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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Č. 23 / 10. JÚN 2022 / 26. ROČNÍK

„Opri sa o mňa, to ozaj lieči, hodíš 
za seba, všetky zlé veci,“ spieva sa 
v piesni slovenskej skupiny IMT 
Smile a pravdou je, že je nesmier-
ne dôležité mať sa v živote o čo či o 
koho oprieť, mať sa s kým podeliť 
o každodenné radosti aj starosti 
a vedieť, že niekto stojí pri nás, že 
nám načúva.

Pre pokojný a vyrovnaný život 
je priam nevyhnutné mať sa komu 
posťažovať v ťažkých chvíľach, ale 
aj podeliť o radosť, mať pri sebe nie-
koho, kto nás nasmeruje či posunie v 
živote ďalej, kto nás podrží, keď strá-
came pevnú pôdu pod nohami, kto 
nám pomôže niesť ťažké bremeno, 
ktoré nám život nadelil, kto nás vy-
počuje, poradí, kto nám dodá odva-
hu, utvrdí nás v tom, že to, čo robíme, 
robíme dobre, prípadne nás upozorní 
na nesprávny smer, kto nám pomôže 
nabrať novú chuť a energiu do života 
či ponúkne inšpiráciu, motiváciu a 
niekedy tiež užitočný nadhľad, komu 
môžeme zveriť aj svoje najtajnejšie 
túžby.

Jestvuje niekoľko veľmi dôleži-
tých ľudí v našom živote. Častokrát 

nachádzame oporu vo svojich rodi-
čoch, starých rodičoch či súroden-
coch, ktorí pri nás stoja vo všetkých 
chvíľach nášho života, inokedy zasa 
v dobrých priateľoch, ktorí sú nablíz-
ku vždy, keď je to treba a tiež v našich 
životných partneroch, ktorí nám ke-
dykoľvek podržia chrbát.

Mali by sme byť naozaj vďační 
za to, že máme s kým zdieľať svoj 
život a zároveň by sme sa mali usilo-
vať byť aj my sami niekomu oporou. 
Je to skvelý pocit urobiť niečo pre 
iných, byť im nablízku a vedieť pri-
tom, že aj pre nás tu niekto je, pretože 
tak, ako niekedy hľadáme oporu my, 
inokedy sa zasa my stávame nena-
hraditeľnými pre iných. Všetci jedno-
ducho potrebujeme cítiť vzájomnosť, 
pretože ako sa tiež spie-
va v už spomínanom 
songu: „Človeku je 
vtedy dobre, keď sa 
má o koho oprieť.“

Buďme si navzájom oporou

» Renáta Kopáčová, redaktorka

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

PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
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PREDAJ • DOVOZ
A ČERPANIE BETÓNU
PREDAJ • DOVOZ
A ČERPANIE BETÓNU

Základové dosky
na kľúč

za výhodné ceny!

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

STACIONÁRNE ČERPADLOSTACIONÁRNE ČERPADLO

PRIJMEME VODIČA
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ODSTÚPIM
zabehnutú prosperujúcu

KRČMU v Hlohovci.
Cena dohodou pri obhliadke.

Prevádzka sa odstupuje z dôvodu
odchodu majiteľa zo Slovenska.

Kontakt: 0914 175 227
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- prípojky
(kanalizácia, voda, plyn, elektrina)

- pretláčanie
- úprava terénu, záhrad

VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBAGROM

0907 697 695

MALIARSKE, NATIERAČSKÉ
A DOKONČOVACIE PRÁCE

 Vysokotlakové striekanie
v interiéri aj v exteriéri

martintobl1@gmail.com | 0917 619 170martintobl1@gmail.com | 0917 619 170
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MALIARSKE, NATIERAČSKÉ
A DOKONČOVACIE PRÁCE

 Vysokotlakové striekanie
v interiéri aj v exteriéri
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NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU 0903 471 375

KAMENÁRSTVO MAŇURA

0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte: Cena platí pri osobnom dovoze.

Cena bateriek
od 0,65 €/kg
Cena bateriek
od 0,65 €/kg

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ
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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

firma HOT BUILDING s. r. o.
s dlhoročnými skúsenosťami v zahraničí, ponúka

STABILNÚ PRÁCU pre jednotlivcov, ale
i ucelené partie VO VIEDNI.

Realizujeme hlavne montáže odvetraných fasád,
presklenných fasád, montáž okien a iné montážne
práce. Pracujeme súčasne na viacerých projektoch,
POSKYTUJEME PRÁCU CELOROČNE.

Znalosť nemeckého jazyka je výhodou.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať:
 infohotbuilding@gmail.com  0911 878 009 85
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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Lucia Pavlovičová  0905 444 052

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

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 (30.330 domácností)

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    32.480 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
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

6. a 27. 6. 2022
od 11. 30 - 12. 00 h.  

Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
LEOPOLDOV

Pri kostole

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

www.klima-system.sk
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Leopoldov, Hlohovec a okolie
Certifikovaná inštruktorka

0915 374 612 | nordic.walking.vladena@gmail.com

NORDIC
WALKING
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Prihlášky na kurz
a tréning:

ZATEPLENIE Kompletná obnova fasád
rodinných domov

a budov zateplením.

0918 470 762

Zateplenie rodinného

domu do 14 dní! 

Od poradenstva, cenovej
ponuky až po realizáciu.
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

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

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

janputifar@gmail.com•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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0903 573 031
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

0903 573 031
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

- garážové brány
- priemyselné brány

- pohony vonkajších brán
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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

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné. Slušne 
zaplatim, tel.: 0949 371 361

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682
» KÚPIM HAKI LEŠENIE, tel.: 
0907 715 027

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

» 78 ročný hľadá priateľku, 
tel.: 0949 486 261

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 operátorov O2         
a 4ka. TIP 1: Ak chcete inzerát 
na viac týždňov, pošlite rov-
nakú sms toľkokrát, v koľkých 
týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, HC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje 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    
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LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech 

a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

0918 361 701, 0907 752 282strechymolnar@zoznam.sk
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Našim zákazníkom ponúkame:
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13Hlohovská cesta 6, 210 41 Leopoldov

tel.: 0944 386 512, www.fasadanadom.sk

Chcete sa pekne obliecť
a pritom ušetriť?

KAŽDÝ PONDELOK NOVÝ TOVAR
pre DÁMY, PÁNOV AJ DETI.

NEZABUDNITE 20 %
kupón zobrať so sebou.

otvorené pondelok až piatok od 9.00 hod - 17.00 hod
sobota od 8.00 hod - do 12. 00 hod20%

20%

20%

20%

20%

20
%

platí do 31.7.2022

PRÍDITE DO GALÉRIA OUTLET SECOND
HAND V SEREDI (bývalá 35, vedľa ČSOB)

Špenát pochádza zo strednej a západ-
nej Ázie a patrí medzi typické druhy u 
nás pestovanej zeleniny. Dopriať si ho 
môžeme počas celého roka, pretože v 
obchodoch je dostupný  či už čerstvý 
alebo mrazený.

Účinky na zdravie - Špenát je bohatý 
na veľké množstvo živín, ako sú naprí-
klad vitamíny C, A, K a kyselina listová 
(B9). Z minerálov obsahuje železo, ktoré 
je dôležité na tvorbu hemoglobínu. Vďa-
ka obsahu draslíka, horčíka či kyseliny 
listovej je špenát vhodný pre ľudí, ktorí sú 
vo zvýšenej miere vystavení stresu. Kon-
zumácia špenátu taktiež pozitívne vplý-
va na spánok. Vďaka obsahu vitamínu A 
je veľmi dobrý aj pre zdravie očí - karo-
tenoidy luteín a zeaxantín pomáhajú pri 
ochrane očí pred poškodením UV žiare-
ním. Špenát má nízky glykemický index, 
teda nespôsobuje prudký nárast hladiny 
cukru v krvi a má vysoký obsah vody a 
vlákniny, ktoré pomáhajú predchádzať 
vzniku zápchy a podporujú zdravie trá-
viaceho traktu. Tepelne neupravený špe-
nát v surovej forme je dobrý zdroj naprí-
klad kyseliny listovej, vitamínu C alebo 
draslíka.

Pozor - Hoci je špenát veľmi zdravá 
potravina, nie je vhodné ho konzumovať 
v príliš veľkých množstvách. „Špenát má 
vysoký obsah vitamínu K, ktorý je naj-
známejší pre svoju úlohu pri zrážaní krvi 
a preto ako taký by mohol interferovať s 
liekmi na riedenie krvi. Veľké množstvá 

špenátu teda nie sú vhodné najmä u ľudí, 
ktorí tieto lieky užívajú,“ upozorňuje 
MUDr.Šranková z Poradne zdravia Regi-
onálneho úradu verejného zdravotníctva 
Bratislava. Taktiež vápnik a oxaláty ob-
siahnuté v špenáte môžu podľa odbor-
níčky podporovať tvorbu obličkových 
kameňov, a preto nie sú vhodné veľké 
množstvá špenátu pre ľudí so sklonom k 
problémom s obličkami.

Použitie - Špenát je veľmi všestranná 
potravina a spôsobov jeho prípravy je 
veľa, pričom podľa druhu úpravy sa jeho 
chuť výrazne líši. Môže byť pripravený 
surový v šaláte či v smoothies, tepelne 
upravený ako omáčka alebo polievka 
alebo napríklad i zapekaný. Obľúbené 
sú i špenátové halušky, omeleta, koláče 
alebo dokonca i lasagne. Tepelnou úpra-
vou možno znížiť množstvo oxalátov v 
špenáte, avšak živiny, ktoré sú rozpustné 
vo vode sa pri varení či dusení strácajú. 
Preto je lepšie tepelne upraviť špenát bez 
použitia vody, napríklad na pare.

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Špenát je plný vitamínov

» ren
zdroj foto NatureFriend pixabay
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Na mapu zaujímavostí Košického sa-
mosprávneho kraja pribudla novinka 
v podobe geoturistického náučného 
chodníka. Prevedie vás po stopách ba-
níkov a priblíži zachované pamiatky 
historického baníctva na Slovensku.

Geoturistický náučný chodník je dlhý 
približne tri kilometre a ponúka pútavú 
prechádzku okolo štôlní a dobývok, kto-
ré patria medzi najvzácnejšie zachované 
pamiatky historického baníctva u nás. 
„Nahliadnuť napríklad do útrob štôlne a 
so zatajeným dychom sledovať dielo, kto-
ré vytvorili naši predkovia je ohromné. A 
nie je to len téma pre dospelých, ale určite 
nadchne aj malých objaviteľov,“ poveda-
la Lenka Vargová Jurková, výkonná riadi-
teľka Košice Región Turizmus.

Ako sa tam dostať
Náučný chodník nájdete v banskom 

areáli na vrchu Rotenberg - na Červenom 
vrchu pri obci Smolník. Jeho začiatok je 
situovaný pri barokovej kaplnke Jána 
Nepomuckého. Ďalej sa kľukatí po červe-
nom kopci až ku štôlňam na Rotenbergu, 
s pokračovaním na odvrátenú stranu 
vrchu, k starým banským prepadliskám. 
Na začiatku aj na konci chodníka, v blíz-
kosti banských diel, nájdete odpočívadlá 
s novými, alebo rekonštruovanými ta-
buľami. Okrem lavičiek a náučných ta-
búľ, ktoré prinášajú informácie o histórii 

banskej činnosti na Rotenbergu, sú na 
ňom inštalované drevené stĺpiky s QR 
kódmi s odkazmi na informačné webové 
stránky. Na jeho najvyššom bode budete 
odmenení aj nádherným výhľadom na 
okolité Volovské vrchy a dolinu, v kto-
rej sa odohrávala veľká historická epo-
cha tunajšieho baníckeho príbehu. Ten 
svojím významom prekračoval hranice 
Uhorska a habsburskej monarchie.

Červený vďaka medi
Rotenberg dostal prívlastok červený 

vďaka banskej hlušine, ktorá svojím ob-
sahom medi sfarbuje pôdu načerveno. Už 
v stredoveku tu baníci začali s povrcho-
vým dobývaním ložísk, keďže na tomto 
mieste boli podmienky také priaznivé, že 
o medenú žilu sa dalo doslova zakopnúť. 
Vznikol tu areál štôlní, v ktorom sa dajú aj 
dnes pozorovať praktiky a spôsoby ťažby. 
Práve preto je toto miesto cenné ako pre 
študijné, tak aj pre turistické účely.

Príbehy smolníckych baníkov 
na Rotenbergu opäť ožijú

» ren
zdroj foto KOCR Košice Región Turizmus
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): Celková výška pôžičky: 30 000 EUR, 
výška mesačnej splátky: 439,87 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 438,07 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, 
počet splátok 96, doba splatnosti: 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN 
bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 8,90 % p. a. ( xná), RPMN: 8,99 %, 
celková čiastka, ktorú zaplatíte: 41 385,85 EUR. 

Po zohľadnení okamžitej odmeny a odmeny za riadne splácanie za celé obdobie splácania:
Úroková sadzba: 6,45 % p. a. ( xná), RPMN: 6,64 % a celková čiastka, ktorú zaplatíte: 38 185,85 EUR. Okamžitá odmena 400 EUR 
vám bude vyplatená po načerpaní pôžičky. Odmena za riadne splácanie vám bude vyplatená každý rok vo výške až 400 EUR, 
t. j. dohromady u nás získate odmenu až 3 600 EUR.

Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky 
kalendárneho roka 360 dní.

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Viac informácií na www.raiffeisen.sk/pozicka.

OKAMŽITÁ ODMENA
K PÔŽIČKE

AŽ DO 400 €
A navyše za riadne splácanie

odmena až do 400 € každý rok

TO TU EŠTE

NEBOLO

rb_pozicka_dve_odmeny_207x277_0622.indd   1rb_pozicka_dve_odmeny_207x277_0622.indd   1 01/06/2022   14:4801/06/2022   14:48
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Keďže Senegal bol dlhé obdobie 
francúzskou kolóniou, vplyv Fran-
cúzska je cítiť nielen v kultúre, archi-
tektúre či v tradíciách, ale aj v sene-
galskej kuchyni. Okrem francúzskej  
je miestna gastronómia ovplyvnená  
aj severoafrickou, západoafrickou      
a portugalskou kuchyňou.

Základnými surovinami sú čerstvé 
ryby a morské plody,  kuracie či jahňa-
cie mäso a hovädzina.  Ak sa vydáte na 
safari, v miestnej reštaurácii si môžete 
pochutiť na burgri alebo steaku z anti-
lopy. Je to veľmi jemné a chutné mäso. 
V tradičnej senegalskej kuchyni nechý-
bajú strukoviny, arašidy, ryža a kuskus.  
Pri varení sa výdatne používajú rôzne 

druhy čerstvých aj sušených byliniek.  
Na senegalskom stole nesmú chýbať 
rôzne druhy ovocia a zeleniny. Čerstvé 
mango si odtrhnete zo stromu aj pri 
obyčajnej prechádzke a napríklad chuť 
čerstvej papáje sa nedá porovnať s tou, 
ktorú si kúpite v našich supermarke-
toch. Ovocie má jednoducho dozrievať 
na stromoch, a nie v lodných kontajne-
roch či v kamiónoch. 

Typickým senegalským jedlom je 
tieboudienne, teda rybacie rizoto                    
s bylinkami a zeleninou. Okrem toho 
sa na senegalských stoloch často obja-
vuje aj kurací pokrm maffe v arašidovej 
omáčke alebo yassa au poulet – kura  
s cibuľkou a citrónovou omáčkou.  Tie-
to jedlá sa podávajú vo veľkých misách 
pre 5 – 6 osôb. Všetky tradičné jedlá sú, 
samozrejme, denne v ponuke aj v hote-
lových reštauráciách. Určite vyskúšajte 
krevety – vedia ich veľmi chutne pripra-
vovať. A v hotelovej reštaurácii je aj ši-
roká ponuka z európskej kuchyne, veľa 
zeleniny, syrov a milo nás prekvapila 
ponuka zákuskov a múčnikov. Tradič-
ným senegalským nápojom je bisap, 
pripravovaný z listov ibišteka. Bisap má 
veľmi zaujímavú chuť a fialovú farbu.  
Samozrejmosťou je palmové víno, mä-
tový čaj a kvalitná káva. V hotelových 
baroch si bez problémov dáte tradičné 
mochito či cuba libre, ale aj ich miestne 
pivo a likéry z rôznych druhov ovocia. 

Ako si pripraviť
Yassa au poulet

Potrebujeme:  Pól šálky arašidové-
ho oleja (môžete použiť aj iný), jedno 
kura, aspoň 4 cibule, 8 lyžíc citrónovej 
šťavy, 6 lyžíc jablčného octu, 2 bobkové 
listy, 4 strúčiky cesnaku, lyžicu dijon-
skej horčice, 4 lyžice sójovej omáčky, 
čili paprička, kajenské korenie, čierne 
korenie, soľ, malá kapusta, mrkva

Postup:  Koreniny, cibuľu, cesnak, 
horčicu, šťavu z citróna, jablčný ocot       
a sójovú omáčku zmiešame a pripra-
víme tak marinádu, v ktorej necháme 
kúsky kuraťa niekoľko hodín, ideálne 
cez noc. Potom ho môžete buď grilovať 
na drevenom uhlí alebo opekať na pan-
vici, až kým nezhnedne. Cibuľu z mari-
nády budeme potrebovať na prípravu 
omáčky. Najprv cibuľu niekoľko minút 
opekáme, pridáme zvyšok marinády 
a nakrájanú mrkvu a kapustu. Poma-
ly privedieme do varu a varíme desať 
minút až kým nám nevznikne mierne 
hustá omáčka. Do omáčky pridáme 
kuracie mäso, prikryjeme a dusíme, 
kým nebude kura hotové. Medzitým si 
uvaríme ryžu alebo kuskus s cícerom 
a hrozienkami. Podávame tak, že do 
veľkej misy dáme na dno ryžu a na vrch 
poukladáme kúsky kuraťa a jedlo pre-
lejeme omáčkou. Dobrú chuť!

Senegalská kuchyňa je jednou z najpestrejších v Afrike

» text a foto ZK
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € 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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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 444 052

14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti 15. júna 1363
korunovácia Václava IV. za českého kráľa

Výročia a udalosti
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0918 539 286 | www.lukystav.sk
č. 517 Dolná Streda 925 63

stavebného náradia

a stavebných strojov

za zvýhodnených

podmienok

POŽIČOVŇAPOŽIČOVŇA

ELEKTROINŠTALÁCIEELEKTROINŠTALÁCIE

DODÁVKA A MONTÁŽ
PLASTOVÝCH
HLINÍKOVÝCH
OKIEN A DVERÍ

DODÁVKA A MONTÁŽ
PLASTOVÝCH
HLINÍKOVÝCH
OKIEN A DVERÍ

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA



HC22-23-strana 8

ZDRAVIE, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
8

-50%

75
-0

6
33

-0
03

8



HC22-23-strana 9

ZAMESTNANIE, ČUJTE.SKHLOHOVECKO
9

33
-0

03
6

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: mesačne 900€ brutto + prémie 
+ príplatky + cestovné náhrady 

možnosť zárobku 2.000 - 2.500€/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 
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TT
22Minimálna mzda pri práci v dielni 4,55 eur/hod v hrubom. Úkolová mzda (poľné práce)

4,55 - 9,60 eur/hod. v hrubom. VP sk. T podmienkou. Nástup možný ihneď.

Kontakt: Ing. Toráčová 0903 801 746, selektvsu@gmail.com

Spoločnosť Selekt Bučany

prijme do TPP pracovníka na obsluhu
poľnohospodárskych strojov
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22Minimálna hodinová mzda 4,80 eur v hrubom. Práca je na

dohodu mimo PP. VP sk. T výhodou. Nástup možný ihneď.
Kontakt: Ing. Toráčová 0903 801 746, selektvsu@gmail.com

Spoločnosť Selekt Bučany

prijme pracovníka
na obsluhu závlah
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Stavebná �rma MIKROVRT, spol. s. r. o.
v Leopoldove prijme do TPP

Kontakt: mikrovrt@mikrovrt.sk, 0905 460 786

STROJNÍKA – BAGRISTU
Vodičský preukaz typu C je nutnosť.

Mzda je 8 €/hod.

PRIJMEME

0904 959 034

ZÁMOČNÍKA
Práca na živnosť cca 10,-€/hod. podľa odbornosti.
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Spoločnosť JUTEX SLOVAKIA s.r.o.

KONTAKT: +421 905 718 238, vjater@jutex.sk             www.jutex.sk

PONÚKAME DLHODOBÚ SPOLUPRÁCU
V STABILNEJ SPOLOČNOSTI

Hľadáme �rmu, pracovníkov, živnostníkov, na realizáciu 
podlahových krytín - KOBERCE, PVC, VINYL, LAMINÁTOVÉ                          
A DREVENÉ PODLAHY, tiež pracovníkov na prípravu podkladu 
brúsením a nivelizáciou, s pôsobením v rámci západného                       
a stredného Slovenska. Prijmeme aj technicky zručných, ktorý 
zatiaľ nemajú skúsenosti s realizáciou podláh, no majú ochotu       
sa zaškoliť na tieto práce. Mzda: od 1150 do 2750 € brutto.
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výrobca kontajnerov prijme do prac. pomeru:

V prípade Vášho záujmu sa kontaktujte na:

UT Umwelt- und Transpor�echnik, s. r. o.
Galantská cesta 733, 925 63 Dolná Streda

E-mail: info@ut-kontajner.sk

OBRÁBAČA KOVOV
- SÚSTRUŽNÍKA

Požiadavky: - Práca na klasickom konvenčnom sústruhu,
 - znalosť čítania technickej dokumentácie,
 - práca na dve zmeny,
 - prax ako sústružník 3 roky podmienkou,
 - výučný list.
Ponúkame: - mzda (bru�o) od 1 250 €/mesiac
    podľa schopností kandidáta.

Ďalšie benefi�: - dochádzkový bonus + ďalšie príplatky,
 - stabilné pracovné miesto,
 - motivačné finančné ohodnotenie,
 - iné sociálne výhody.

MAJSTRA LAKOVNE
Požiadavky: - riadenie činnosti kolektívu lakovačov kontajnerov
    (4 zamestnanci),
 - skúsenosti s lakovaním 5 rokov,
 - žeriavnicky a viazačský preukaz,
 - oprávnenie na VZV,
 - práca na počítači (Word, Excel),
 - znalosť nemeckého jazyka vítaná, nie podmienkou,
 - organizačné schopnosti,
 - práca s ľuďmi.
Ponúkame: - mzda (bru�o) od 1 400 €/mesiac
    podľa schopností kandidáta.

Požiadavky: - montáž kontajnerov (mechanická + pneumatická)
    a ich príslušenstva,
 - príprava výrobkov na expedíciu,
 - znalosť čítania technických výkresov,
 - nutná prax min. 3 roky podmienkou,
 - samostatnosť, zručnosť,
 - oprávnenie na VZV + žeriav výhodou,
 - organizačné schopnosti.
Ponúkame: - mzda (bru�o) od 1 250 €/mesiac
    podľa schopností kandidáta.

MONTÉRA
- ZÁMOČNÍKA
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> stravné lístky v hodnote 3,83 €
> 13. plat do výšky 700 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy
> MultiSport karta

PRACA@FMLOGISTIC.COM    T: 0918 800 464, 0918 498 837

Operátor baliacej linky
5,06 € / hod.
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> stravné lístky v hodnote 4,50 €
> 13. plat do výšky 700 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy
> multisport karta

SKLADNÍK
5,56 € / hod.

platný VZV preukaz
je podmienkou

PRACA@FMLOGISTIC.COM    T: 0918 800 464, 0918 498 837



HC22-23-strana12

ZAMESTNANIE / TV PROGRAM, ČUJTE.SKNajčítanejšie regionálne noviny
12

34
-0
1

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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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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