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Pred rokmi, keď som ešte pracovala v 
inom periodiku, dostala som za úlohu 
vybrať si tri slová, ktoré sú pre mňa v 
živote dôležité a niečo o nich napísať. 
Spomínam si, že jedným z nich bolo 
slovo domov.

Domov môže mať rôzne podoby, no 
vo všeobecnosti môžeme domov cha-
rakterizovať ako miesto, kde sme sa na-
rodili, kde sme prežili časť svojho života 
alebo kde bývame, kde sme doma. Slo-
vom domov je označovaná aj naša vlasť 
či domovina.

Okolnosti mnohých z nás zavejú 
počas života do rozličných kútov sveta, 
kde sa tiež snažíme vytvoriť si domov, 
no naša vlasť bude pravdepodobne práve 
tým miestom, kam nás to bude vždy ťa-
hať, kam sa budeme vždy vracať.

Domov, to nie je len strecha nad hla-
vou, štyri steny, za ktoré sa zatvárame. 
Skutočný domov je miesto, kde nám je 
príjemne a kam sa unavení po práci či na-
plnení zážitkami z ciest vždy tešíme, kam 
sa utiekame. Je to miesto, ktoré zvyčajne 

zdieľame s ľuďmi, ktorých milujeme.
Pre mňa osobne domov predstavuje 

bezpečný prístav, do ktorého sa môžem 
vždy vrátiť. Je to miesto, kde môžem byť 
sama sebou, kde si môžem oddýchnuť po 
ťažkom dni, kde môžem plakať aj snívať, 
trpieť aj sa vylízať z rán, ktoré život pri-
náša. Domov je v mojom ponímaní tým 
miestom, kde sa môžem tešiť z prítom-
nosti mojich blízkych, zdieľať s nimi dni 
všedné aj tie výnimočné, prežívať s nimi 
úspechy aj pády, tráviť s nimi pekné chví-
le a prečkať tie horšie. Domov je pre mňa 
miesto, ktoré vo mne vyvoláva pocit isto-
ty, bezpečia, rodinnej pohody a pokoja.

Christian Morgenstern 
raz povedal, že „domov nie 
je miesto, kde bývaš, ale 
miesto, kde ti rozumejú,“ 
a podľa mňa je našou 
najväčšou výhrou, naj-
väčšou radosťou a naj-
väčším šťastím, ak 
sú obe tieto miesta 
totožné.

Všade dobre, doma najlepšie

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Christian Morgenstern
raz povedal, že „domov nie 
je miesto, kde bývaš, ale 
miesto, kde ti rozumejú,“ 
a podľa mňa je našou 
najväčšou výhrou, naj-
väčšou radosťou a naj-
väčším šťastím, ak 
sú obe tieto miesta 

12. októbra 1960   
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom zhro-
maždení OSN búchaním topánkou o stôl

Výročia a udalosti
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KÚPIM
BYT, DOM

aj zadĺžený
s možnosťou ostať

ďalej bývať
0948 001 811
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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

INZERCIA
0911 293 742
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»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361
»Kúpim tovarenský traktor 
alebo malotraktor, aj ne-
funkčný. Tel. 0949 350 195
»KUPIM STARU MOTO HELMU 
zn. CASSIDA 0904274781
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124
»Kúpim staré hodinky, ban-
kovky, mince. Tel. 0905/767 
777

»Predám 50ks.podpivniky 
za 10€ .0902828424
»Predam cinkular s prislu-
senstvom. 0907836805

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    

Jesenná sezóna zážitkových pre-
hliadok po názvom Piešťany pod-
ľa Wintera sa začína 15. októbra a 
bude pokračovať každú sobotu až 
do začiatku decembra. Prechádzky 
po meste s audiohrou v slúchadlách 
a živými výstupmi hercov v dobo-
vých kostýmoch prenesú účastní-
kov prehliadky o storočie späť - do 
doby, keď mali piešťanské kúpele v 
nájme Winterovci. 

Krajská organizácia cestovného 
ruchu (KOCR) Trnavský kraj a Divadlo 
Jána Palárika v Trnave predstavili v zá-
vere minulého roka unikátnu zážitko-
vú prehliadku mesta Piešťany. S úspe-
chom ju reprízovali až do konca marca 
2022. Na jeseň vstupuje toto podujatie do 
svojej ďalšej sezóny. 

Prechádzky so slúchadlami, v 
ktorých znie audiohra, sa začínajú 
symbolicky pri soche Ľudovíta Winte-
ra na Kolonádovom moste. Pokračujú 
zastávkami pri Kursalone, Zelenom 
strome, barlolámačovi, hoteli Thermia 
Palace, Pro Patrii a vyvrcholia na le-
gendárnom kúpalisku Eva. Účastníkov 
na tejto ceste po stopách Ľudovíta Win-
tera sprevádzajú ochotníci v dobových 
kostýmoch. Znázorňujú tak príbehy, 
ktoré formou rozhlasovej dramatizácie 
pripravili herci z Divadla Jána Palári-
ka v Trnave. Návštevníci i obyvatelia 
Piešťan sa vďaka tomu dozvedia o kú-
peľnom meste veľa nového. Každá bu-

dova, ktorú nechal Ľudovít Winter po-
staviť, je spojená s inou epizódou jeho 
života. História kúpeľného mesta preto 
úzko súvisí s osudom tejto výnimočnej 
osobnosti. „Jeho nezlomnosť a optimiz-
mus fascinujú ľudí dodnes. Neodradili 
ho svetové vojny ani zmeny politických 
režimov. Silu začať odznova našiel aj 
vtedy, keď sa vo vysokom veku vrátil s 
podlomeným zdravím z koncentračné-
ho tábora. Po smrti však kvôli nepraj-
níkom na dlhé roky upadol do zabud-
nutia. Možno aj preto sme počas prvej 
sezóny nezažili ani jednu prehliadku, 
na konci ktorej by účastníci nemali slzy 
v očiach,“ prezrádza Agáta Mikulová, 
riaditeľka KOCR Trnavský kraj. Emócie 
spojené s neľahkým ľudských osudom 
umocňujú výkony hercov z Divadla 
Jána Palárika v Trnave, ktorí naštudo-
vali zvukovú časť prehliadky. Naživo 
ich veľmi dobre dopĺňajú ochotníci z 
Univerzitného divadla THE.ART.RE 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zážitkové prehliadky v Piešťanoch

» ren
zdroj foto KOCR Trnavský kraj
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Dispečing SK - 0950 333 222
Žiar nad Hronom

Inzercia
0907 877 860

0907 877 860
0911 293 742
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Urobíme Vám kompletnú
servisnú prehliadku ZDARMA

Máte svoju webovú stránku?

Sme      oogle partneri

0911 293 742
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13. októbra 1781   
cisár Jozef II. vydáva tzv. Tolerančný patent – vyhlasoval obme-
dzenú náboženskú slobodu 

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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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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OTVORENÉ

FRUCTOP

OSTRATICE
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14. októbra 1944   
bombardéry 15. leteckej armády USA zaútočili na Nové Zámky, 
Bratislavu a Komárno

Výročia a udalosti

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 13. októbra 2022

Huby obsahujú mnoho látok dôleži-
tých pre náš organizmus, posilňujú 
imunitu a môžu tiež zabojovať proti 
rakovine. Ponúkame návod ako ich 
správne sušiť aj spracovať na kore-
nie či zavariť.

Huby obsahujú veľké množstvo 
bielkovín, cukrov, konkrétne polysa-
charidov, majú veľký obsah vlákniny 
a veľmi nízky obsah tukov. Nájdeme v 
nich rôzne vitamíny, napríklad ribofla-
vín, tiamín, kyselinu pantoténovú, ky-
selinu listovú, vitamín E, provitamín 
A, vitamín C, biotín a betakarotén. 
Obsahujú tiež mnoho stopových prv-
kov - je medzi nimi vápnik, jód, železo, 
horčík, mangán, fosfor, draslík, selén, 
sodík, síra či zinok.

Sušenie húb - Huby preberte a na 
sušenie použite len tie zdravé a nečer-
vivé. Očistite ich, nakrájajte na plátky 
hrubé približne 5mm a naukladajte ich 
na plech na pečenie. Sušte na vzduš-
nom, nie slnečnom mieste alebo v rúre 
na pečenie pri teplote približne 60°Cel-
zia. Usušené hríby vložte do sklenej 
uzatvárateľnej nádoby alebo do pláten-
ného vrecúška a umiestnite na tmavé 
suché miesto.

Hubové korenie - Ak ste už nieke-
dy sušili huby, tak to poznáte, zostane 
vám z nich veľa drobných úlomkov. 
Vložte ich do mlynčeka a zomeľte alebo 

rozmixujte. Následne preložte do skle-
nej nádoby, primiešajte soľ, mleté čier-
ne korenie a bylinky podľa chuti – hodí 
sa tymián, rozmarín aj oregano. Potom 
už len pridávajte ako korenie do jedál.

Nakladané huby - Huby očistite, 
nakrájajte a dajte variť do vody spolu 
s kyselinou citrónovou, pričom jej na 
1 liter vody pridajte 4 g. Varte 5 minút. 
Potom huby preceďte, prepláchnite v 
studenej vode, nechajte odkvapkať a 
natlačte do pohárov. Pripravte si sla-
ný nálev tak, že necháte zovrieť vodu 
a rozpustíte v nej soľ, pričom na 1 liter 
vody pridajte 1 až 2 polievkové lyžice 
soli a dobre premiešajte. Horúcim ná-
levom zalejte huby v pohároch, uza-
tvorte a dajte sterilizovať na 30 minút. 
Po prvom sterilizovaní nechajte poháre 
vychladnúť a po 24 hodinách znovu 
sterilizujte 30 minút.

Huby ako liek

» ren
Zbierajte len huby, ktoré poznáte. 

autor foto silviarita pixabay
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
 SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI?!
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !



ZH 22-40 strana_ 10

vItamÍny z prÍrody / služby, zamestanIe Najčítanejšie regionálne noviny
10

Rakytníku sa pripisuje množstvo 
priaznivých účinkov na naše zdra-
vie a naši predkovia ho využívali pri 
liečbe rôznych ochorení. Spoznajte 
aj vy jeho liečivú silu.

Rakytník rešetliakový je strom do-
rastajúci do výšky približne dva metre. 
Jeho vetvičky sú pokryté ostrými tŕňmi 
a vášmu pohľadu iste neuniknú jeho 
žiarivé oranžové plody, ktoré dozrieva-
jú od augusta až do októbra. Rakytník 
rastie zväčša pozdĺž ciest ale pestovať 
ho môžete aj vo svojej záhrade.

Blahodárne účinky rakytníka na 
zdravie - Rakytník obsahuje vitamíny 
skupiny B, C, A, E a K a je výbornou 
posilou pre náš imunitný systém. Pre 
veľmi vysoký obsah vitamínu C je tiež 
skvelým pomocníkom pri prevencii 
jesenného nachladnutia či chrípky. 
Rakytník zlepšuje trávenie a pomáha 
pri žalúdočných problémoch rôzneho 
charakteru. Konzumácia jeho plodov 
alebo pravidelné používanie rakytní-
kového oleja môže pomôcť s liečbou 
kožných ochorení, akými sú ekzémy 
či akné. Rakytník má pozitívny vplyv 
aj na cievy.

Pestovanie rakytníka - Rakytník 
nie je náročný na pestovanie. Posta-
čí, ak mu v záhrade nájdete svetlé 
stanovište s ľahkou a priepustnou pô-
dou. Dokonca sa mu bude dariť aj vo 
svahovitej záhrade. Úrodu očakávajte 
až v treťom roku pestovania, aj to za 

podmienky, že zasadíte aspoň dve 
rastliny, keďže rakytník je dvojdomý, 
pričom jedna rastlina je samčia a dru-
há samičia.

Pripravte si rakytníkový sirup 
- Plody rakytníka umyte a nechajte 
odkvapkať. Následne ich rozmixujte a 
potom prepasírujte cez sitko. Získanú 
šťavu prelejte do hrnca a pridajte cukor, 
pričom na liter šťavy použite 1kg cukru. 
Zahrievajte do teploty 80 stupňov C a 
stále miešajte tak, aby sa cukor rozpus-
til. Hotový sirup prelejte do menších 
fliaš a odložte do chladničky. Denne sa 
užíva lyžička tohto sirupu. Piť ho môže-
te ako limonádu, rozmiešaný vo vode, 
alebo pridať do vlažného čaju.

Dajte pozor! - Ak máte ťažkosti so 
žlčníkom alebo pankreasom, rakytní-
ku sa radšej vyhnite. V prípade, že si 
nie ste istí, poraďte sa s odborníkom.

Spoznajte liečivú silu rakytníka

» ren
Pri zbere plodov rakytníka si dajte pozor na ostré tŕne. 

autor foto kasjanf pixabay
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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
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0949 444 033

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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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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