nemu sa v CHVÚ Sysľovské polia 
premení viac ako 112 hektárov intenzívne 
obrábanej pôdy na pestré trávne porasty, 
tie zlepšia dostupnosť potravy aj pre dro-
pa,“ dodáva Ridzoň.

Podrobnejšie sa budeme téme už 
onedlho venovať na našej webovej strán-
ke čujte.sk.

Našli hniezdo dropa, bojuje o prežitie

» ren
autor foto Stanislav Harvancik_dravce.sk



ZH 22-37 strana_ 10

služby Najčítanejšie regionálne noviny
10

22. septembra 1818   
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky 
zriadená Prešovská eparchia

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:
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Prijmeme pracovníkov/brigádnikov 
 na obchodnú prevádzku v Žiari nad Hronom

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0911 158 494    corado@corado.sk
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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

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 30  rokov

www.bitu�ex.sk

33
-0

04
5

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860
0911 293 742
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17. septembra 1976   
NASA predstavila prvý raketoplán Enter-
prise

Výročia a udalosti

INZERCIA
0911 293 742
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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

0949 444 033

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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