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PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA
spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143
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Predajňa: Trnava 
Rybníková 14 • 0905 160 148
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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

0915 445 364
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fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54

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 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ

Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ

Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00

SO 8.00 - 12.00

Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00

SO 8.00 - 12.00

Našim zákazníkom ponúkame:
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Vymazávanie
korýtok,

opravy striech
a komínov

0904 272 338
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5. septembra 1960  
Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympij-
ských hrách v Ríme

Výročia a udalosti

V Biblii nájdeme poučný odkaz, že 
človek ani netuší, kedy sa priblíži 
jeho koniec. „Bedlite teda, lebo ne-
viete dňa ani hodiny“ - Evanjelium 
podľa Matúša.

O niekoľko dní si možno viacerí 
pripomenú smutné výročie zo 7. sep-
tembra 2011 – pri leteckom nešťastí 
zomrelo 26 hráčov a realizačný tím 
hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ, 
vrátane nášho Pavla Demitru. Nastu-
puješ nejakú cestu, robíš si plány čo 
na nej a čo po nej a zrazu – tma. Nič. 
Koniec.

Moja stará mama, zbožná, hlboko 
veriaca žena, vždy svojským slovní-
kom nám všetkým okolo nej pripomí-
nala: „Čo si človek predkladá, to si Pán 
Boh za ric odkladá“. Inak povedané, 
nerozťahujme sa vo svojich nárokoch, 
potrebách, predstavách. Život je tu a 
teraz. My chceme mať moc a majetky 
o rok, o dva, po voľbách. Celý život na-
šich politikov je podriadený iba tomuto 
„chceniu“. Väčšiny z nich, tej, ktorá je 
pri moci a rozhoduje. Slušných a pokor-
ných politikov vo výkonných funkci-
ách máme pramálo. Takých, čo nemys-
lia iba na seba, na svoje ego, na stranu 
a jej peniaze. Lebo si takých nevolíme. 
Asi ich ani nechceme. Nepotrebujeme. 
Ako to v praxi potom vyzerá, vidíme 
každý deň, každú hodinu.

Škoda reči, to sa u nás nezmení, 
kým sa nezmeníme my sami. Kým ne-

začneme žiť prítomnosťou, aj keď to 
akokoľvek divne znie. Ak sa nenaučí-
me žiť a dôstojne, tu a teraz, darmo sú 
nám sľuby o krásnej politickej a teda – 
vraj – našej budúcnosti zo strany ego-
istov. Ak sa raz naučíme vnímať, čo je 
slušné, dôstojné, ľudské, až potom prí-
de aj tá správna politická voľba. Naša.

Zabúdame na to biblické - „nikdy 
nevieš“... Mrháme s časom, ktorý je 
nám daný. Nevyužívame príležitosti, 
ktoré sú okolo nás, ale aj v nás, ľuďoch 
samotných. Naše bytie zabíjame a ak 
nie zabíjame, tak ubíjame nesvármi a 
nenávisťou, ktorú do nás zámerne za-
sievajú predstavitelia nespoločenskej 
politiky, aby sme si menej všímali ich 
podnikanie so štátom, so stranou, s 
mocou.

Nastupujeme do lietadla, v ktorom 
doslova chceme obletieť celý svet a ono 
pritom môže padnúť už na konci vzle-
tovej dráhy.

Snívať je krásne a povznáša to. 
Ale žiť prítomnosťou je zas dôležité, 
nadovšetko dôležité. A snažiť sa z tej 
prítomnosti vytláčať všetko 
zlé, neprijateľné, neak-
ceptovateľné a odsúdenia 
hodné. Ide predsa o nás, 
o náš život a nie o ich ta-
kzvané blaho a pokoj!

Všetko dobré 
do začínajúcej sa 
jesene

Nikdy nevieš dňa ani hodiny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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s. r. o.

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sklexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

Predaj PC dosiek

ochrannej značky

Bratislavská 806, Sereď  (areál bývalého mäsopriemyslu)

0911 332 291, 0910 332 291 • mhstrechysro@gmail.com

PREDAJ A REALIZÁCIA STRIECH

Všetko pre vaše strechy pod jednou strechou!

 

                          

Možnosť preplatenia
nákladov na strechu

až do výšky 95%
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DOBRÁ STRECHANAD ZLATO

www.mhstrechy.sk

Zľava 50% na vybrané
krytiny Bramac a Tondach!

95%50%30%
95%50%30%

Akciové modely krytín Bramac a Tondach, rezivo a odkvapové systémy skladom

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

PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
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za výhodné ceny!

Zakladanie stavieb rodinných domovZakladanie stavieb rodinných domov
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Škola už sa rozbieha naplno, vaše 
dieťa v akomkoľvek školopovin-
nom, ale aj stredoškolskom veku je 
potrebné denne vybaviť desiatou. 
Pripomínajú to odborníci.

Desiata je dôležitá súčasť stravo-
vacieho režimu dieťaťa. Má tvoriť asi 
15 percent z denného príjmu energie. 
V súvislosti so začiatkom školského 
roka to uviedla vedúca sekcie ochrany 
a podpory zdravia a špecializovaných 
činností Úradu verejného zdravotníc-
tva  Jana Hamade.

„Kvalitná desiata pre školáka má 
obsahovať celozrnné pečivo, nátierku, 
prípadne syr, porciu ovocia, zeleniny a 
kvalitný nápoj. Pre detský organizmus 
vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok 
vápnika, preto by mali byť súčasťou 
desiaty mlieko, najmä probiotické a 
acidofilné výrobky, jogurty a syry,“ 
informovala Jana Hamade. Ak dieťa 
trpí intoleranciou laktózy, prípadne 
mliečnej bielkoviny, podľa Hamade sa 
majú rodičia poradiť s lekárom o potra-
vinách, ktoré sú pre dieťa vhodné.

Z ovocia a zeleniny je podstatné 
striedať druhy, ktoré má dieťa rado. Od-
borníčka upozorňuje na to, že sa nemá 
zabúdať na nápoj pre školáka. Podľa 
Hamade je najzdravšia čistá voda. 
„Striedajte ju s nesladeným čajom, do-
mácim sirupom, čerstvými šťavami, 
alebo nesýtenou minerálnou vodou. 
Nevhodné sú energetické a rôzne sla-

dené nápoje,“ priblížila Hamade.
Deti podľa odborníčky potrebujú 

aj rýchle kalórie, sladkosti deťom nie 
je potrebné úplne zakazovať, no upred-
nostniť by sa mali kvalitné výrobky, 
napríklad cereálne keksíky, sušené 
ovocie či tyčinky s vyšším obsahom 
kakaa. Dôležité je, aby si dieťa osvojilo 
správne stravovacie návyky, tvrdí Jana 
Hamade. Ich súčasťou je i dodržiavanie 
približne rovnakých časových interva-
lov na jedlo.

Mimochodom, vedeli ste, že prí-
jem tekutín môže ovplyvniť prospech 
vašej ratolesti? Mozog tvorí až z 85 per-
cent voda. Schopnosť sústrediť sa, tvo-
rivo premýšľať a rýchlo riešiť problémy 
tak vo veľkej miere závisí od toho, či má 
hlava malého študenta k dispozícii do-
statok tekutého „paliva“. Tak neyabú-
dajte ani na jeho „pitný režim“.

Nezabúdajte dať deťom desiatu

» Zdroj: ÚVZ
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162

CBDexpert

www.cbdexpert.sk
 

alebo kúpiť
v predajniach:

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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Problémy so spánkom? Pomôcť môže CBD
Kvalitný spánok je základným predpokla-

dom telesného a duševného zdravia. Sedem až 
desať hodín spánku denne telu dodá potrebnú 
energiu, posilní imunitu a regeneruje svalstvo. 
Zdravý spánok však nie je pre každého samo-
zrejmosťou, spánkovými poruchami môže pod-
ľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpieť až 
tretina ľudí.

Najčastejšie ide o insomniu alebo nespavosť, 
ktorá spôsobuje ťažkosti so zaspávaním, preja-
vuje sa prerušovaným spánkom či skorým pre-
budením. Vzniká najmä v stresovom období, 
pri nadmernom toku myšlienok alebo zvýšenej 
citlivosti na vonkajšie prostredie.

Nespavosť je problém, ktorý možno v mno-
hých prípadoch riešiť prírodným spôsobom, 
a tým zmierniť vedľajšie účinky dlhodobého 
užívania liekov na spanie. Z niektorých štúdií 
vyplýva, že z dlhodobého hľadiska sú nefarma-
kologické postupy pri boji s nespavosťou efek-
tívnejšie.

Jedným z týchto prírodných spôsobov je uží-
vanie kanabidiolu (CBD), látky získavanej z 
konopy siatej. V súčasnosti sa o účinkoch CBD 
v našom tele stále učíme. Mnoho experimentov 
však preskúmalo jeho nepriame účinky na náš 
endokanabinoidný systém (EKS), ktorý v tele re-
guluje dôležité funkcie, napríklad náš nervový 
či hormonálny systém.

Vzťah medzi CBD a spánkom

Vďaka nepriamej stimulácii EKS dokáže CBD 
zmierniť aj niektoré príčiny spánkových porúch. 

Tie majú často psychologický pôvod. Insomnia 
je podľa platformy Harvard Health Publishing 
bežná pre viac ako polovicu ľudí s úzkosťami.

CBD pomáha regulovať náš nervový systém, 
a preto tiež pôsobí ako balzam na úzkosti či iné 
psychické problémy. Prirodzene, s „pokojom v 
duši“ sa zvyšuje šanca, že sa človeku zlepší kva-
lita spánku. Potvrdzuje to aj niekoľko štúdií.

V roku 2019 sa výskumníci pre odborné pe-
riodikum Permanente Journal snažili zistiť, či 
CBD dokáže redukovať nespavosť a úzkosti. Zo 
72 ľudí 47 pociťovalo úzkosť a 25 malo slabý spá-
nok. Každý z nich užil 25 miligramov CBD každý 
deň. Už po prvom mesiaci vyše 79 percent z nich 
zhodnotilo, že pociťujú menej úzkosti a 67 per-
cent zaznamenalo lepší spánok.

Štúdia z roku 2016 zas hodnotila účinky CBD 
na 10 - ročné dievča s úzkosťou a post-trauma-
tickým stresom. Popri užívaní farmaceutických 
liekov CBD pôsobilo ako doplnok, ktorý prinie-
sol okrem poklesu úzkosti zlepšenie kvality a 
dĺžky spánku.

Ďalšími príčinami nespavosti môžu byť boles-
ti. Podľa niekoľkých výskumov CBD pôsobí pro-
tizápalovo a dokáže zmierniť bolesť pri migréne 
či reume. Vďaka tomu nepriamo reguluje aj náš 
spánkový cyklus.

Ako CBD vnímajú jeho užívatelia mimo štú-
dií? Skúsenosti opisuje Pavol Remiaš z Bratisla-
vy: „CBD vo forme oleja používam nepravidelne 
pred spaním. Účinkuje na mňa uvoľnením tela, 
svalov, spomalením dýchania a asi aj istým 
nervovým uvoľnením. Opadne stres a rušivé 
myšlienky a ľahšie upadnem do kvalitnejšieho 
regeneračného spánku.“

Napriek rastúcemu dopytu po CBD, podľa 
Mayo Clinic doktori neodporúčajú používať 
látky na zlepšenie spánku dlhodobo. Hoci CBD 
môže efektívne doplniť či dokonca nahradiť 
syntetické lieky, najúčinnejší spôsob, akým ne-
spavosť zmierniť, je odstránenie možných príčin 
nespavosti. 

Dávkovanie

Zatiaľ čo pacienti s nespavosťou by mali CBD 
užívať niekoľko hodín pred spaním, tí, ktorí tr-
pia nadmernou únavou, ho môžu užiť ráno po 
prebudení.

Aby CBD čo najefektívnejšie ovplyvnilo váš 
spánok, odporúča sa pravidelné dávkovanie 
vo forme olejov, tinktúr, gélových kapsúl. Opti-
málna dávka závisí od jednotlivca, odporúča sa 
začať s 20 mg denne hodinu pred spánkom. Po-
kiaľ sa efekt nedostaví do dvoch týždňov, dávku 
môžete zvýšiť.                   » red.

Foto: freepik / jcomp

FITKO RELAX
D. Štúra 759
Sereď
0949 372 797

Erika Csölleová
Poštová 4342/11
Sereď
0911 972 825
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V uliciach miest pribúdajú cyklisti, 
ale aj ľudia jazdiaci na elektrických 
kolobežkách. Zhrňme si teda zák-
ladné pravidlá, ktoré by mal ovládať 
každý cyklista či kolobežkár.

Pravidlá pre cyklistov
Dieťa do 15 rokov musí mať počas 

jazdy na hlave riadne upevnenú prilbu, 
to platí aj pre dieťa prevážané v sedač-
ke. Na bicykli sa jazdí v pravo, a predo-
všetkým na cestičke pre cyklistov. Kde 
nie je, jazdí sa po pravom okraji cesty. 
Po chodníku smú jazdiť len deti do 10 
rokov, a to pod dohľadom osoby staršej 
ako 15 rokov. Samé môžu deti jazdiť po 
cestičke pre cyklistov, lesnej a poľnej 
ceste a v obytnej zóne. Dieťa do 10 ro-
kov môže viesť na pomocnom sedadle, 
na to určenom, len osoba staršia ako 15 
rokov. Na cestičke pre cyklistov smiete 
ísť aj dvaja vedľa seba, nesmiete však 
ohroziť ostatných. Všade inde sa môže 
jazdiť len jednotlivo za sebou. Počas 
jazdy nikdy nesmiete používať mobil 
alebo iné zariadenie, nesmie sa viesť 
pes ani iné zviera. Pokiaľ jazdíte v mes-
te, obci alebo na cestičke pre cyklistov, 
hladina alkoholu vo vašom dychu ne-
smie prekročiť 0,5 promile. Na iných 
miestach je tolerancia alkoholu nulo-
vá. Ak jazdíte na elektrickom bicykli, 
nezabúdajte, že pokiaľ najvyššia rých-
losť elektrobicykla presiahne 25 km/h, 

a jeho menovitý výkon presiahne 0,25 
kW, potrebujete na jeho riadenie prís-
lušné vodičské oprávnenie.

Pravidlá pri jazde 
na elektrickej kolobežke

Medzi základné pravidlá pri jazde na 
elektrickej kolobežke patrí dodržanie 
veku, pričom zelené kolobežky môžu 
používať ľudia nad 18 rokov, v prípade 
elektrických kolobežiek je to vek nad 15 
rokov a deti mladšie ako 15 rokov smú 
jazdiť na elektrických kolobežkách len 
po cestičkách pre cyklistov, poľných 
a lesných cestách, či v obytnej zóne. 
Pokiaľ jazdíte po chodníku, vaša rých-
losť nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. 
Jazdiť musíte vpravo, pričom nemôžete 
ohroziť ani obmedziť chodcov či cyklis-
tov.

Informácie poskytlo oddelenie 
komunikácie a prevencie KR PZ Trnava

(Podrobnejšia verzia na cujte.sk.)

Pravidlá bezpečnej jazdy 
na bicykli či elektrickej kolobežke

» SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

INZERCIA
0905 444 052
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KAMENÁRSTVO     0910 444 002

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova

písma. BEZ ZÁLOHY.

na kompletné žulové pomníky 

pri objednaní kompletného pomníka
LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA

AKCIA -35 %
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

Hybrav a.s, hydinárska farma Bodok
951 04 Ve¾ký Lapáš, tel.: 0902 956 501

odpredá dòa 11. 9. 2021 tj. v sobotu
v èase od 7:00 do 14:00 hod. 

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 ks/1,00 Eur vrátane DPH
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12-mesaèné 
nosnice

Cena
za 1ks

vrátane
DPH.1,20€ vrátane
DPH.1,20€Cena

za 1ks
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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120
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8www.strechyedi.sk
0905 263 196

Väzníky v top kvalite

od  z Trnavy
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu

09

w
Od septembra pokračujeme s predajom 

a rozvozom mládok pred znáškou. 

Predávame aj kŕmne zmesi 
od belgického 

výrobcu Versele Laga.

Privezieme až do vášho kurníka!
6
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 10. 9. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk
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Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.
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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

POMNÍKY

0903 479 777
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0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

- garážové brány

- priemyselné brány

- pohony vonkajších brán
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
SEPTEMBER – OKTÓBER

2021

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● 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
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PRACUJETE S 

  OPTIKADROPTIK      DR.OPTIK_SK                       WWW.DROPTIC.SK  

Blue Cut

50
%

 Chráni zdravie očnej šošovky a sietnice pred negatívnymi vplyvmi modrého svetla.
  Vhodné i do okuliarov  bez dioptrií. 
  Poskytuje maximálny vizuálny komfort.

Z

A
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Jeseň sa ešte v nie až tak dávnej mi-
nulosti vnímala ako ročné obdobie, 
ktoré prinieslo plody celoročnej 
usilovnej práce roľníkov a tiež za-
bezpečilo zásoby na nadchádzajúce 
obdobie. 

Zber úrody, dožinkové  slávnosti 
a vinobranie patria k oslavám práce, 
vyjadrené sú hodovaním, veselosťou, 
spevom a tancom. Koniec jesene je spä-
tý so zvykom navštevovania hrobov a 
vzdania úcty mŕtvym. K najtypickej-
ším jesenným zvykom patria dožinky, 
hody a Sviatok všetkých svätých.

Jeseň pokladali ľudia vždy za 
najbohatšie ročné obdobie. Na jeseň 
dozrievala väčšina ovocia. Na gazdov-
stve každej rodiny boli ovocné stromy. 
Najčastejšími boli skorá biela slivka a 
tiež skoro dozrievajúca bystrická slivka 
(berbence), z jabloní takzvaná „letná“ 
jabloň, ale pestovali sa aj neskôr do-
zrievajúce odrody. Niektoré sa zberali 
až v čase, keď ranné mrazíky jablká 
obliekli do nádherných farieb. Na gaz-
dovstvách tiež bývali rozvetvené ore-
chy, pod ktorými sa dobre vysedávalo 
v čase letných horúčav. Z odrôd ore-
chov bola najobľúbenejšia tá s veľkými 
plodmi a papierovo tenkou škrupinou. 
Z ovocí sa slivky zbierali tak, že chlapi 
zatriasli stromom, ženy a deti ich po-
tom pozbierali zo zeme. Orechy chlapi 
obíjali asi 6-8 metrov dlhými tyčami, 
ostatní členovia rodiny ich zbierali zo 

zeme. Jablká sa zbierali stojac na reb-
ríkoch rukami, alebo zberákmi, zho-
tovenými z dreva. Kto vedel vyliezť na 
strom, ten jablká zbieral jablká do plá-
tenej kapsy. S jablkami zaobchádzali 
opatrne, aby sa neporušili, lebo len 
takto ostali trvácne. A mimochodom 
hrušky. Tie neskoré vydržali uložené 
v žite až do neskorej nasledujúcej jari.

V každej záhrade bola mrkva, 
petržlen, kareláb, zemiaky, fazuľa. Ši-
kovnejšie ženy vypestovali pre rodinu 
kapustu, tekvicu vhodnú na konzu-
máciu i na kŕmenie zvierat, paradajky, 
papriku. Ťažšiu prácu v záhradkách 
vykonávali chlapi (vykopávanie ze-
miakov, petržlenu, mrkvy), ženy zbie-
rali fazuľu, ktorú vylúpili zo struku, 
potom ich preberali a zdravú fazuľu 
usušili a uskladnili na zimu.

Jesenné gazdovské tradície

» red
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na fyzickú
ochranu obchodných prevádzok

v Seredi 

0948 008 380

900 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ! 
POS nutný!
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Práca vhodná aj pre plnoletých študentov. Mesačná mzda

625,- Eur + odmeny. Bezplatná doprava z Trnavy a späť

Osobné pohovory: 8:00-14:00 hod. Info: 0911 666 057

Vetter Slovakia, spol. s r.o.,

Priemyselná 2,

Hlohovec – Šulekovo

HĽADÁ ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU

BALIČ/-KA SUŠENÉHO OVOCIA.
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

»Kúpim ornú pôdu aj po-
diely. Rýchle a seriózne 
jednanie. Platba v hoto-
vosti, tel.: 0901 923 205 

»Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682

»Predám 50L demižó-
ny kus/10 € +50L lis na 
hrozno/50 € +Mlynec/10 
€, tel.: 0944 007 392 

»Hľadám diskr. Ženu, 
tel.: 0911 348 694 
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁME-
NIE, tel.: 0944 724 181 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera HC medzera
Číslo rubriky medzera 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.

15 HĽADÁM PRÁCU    

HĽADÁME

VODIČA C+E

0911 279 992

- kolečká SK-SK/HU/AT

- voľné víkendy

- dobré platové podmienky
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 OPERÁTOROV
VÝROBY

do Mikulova, Opavy a Ostravy.
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ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD

MUŽI - ŽENY - PÁRY

GALANTA

0800 500 808
0800 500 909

 NABOR@PROJOB.SK
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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
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