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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

j.putifar@centrum.sk•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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KAMENÁRSTVO ŠOPORŇA
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17Šoporňa, Komenského 980, tel: 0903 471 375

www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ

AJ V SOBOTU

NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

JARNÁ AKCIA - zľavy až 25%
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva

Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
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Ondrej Košťál - O.K. - interiér, Leopoldov, 0907 206 757, kostal.ondrej@gmail.com
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Mať plotom ohraničený pozemok 
je fajn. Môj psík nebehá po cudzích 
pozemkoch a cudzie sliepky zas ne-
behajú po tom mojom. Teda, nema-
li by. Aj keď – nie som priaznivcom 
plotov. Sú štáty a spoločenstvá, v 
ktorých to ide aj bez nich.

Nemyslím teraz na zlodejov. Aj keď 
si spomínam, že v mojom detstve sa 
nikdy nezamykala bránka. A keď sa 
spustil letný lejak, zrazu na podstiení 
stáli ľudia, ktorí išli či už z obchodu, 
alebo na omšu. A veľa bicyklov.

Píšete nám do redakcie dosť často, 
aby sme pomohli s takým či onakým 
susedským problémom. Viem, so su-
sedmi je to často ťažké. Jeden sa sťa-
žuje, že mu cez betónový plot padajú 
orechové listy, ale neprekáža mu, že 
na ten betónový plot nemá ani sta-
vebné povolenie, ani súhlas suseda. 
Druhému prekáža ohník na susedovej 
záhrade, vraj sú na to ekologické vy-
hlášky, ale neprekáža mu umývať si 
na svojom dvore kamión. Inému zas 
vetvička bazy, presahujúca cez plot zo 
susedovej strany, ale z tej vlastnej to 
môže byť čokoľvek.

Plot má dve strany. Na tej vonkaj-
šej sa nesmie robiť to, čo nám prekáža a 
na tej vnútornej si zjavne môžeme robiť 
čo chceme bez ohľadu na to, čo na to 
sused. Fakt vám, milí čitatelia, nevie-
me v takýchto prípadoch pomôcť. Naša 
redakcia nie je vybavená na riešenie 

susedských sporov. Je na to občiansky 
zákonník.

Úprava susedských vzťahov je za-
kotvená najmä v ustanovení § 127 zá-
kona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákon-
ník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Občiansky zákonník“). Uvedené 
ustanovenie upravuje povinnosť vlast-
níkovi veci zdržať sa všetkého, čím by 
nad mieru primeranú pomerom obťa-
žoval iného, alebo čím by vážne ohro-
zoval výkon jeho práv, hovoríme tu o 
obťažovaní iného a vážnom ohrozo-
vaní výkonu práv iného. Obťažovanie 
iného nesmie presiahnuť mieru prime-
ranú pomerom. Musí ísť o taký zásah, 
ktorý nie je spojený s bežným užíva-
ním veci. Zásahy spojené s bežným 
užívaním nehnuteľných, resp. hnuteľ-
ných vecí sú susedia povinní strpieť. 

Lenže, „miera primeraná pome-
rom“ u nás zjavne platí ako vyžado-
vaná povinnosť iba zo strany suseda. 
Máme takú mentalitu. Najskôr som ja, 
potom chvíľu nikto, potom zas ja a už 
nikto. Zákonník nezákonník. Keby to 
nebolo smutné, tak je to na 
smiech. A niekedy sú tie 
ploty fakt jediné výcho-
disko z núdze.

P.S. Zamykajte si 
bránky, jeden dnes ni-
kdy nevie... všetko 
dobré –

Môj svet za plotom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ZATEKÁ VÁM?ZATEKÁ VÁM?

0908 115 111

-hydroizolácie striech od 8€/m2

-hydroizolácie terás-balkónov

-opravy havarijných stavov do 24hod.
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Obhliadky zdarma

a záruka samozrejmosť!
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0911 277 795

HC + Sereď + okolie

NON STOP
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KRTKOVANIE

UPCHATEJ

KANALIZÁCIE
tlakové vodné čistenie

monitoring kanalizácie

elektromechanické krtkovanie
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PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV, 
   GARÁŽOVÉ BR ÁNY,   DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk
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InzercIa

HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Lucia Pavlovičová  0905 444 052

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, 
Horný Čepeň, Sereď, Šalgočka, 
Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad 
Váhom, Zemianske Sady, Hloho-
vec, Šulekovo, Bojničky, Červeník, 
Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice, 
Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné 
Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, 
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, 
Madunice, Pastuchov, Ratkovce, 
Sasinkovo, Siladice, Trakovice, Žl-
kovce, Pata, Štrkovec  

hlohovecko@regionpress.sk

redakcia: SOKOLOVŇA
Milana Rastislava Štefánika 2997 

Sereď

Hlohovec

Sereï

Leopoldov

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTrIBúcIa (28.510 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
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SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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BRAVČOVÁ POLOVIČKA
2,26 € / kg vrátane DPH

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

AKCIA
Navštívte našu

predajňu
v Hlohovci

M. R. Štefánika 11
033 / 742 10 12

GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

• 6-týždňové 
   morky na chov 
• živé kurence   
• kačice 
   2-3 týždňové

PREDAJ
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1Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.skwww.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 3630919 370 730, 0919 383 363

kde potrebujete.Staviame tam,

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

farba
ANTRACIT

farba
HNEDÁ

PRÍSTREŠKY - TERASY  PRÍSTREŠKY - TERASY  ��    RÁMOVÉRÁMOVÉ -  - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIEBEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY  TIENENIE NA STRECHY  ��    SKLENENÉ STRECHYSKLENENÉ STRECHY    ��  STAVEBNÉ PRÁCE  STAVEBNÉ PRÁCE

Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade. 

objednavky@montter.sk
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

Príslovia

» „V lete treba robiť sane, v 
zime vozy.“ 
Slovenské príslovie.

» „Kto v lete nezbiera, v zime 
málo kúri.“ 
Slovenské príslovie.

» „Kto v lete nerobí, ten v 
zime nedrobí.“ 
Slovenské príslovie. 

» „Čo je v lete zelené, všetko 
v zime zjedené.“ 
Slovenské príslovie. 

» „Bez jednej lastovičky 
bude leto.“ 
Slovenské príslovie.

» „Nič to preto, že je blato: 
príde slnko, ohreje to, a zas 
len bude leto.“ 
Slovenské príslovie.

» „Včely sa tešia kvetu, hos-
podár letu.“ 
Slovenské príslovie.

» „Lepšie jedno leto ako sto 
zím.“
Slovenské príslovie.

» „Nestrachuj sa v lete o 
hospodu, každý krík ti ju dá; 
ale v zime!“
Slovenské príslovie.

» „Netreba boha o dážď pro-
siť, príde hneď, keď začneme 
kosiť.“
Slovenské príslovie.

» „V lete ako v lete, ale v 
zime!“
Slovenské príslovie.

» „V lete dobre je i Bete; ale v 
zime, carissime!“
Slovenské príslovie.

»- Otec, je Červené more 
naozaj červené?
- To neviem, synak, nemáš 
ľahšiu otázku?
- Tak dobre, je Mŕtve more 
naozaj mŕtve?

» Dcéra priniesla zo školy 
domov poznámku:
- Je papuľnatá, odvráva a 
nedá si povedať.
Na druhý deň učiteľka číta 
v žiackej knižke odpoveď:
- To má po matke, zmlátil 
som obe!

» Pýta sa otec syna:
- Jožko, ty chodíš s Mila-
dou?
- No, chodím, máš niečo 
proti tomu?
- Nie, iba som ti chcel po-
vedať, že keď som ja bol v 
tvojich rokoch, tak som s 
ňou chodil tiež!

Vtipy
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Prezidentka Zuzana Čaputová vy-
zvala ľudí, aby zvýšili záujem o 
ochranu našich národných parkov. 
Príroda sa pre mnohých stala úto-
čiskom v čase najťažšej pandémie 
a stále sa teší zvýšenému záujmu, 
skonštatovala prezidentka.

A práve preto by sme jej mali našu 
vďaku dať najavo zvýšenou starost-
livosťou o ňu. „Národné parky sú 
najvýznamnejším prírodným dedič-
stvom, aké máme. Aj našich deväť 
národných parkov dnes (24. 5. - pozn. 
red.) oslavuje svoj európsky deň. Naša 
príroda sa pre mnohých z nás stala 
útočiskom v čase najťažšej pandémie 
a teší sa stále zvýšenému záujmu. Od-
nesme si z tejto skúsenosti to dobré a 
zvýšme aj záujem o ochranu našich 
jedinečných území. Tieto klenoty jed-
nak prichyľujú tisíce vzácnych dru-
hov živočíchov a rastlín, ale súčasne 
ponúkajú ľuďom priestor na oddych a 
relax. Máme veľkú príležitosť podporiť 
a zachovať našu pýchu Slovenska, kde 
ochrana prírody bude mať svoje neza-
meniteľné miesto. Všetko najlepšie!“ 
Napísala prezidentka Zuzana Čaputo-
vá na sociálnej sieti.

Národné parky Slovenska sú naj-
cennejšie prírodné územia Slovenskej 
republiky. V súlade s európskymi i sve-
tovými kritériami plnia dve základné 
úlohy: zachovanie vzácnej prírody a 
jej sprístupnenie pre realizáciu voľno-
časových aktivít. Na území Slovenska 
sa nachádza deväť národných parkov. 
Ide o rozsiahlejšie územie, spravidla s 
výmerou nad 1 000 ha, prevažne s eko-
systémami podstatne nezmenenými 
ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej 
a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvo-
riace nadregionálne biocentrá a naj-
významnejšie prírodné dedičstvo, v 
ktorom je ochrana prírody nadradená 
nad ostatné činnosti.

Na území národného parku platí 
tretí stupeň ochrany. Znamená to, že 
pohyb v ňom je pre cyklistov a turistov 
možný iba po vyznačených chodní-
koch a trasách, nesmie sa tam táboriť, 
zakladať oheň (aj celoročne), vykoná-
vať napríklad horolezectvo či skalole-
zectvo. 

Tak isto sa v Národnom parku ne-
smú rozširovať nepôvodné druhy, zbie-
rať rastliny vrátane ich plodov správať 
sa hlučne či dokonca organizovať po-
ľovačky.

Pocta hlavy štátu národným parkom

» red
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Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 

Viac ako 
750 000 
Stannah  

inštalácií 
výťahov

SPÔSOBUJÚ  
VÁM SCHODY  
PROBLÉM?

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

ŤZP občanom poradíme, ako  
získať na zakúpenie štátny  
peňažný príspevok.

Stannah Vám ponúka stoličkové  
výťahy na všetky typy schodísk.
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OKNÁ - DVERE - BRÁNYOKNÁ - DVERE - BRÁNY

www.hanza.skwww.hanza.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE NOVI
NKA

0903 573 031

0903 275 337

0903 573 031

0903 275 337

1616
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Umenie je na Veky.

BRUVO Slovakia
Plastové okná a dvere

p
la

st
ov

é okná a dvere

KVALITA
 ‘A

’

Vyrobené na 

  Slovensku

HC

Priemyselná 5, 926 01 Sereď

031/701 25 26, info@bruvo.sk, www.bruvo.sk

Kvalita Bruva je veľmi viditeľná, cítite to do úplného detailu. 
BRUVO Slovakia vyrába plastové okná a dvere, ktoré si môžete 
vychutnávať rok za rokom... Každé okno, vyrobené z plastových 
profilov triedy “A”, má vo vnútri rámu štandardne oceľovú výstuž, 
čo zabezpečuje nulovú deformáciu. Maco bezpečnostné kovanie 
nedá dlhoprstým žiadne šance a je to takisto štandard každého 
okna a dverí. BRUVO Slovakia je viac ako plast. Nie... je to umenie, 
životný štýl, ktorý isto oceníte.
Kvalita má meno!

30. mája 1635  
ukončil Pražský mier konflikt medzi stavmi a cisárom počas tri-
dsaťročnej vojny.

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Seredi

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Hlohovci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 

tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

info@c-group.sk 0903 431 350
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 

Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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HORIZONTÁR
CNC

P R O G R A M  H E I D E N H A I N  530

P R A C O V NÁ  P O N U K A

-  práca na ž ivnosť  a j  na zmluvu

hodinová  mzda 290  KČ

12h pracovné  zmeny (denné/nočné )

možnosť  turnusov 

ubytovanie zabezpečené

B l ižs i e  i n f o :  0800  500  091
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
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Uvoľňovanie opatrení môže zna-
menať aj vážne riziko zvýšenia 
nákazy. Preto je veľmi žiaduce, 
aby sa opatrenia uvoľňovali po-
stupne. 

Aj keď je už možné chodiť do ob-
chodov, je na každom jednotlivcovi, 
aby si zvážili, či do nich aj nevyhnut-
ne potrebuje ísť. Čím viac budeme 
prísni na seba, tým je väčšia pravde-
podobnosť, že epidémiu zvládneme s 
minimálnymi alebo malými násled-
kami. Najzraniteľnejšie skupiny mu-
sia chrániť seba a ostatní spoločne 
seba a ich. 

V  súčasnosti máme v  rukách 
prevenciu pred prípadnou druhou 
vlnou ochorenia. Z minulosti vieme, 
že keď opatrenia pri iných nákazách 
neboli dostatočné, alebo sa uvoľnili 
veľmi rýchlo, bola druhá vlna masív-
na a v oblastiach, kde si boli istejší, 
následky druhej vlny boli iba o málo 
menšie ako v prvej. Platí, že tento rok 
bude lepšie dovolenkovať doma, naj-
lepšie na vlastných záhradách alebo 
chatách, alebo proste doma.   S epi-
démiou sa ale budeme musieť naučiť 
žiť, vírus ešte v Európe bude rizikom 
nákazy dlhšiu dobu.

Dodržujte preto naďalej sociálnu 
vzdialenosti medzi ľuďmi minimálne 
jeden meter, lepšie dva metre. Nedo-
týkajte sa takzvanej T zóny na tvári 
(čelo, nos, ústa) neumytými rukami. 

Často si umývajte ruky – platí stále. 
Ak si ich nemôžete umyť, noste pri 
sebe dezinfekčný roztok, aspoň s ob-
sahom alkoholu 60-90 percent. 

Každý druh rúška chráni svojho  
nositeľa a aj jeho okolie. Rúška si pra-
videlne meňte, niekoľkokrát denne. 
Pri kašli alebo kýchaní je zakrývanie  
úst a nosa civilizovanou samozrej-
mosťou.

Podporujte obranyschopnosť 
organizmu stravou  - dostatkom čer-
stvého ovocia a zeleniny, dostatkom 
rýb v strave. Jedzte iba tepelne spra-
cované potraviny. Pravidelne sa vy-
stavujte slnečným lúčom  a doprajte 
si pohyb vonku.

Používajte rukavice, ak sa dosta-
nete na miesta s vysokým rizikom – 
v  dopravných prostriedkoch, alebo 
pri dotyku s  nákupnými vozíkmi 
alebo košíkmi. Často vetrajte, dajte si 
vyčistiť klimatizáciu.

Súčasnosť je pre každého z  nás 
nová skutočnosť. Ale pravdou je, že 
každá epidémia sa raz skončí, skon-
čili sa všetky v  histórii. 
Skončí sa aj táto. Ako, 
to závisí aj od nás všet-
kých.

To znamená – od 
VŠETKÝCH.

Každá epidémia sa raz skončí

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

2. júna 1953  
bola korunovaná kráľovná Alžbeta II., ktorá je kráľovnou Spojeného kráľovstva, 
Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a ďalších častí spoločenstva Commonwealth.

Výročia a udalosti
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
JÚN – JÚL 

2020

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Rekonštrukcie starých hrobov
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA

IZOLÁCIE a ZATEPLENIE STRIECH
KLAMPIARSKE PRÁCE
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PLOCHÉ STRECHY

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

0908 701 103
www.hydroizolacie-izoltim.sk
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Prevod majetku obce
Podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z .z. a v znení neskorších predpisov obec súhlasí s predajom 
parcely registra „C“ p. č. 1226/6 orná pôda o  výmere 654 m2,spoluvlastnícky podiel 6/72 zapísanej na LV 
1062v k. ú. Zemianske Sady – Ľubomírovi Jankovičovi, bytom Zemianske Sady 172. Spôsob predaja – prípad 
vhodný osobitného zreteľa. Menovaný má stavebné povolenie na výstavbu RD na tejto parcele.    

 
Ing. Roman Súkeník, starosta obce Zemianske Sady, IČO: 00306339

www.zemianskesady.sk, starosta@zemianskesady.sk, 00421 905 547 614

JARNÁ AKCIA!

Bratislavská 806, Sereď
(areál bývalého mäsopriemyslu)
0911 332 291, 0910 332 291

mhstrechysro@gmail.com

ZĽAVA až 57%
na vybrané keramické krytiny 
ZĽAVA až 52%    na vybrané krytiny
Všetko pre Vaše strechy pod jednou strechou!

PREDAJ A REALIZÁCIA STRIECH
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www.mhstrechy.skwww.mhstrechy.sk

fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54
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Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

- klampiarske práce

- predaj a montáž 

  škrydlaplechu 

  od slovenského výrobcu

- falcovaná krytina na mieru

- výroba profilov na mieru

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00

Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

Zabezpečovanie betonáže

vlastnými vozidlamiZabezpečovanie betonáže

vlastnými vozidlami
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DOPRAVA

A ČERPANIA
BETÓNOV

DOPRAVA

A ČERPANIA
BETÓNOVZákladové dosky na kľúč

za výhodné ceny!

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov
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Pestovanie byliniek si už získalo 
za posledné roky na Slovensku 
veľa priaznivcov. Miesto si našli na 
našich balkónoch, terasách i v zá-
hradách. Vieme ich však správne 
zberať, uskladňovať a používať?

Priaznivé účinky byliniek na náš or-
ganizmus poznali už naše staré mamy 
a pri ich správnom používaní dokážeme 
nimi nielen dochutiť a prevoňať pripra-
vované pokrmy či nápoje ale aj posilniť 
naše zdravie.

Zbieranie byliniek
Na zber byliniek je vhodný košík, 

prípadne textilné či papierové vrecko. 
Zbierajte ich za suchého počasia a dbaj-
te na to, aby ste zbierali len zdravé rast-
liny. Kvety trhajte cez obed a vňať ešte 
pred odkvitnutím rastliny.

Uskladnenie byliniek
Bylinky čo najskôr po zbere spracuj-

te, pričom voliť môžete medzi dvoma 
spôsobmi ich uskladnenia – sušením 
a mrazením. Do niektorých jedál sa bez 
problémov dajú použiť sušené bylin-
ky, ale sú i také pokrmy či nápoje, kde 
lepšie vyniknú, ak nemáme po ruke 
čerstvé, práve tie mrazené, pretože si za-
chovajú nielen svoju prirodzenú farbu 
a svieži vzhľad, ale aj väčšinu zdraviu 
prospešných látok.

Sušenie byliniek
Bylinky sušte na teplom, suchom a 

dobre vetranom mieste. Určite sa vyhni-
te priamemu slnku. Jednotlivé rastliny 
rozložte na sito alebo ich sušte v men-
ších trsoch zavesené. To, že je už bylin-
ka suchá a pripravená na uskladnenie 
zistíte tak, že sa jej stonky ľahko lámu. 
V takom prípade bylinky vložte do dobre 
uzatvárateľnej nádoby a skladujte na su-
chom a tmavom mieste. Väčšinu z nich 
môžete potom používať počas celého 
roka, až kým nebudete mať novú úrodu.

Mrazenie byliniek
Vhodnými bylinkami na mrazenie 

sú napríklad petržlenová vňať, kôpor, 
mäta, pažítka, šalvia či medovka. By-
linky pred mrazením dobre umyte a 
osušte. Ich listy alebo vňať môžete 
zmraziť vcelku tak, že ich vložíte do 
vreciek určených na mrazenie potravín. 
Ďalšou možnosťou mrazenia byliniek 

je ich zaliatie vodou. Bylinky v takom 
prípade vložte do plastových téglikov 
alebo nadrobno posekajte a vložte do 
formičiek na ľad.

Využitie byliniek v našej kuchyni
Bylinky môžete využiť pri prípra-

ve rozličných pokrmov, ktoré vďaka 

nim získajú výbornú chuť i vôňu. 
Hodia sa k mäsu, zelenine ale výbor-

ne dochutia tiež rôzne osviežujúce 
nápoje. Chýbať by nemali ani na gri-

lovačke.

Bazalka
Bazalka sa používa do omáčok, šalá-

tov i polievok. Ochutí tiež marinády a 
zálievky. Veľmi dobre sa hodí k paradaj-
kám či baklažánu a pravdaže k cestovi-
nám. Do varených jedál ju pridávajte až 
tesne pred ich dokončením, aby nestra-
tila svoju vôňu.

Kôpor
Kôpor sa hodí pri príprave pečených 

rýb ako aj na dochutenie omáčok či ze-
leninových šalátov. Tiež sa uplatní pri 
nakladaní zeleniny. Nemal by prejsť va-
rom a preto ho do varených jedál pridá-
vajte až na záver.

Mäta
Pre jej výraznú mentolovú vôňu vyu-

žite mätu na ochutenie zeleninových ša-
látov, dusenej zeleniny, pečeného mäsa, 
rýb, marinád a zálievok. Svoje miesto 
nájde aj pri výrobe dezertov, zmrzliny a 
osviežujúcich nápojov, ktoré nielen do-
chutí, a prevonia ale aj krásne ozdobí.

Medovka
Jej lístky majú citrónovú vôňu a vý-

borne sa hodia najmä do nápojov, ale 
osviežiť môžu aj chuť rôznych šalátov či 
omáčok.

Pažítka
Pažítka vonia podobne ako cibuľa, je 

však jemnejšia. Ochutí nátierky, šaláty i 
cestoviny so syrovou omáčkou. Do va-
rených pokrmov ju pridávajte až po ich 
dokončení, nevarte ju.

Petržlen
V kuchyni má naozaj všestranné pou-

žitie. Pridávajte ho však až do hotových 
pokrmov. Hodí sa k vareným zemiakom 
aj dusenej zelenine. Pridáva sa do zele-
ninových polievok a rôznych pomazá-
nok.

Rozmarín
Aróma rozmarínu je veľmi výrazná a 

preto to s jeho množstvom príliš nepre-
háňajte. Táto bylinka sa hodí najmä pri 
príprave pečeného či grilovaného mäsa.

Šalvia
Jej lístky sa hodia najmä pri príprave 

jedál z bravčového mäsa a rýb. Použiť 
ju môžete aj na ochutenie omáčok či 
nátierok. Stačí jej veľmi malé množstvo, 
častokrát jeden až dva lístky, ktoré mô-
žete mraziť v nádobkách na výrobu ľa-
dových kociek podobne ako medovku 
či mätu.

Tymian
Využijete ho pri príprave pečeného 

mäsa, rýb, dusenej zeleniny a omáčok. 
Nezabúdajte naň ani pri grilovaní mäsa, 
rýb a zeleniny. Zväčša sa požíva sušený.

Oregano
Môžete ním v jedlách nahradiť ma-

jorán. Hodí sa do pokrmov z mletého 
mäsa, pri príprave pizze, zemiakových 
či zeleninových placiek, ale aj omáčok 
podávaných k cestovinám.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Voňavé rastlinky ochutia naše pokrmy a prospejú zdraviu

Bylinky v našej kuchyni

Bylinky zbierame za suchého počasia.                    foto autor congerdesign pixabay

Náš tip:
Do nádobky určenej na výrobu ko-
ciek ľadu vložte celé lístky mäty či 
medovky, tie vám potom výborne 
poslúžia pri príprave chutných ná-
pojov.

V našej kuchyni majú bylinky rozmanité využitie.    foto autor StockSnap pixabay

Lístky mäty či medovky vám výborne poslúžia pri príprave chutných osviežujú-
cich nápojov.                                                                            foto autor ThorstenF pixabay
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» auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» PIONIER MUSTANG STA-
DION SIMSON JAWA 90 MA-
NET KÚPIM TIETO MOTORKY, 
tel.: 0915 215 406 
byty/predaj 3

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682
domácnosť 9

záhrada, zverinec 10
» Predám oleandre, tel.: 
0903 444 952 

hobby a šport 11
» Predám vodný skúter s 
príslušenstvom, tel.: 0915 
400 088
» Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odzna-
ky, tel.: 0903 753 758

rôzne/iné 14
Kúpim staré lampy, tel.: 
0911 113 727 
hľadám prácu 15

zoznamka 16
Chlap po 50ke hľadá oby-
čajnú ženu aj s nadváhou, 
vek, váha nevadí ak som 
ťa oslovil tak mi napíš, tel.: 
0919 292 968 

ZAMESTNANIEHLOHOVECKO
7

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera HC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP HC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 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, HC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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stravné lístky v hodnote 3,83 €

SKLADNÍK
5,09 € / hod.

PRACA@FMLOGISTIC.COM
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Dôchodcov, študentov...
0902 606 436, 0902 692 290

Životopisy zaslať na mail:Životopisy zaslať na mail:
  gazdovske.produktygazdovske.produkty@gmail.com@gmail.com

HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV
NA PREDAJ MELÓNOV
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Zľavy platia

do 15. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%


