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V uplynulých dňoch sme si pripo-
menuli Svetový deň darcov krvi. 
V nemocniciach sa táto vzácna 
tekutina, ktorá je po spracovaní 
považovaná za liek, používa ne-
pretržite a na Slovensku potrebuje 
za jednu hodinu transfúzny prí-
pravok v priemere 23 pacientov.

Vedeli ste, že jednotka transfúz-
nej krvi s objemom 450 ml môže 
zachrániť až tri ľudské životy a že 
na Slovensku sa každoročne spotre-
buje približne 180 000 transfúznych 
jednotiek červených krviniek? Obete 
úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci 
operácie, pacienti liečiaci sa na leu-
kémiu, nádorové ochorenia či ocho-
renia krvných buniek, tí všetci potre-
bujú krv.

Hoci medicína 21. storočia doká-
že úžasné veci, bez ľudskej krvi je 
jednoducho bezmocná a bez dobro-
voľných darcov krvi sa pri záchrane 
ľudských životov prosto nezaobíde a 
v časoch, keď sme my aj naši najbližší 
zdraví, si veľakrát možno ani neuve-
domujeme, ako je darcovstvo krvi pre 
nás všetkých nesmierne dôležité.

Kto však sú títo ľudia, ktorí nie 
sú ovenčení vavrínmi ani ospevo-
vaní ódami a napriek tomu sa poduj-
mú dobrovoľne darovať krv, aby vďa-
ka tomuto činu prispeli a pomohli 
zachrániť životy neznámych ľudí a 
prečo sa rozhodujú takto konať? Mys-
lím si, že sú to rozhodne ľudia veľ-
kého srdca, ľudia veľmi empatickí, 
schopní solidarity a spolupatričnosti, 
ktorí si možno ani nepripúšťajú, aké-
ho dobra sa vlastne dopúšťajú. 

Človeka udatného, človeka, kto-
rý vyniká ušľachtilou odvahou, 
ktorý vykonal veľký skutok či toho, 
ktorý je predmetom obdivu, zvykne-
me považovať za hrdinu. A hoci dob-
rovoľní darcovia krvi nepatria medzi 
tých, ktorých príbehy plnia stránky 
či dokonca titulky no-
vín a časopisov, som 
presvedčená o tom, 
že si náš obdiv sku-
točne zaslúžia a v 
mojich očiach roz-
hodne hrdinami 
sú.

Nenápadní hrdinovia

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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

0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte:
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VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ

za najlepšiu cenuza najlepšiu cenu
Zvoz od 100 kg zabezpečíme.
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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

AKCIA
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10 kg PB fľaša
19,90

LPG0911 411 176
Sereď

€/ks
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NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU 0903 471 375

KAMENÁRSTVO MAŇURA
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- prípojky
(kanalizácia, voda, plyn, elektrina)

- pretláčanie
- úprava terénu, záhrad

VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBAGROM

0907 697 695
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Shopjk.sk

Výhodné ceny pre
Veľkoobchod

TOP CENA

OD 159€LIMITOVANÝ
POČET

www.shopjk.sk

IHNEĎ K ODBERU
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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

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:
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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.

Chcete sa pekne obliecť
a pritom ušetriť?

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

KAŽDÝ PONDELOK NOVÝ TOVAR
pre DÁMY, PÁNOV AJ DETI.

ZAČÍNAME LETNÝ VÝPREDAJ 

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

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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UHlohovecko Sereďsko

Tvoja
dávka

informácií!
TIPY | SÚŤAŽE | SPRAVODAJSTVO | NOVINY ONLINE

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
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely-SERIÓZNA DOHODA, 
tel.: 0908 205 521
byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

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

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

» Hľadám kosca, ktorý mi 
príležitostne pokosí u mňa 
doma v Šalgočke, tel.: 0905 
609 519
hľadám prácu 15

zoznamka 16

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        

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    



HC22-25-strana 3

RADÍME / STAVBAHLOHOVECKO
3

AJ SKLADOVÉ OKNÁ MÔŽU MAŤ VYSOKÚ KVALITU.

www.oknanasklade.sk
BRUVO Slovakia
Priemyselná 5, Sereď kód: ju

n2022plastový profil

nemeckej výroby VEKA

na všetky okná a dvere skladom

pri použití
zľavového kóduAKCIA 30%

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

LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech 

a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

0918 361 701, 0907 752 282strechymolnar@zoznam.sk
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24Hlohovská cesta 6, 210 41 Leopoldov
tel.: 0944 386 512, www.fasadanadom.sk

Lepšie znášať letné horúčavy nám 
pomáha klimatizácia, dôležité však 
je, aby bola správne nastavená a udr-
žiavaná v čistote.

Nevhodne nastavená klimatizácia 
spôsobuje bolesti hlavy, hrdla, pre-
chladnutie, oslabenie imunity i celko-
vo organizmu, angínové bolesti, pocit 
upchatého nosa, bolesti dutín, chrbtice, 
či svalov. Ak máte chladný prúd vzdu-
chu nasmerovaný do tváre, vysušuje 
vám kožu, oči a prispieva k opakova-
ným zápalom očí, uší, prínosových du-
tín, aj k bolestiam zubov a trojklaného 
nervu. Rovnako si treba uvedomiť, že 
pri prechode z chladného do horúceho 
prostredia môže prísť k takzvanému 
teplotnému šoku, ktorý dokáže celkovo 
oslabiť organizmus. Klimatizáciu si na-
stavte tak, aby rozdiel teplôt medzi von-
kajším a vnútorným prostredím nebol 
vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia. 
Klimatizačnú jednotku, filtre a vzdu-
chové prieduchy udržujte v čistote, inak 
sa môžu stať zdrojom plesní a baktérií. 
Celý klimatizačný systém si dajte raz 
ročne skontrolovať v servise. Súčasťou 
bežnej údržby je aj pravidelná dezinfek-
cia výparníka klimatizačnej jednotky.

Klimatizácia v aute
Pamätajte na to, že nesprávne po-

užívaná klimatizácia môže uškodiť a 

spôsobiť zdravotné problémy aj v aute. 
Najmä pri dlhších cestách môže mať 
veľmi negatívny vplyv najmä na aler-
gikov. Prúdením vzduchu z ventilácie 
sa totiž rozhýbu čiastočky prachu s rôz-
nymi druhmi baktérií. Okrem ochorení 
dýchacích ciest, bolestí hlavy, alebo 
prechladnutia chrbtice môžete pri ne-
správnom používaní klimatizácie v aute 
dostať zápal stredného ucha, spojiviek a 
iných ochorení očí a uší. Dobré je preto 
klimatizáciu v aute pustiť na 10 až 15 mi-
nút za hodinu a prúd chladného vzdu-
chu smerovať tak, aby nefúkal priamo 
na posádku - najlepšie je viesť ho na 
čelné sklo, prípadne k nohám. Rovna-
ko aj v aute platí ideálny rozdiel teploty 
vonku a vnútri 5 až 7 stupňov Celzia, do-
držte ho aj v najväčších horúčavách. Ak 
z auta často vystupujete a nastupujete, 
rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší. Pri 
používaní klimatizácie v aute sa okolo 
výparníka kondenzuje voda obsiahnutá 
vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ 
sa odvádza pod vozidlo. Okolo výpar-
níka je neustále vlhké prostredie, čo je 
výborná živná pôda pre rôzne plesne, 
ktorých spóry sa nachádzajú vo vzdu-
chu a často nepríjemne zapáchajú. Zlik-
vidujete ich antibakteriálnym sprejom.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

Ochlaďte sa s pomocou 
klimatizácie zdravo

» ren
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V týchto dňoch prebieha Svetové 
stretnutie rodín v Ríme, no aj vo 
všetkých biskupstvách sveta. Zú-
častniť sa tak môžu všetci bez ohľa-
du na možnosť cestovať do Večného 
mesta.

Ako hovorí pápež František, dob-
ro rodiny je rozhodujúce pre budúcnosť 
sveta. Pápež František pokračuje: „Ro-
dina je motorom sveta a dejín. Každý 
z nás, každé dieťa rozvíja svoju osob-
nosť v rodine, keď vyrastá s otcom a 
matkou, so súrodencami, keď cíti teplo 
domova.“

Pre dobro rodiny je rozhodujú-
ce to, ako sa v rodine majú deti. Ony 
môžu svoju osobnosť rozvíjať len v bez-
pečnom a láskyplnom prostredí, kde 
zažívajú prijatie a nasávajú základné 
hodnoty pre dobrý život.

Prichádzajú prázdniny, čas od-
dychu, dovoleniek a vypnutia zo škol-
ských povinností. Čas zážitkov, smie-
chu, cestovania a športovania. Ale pre 
rodiny je to aj náročný čas – musia zla-
diť potreby všetkých svojich členov. Nie 
je jednoduché vyplniť letné mesiace 
tak, aby bol stále niekto s deťmi. Rodi-
čia to istotne dôverne poznajú. Okrem 
obetavých starých rodičov teda nastá-
va obdobie letných táborov. 

Podobné prázdninové výzvy rie-
šia rodičia všade na svete. Tisíckam 
rodičov záleží na tom, aby pre svoje 
ratolesti vybrali tábor, ktorý sa bude 

svojim hodnotovým nastavením zod-
povedať nastaveniu v rodinách. Často 
sa však objavuje ďalšia prekážka – a 
tou sú financie. 

Príkladom sú letné tábory v Ar-
ménsku a Gruzínsku, ktoré orga-
nizuje arménska katolícka eparchia. 
Ročne sa na nich zúčastňuje 800 detí 
a mladých vo veku od 9 do 18 rokov. 
Pochádzajú v prevažnej väčšine z chu-
dobných rodín. Okrem množstva špor-
tových aktivít, turistiky a spoločných 
hier na táboroch môžu spoznávať aj 
bohatstvo svojho kresťanského spolo-
čenstva. 

Dobro týchto detí je rozhodujú-
ce pre dobro ich rodín. Nadácii ACN 
záleží na tom, aby títo mladí, podobne 
ako inde vo svete, mali možnosť zmys-
luplne stráviť leto, preto podporuje rea-
lizáciu týchto letných táborov. O mož-
nosti pripojiť sa k podpore sa dočítate 
na www.acnslovensko.sk.

Dobro deťom

» ACN
zdroj foto ACN

Z

A
V
A

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK          0940 948 600                           WWW.DROPTIC.SK             
Akcia platína vybrané slnečné okuliare značky Cecil. Platí do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. 
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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
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Ak počas leta zavítate na východ 
Slovenska, naskytá sa vám tam je-
dinečná príležitosť - sadnúť si ako 
keby na bicykel a vyraziť po koľaj-
niciach vpred ako vlak. Takýto záži-
tok ponúkajú dreziny na ľudský po-
hon v Čermeľskej doline na Alpinke.

Drezinový ovál má približne 300 
metrov, je jediný svojho druhu u nás 
a návštevníci ho nájdu na konečnej 
stanici Košickej detskej historickej že-
leznice, ktorá premáva z Čermeľa na 
Alpinku a späť. Má takzvaný „banský 
rozchod“ s rozmerom 600 mm. „Zámer 
prevádzkovať dreziny na Alpinke nie je 
nový. S nadšením sme sa preto po čase 
pustili do práce a zháňania finančnej 
podpory. Sme radi, že sa nám podarilo 
uspieť v silnej konkurencii projektov 
grantovej schémy Terra Incognita Ko-
šického samosprávneho kraja a pokryť 
tak časť nákladov spojených s výstav-
bou drezinoveho oválu,“ povedal Ľu-
bomír Lehotský, predseda OZ Detská 
železnica Košice.

Dreziny v histórii
Dreziny boli kedysi veľmi využíva-

né, v súčasnosti sa tento trend ekolo-
gického a aktívneho využitia voľného 
času opäť vracia do povedomia ľudí. 
Ľahké koľajové vozidlá, ktoré slúžili na 
dopravu niekoľkých pasažierov väčši-

nou na služobné účely dnes slúžia ako 
atrakcia. Boli poháňané mechanicky - 
silou svalov alebo boli vybavené moto-
rom. S technickým pokrokom dreziny 
postupne zo železničných tratí vymizli, 
avšak, ich využitie našli železničiarski 
nadšenci práve v turistickom ruchu. 
Dreziny sú moderným turistickým 
trendom v celej Európe a Slovensko nie 
je výnimkou.

Historická železnička tak získava 
ďalšie jedno NAJ naviac: okrem naj-
staršieho funkčného parného rušňa 
v Európe a skutočnosti, že je jedinou 
detskou železnicou na Slovensku, sa 
jej infraštruktúra rozšírila o nezávislý 
drezinový ovál.

Informácie a foto poskytla KOCR 
Košice Región Turizmus

Navštívte prvý a jediný ovál 
pre cyklodreziny na Slovensku

» ren

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €

29,90 €

29,90 €

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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info@kupaliskodiakovce.sk
ubytovanie@kupaliskodiakovce.sk

+421 903 447 554 kupaliskodiakovce.sk

avaaquapark

ava thermalpark

AVA Thermalpark
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Termálne kúpalisko AVA THERMALPARK Diakovce v sebe skrýva prírodné bohatstvo v podobe termálnej 

vody, ktorá vyviera z dvoch vrtov. Prvý vrt vyviera z hĺbky 800m a dosahuje teplotu 39oC. Má priaznivé rela-

xačné a ozdravujúce účinky na pohybové ústrojenstvo, nervové ústrojenstvo, reumatizmus a cievne ústro-

jenstvo. Druhý vrt vyviera z hĺbky 1 560m a dosahuje teplotu až 64oC. Má priaznivé účinky na pohybové aj 

dýchacie ústrojenstvo.
V tohtoročnej letnej sezóne sa návštevníci môžu tešiť na 2 800 m² vodnej plochy obklopenej nádherný-

mi zelenými trávnatými plochami s množstvom kvetov a stromov poskytujúcich relaxujúcim návštevníkom 

príjemný tieň pri slnení na lehátkach, bohatý výber jedál a nápojov v bufetoch a bare, detskú zónu s množ-

stvom atrakcií a zábavy pre deti, relax a športové aktivity. 
Návštevníci si môžu užiť relax v 5 nových bazénoch napúšťaných geotermálnou vodou s teplotou 39oC. 

Všetky bazény fungujú cez recirkulačný systém, ktorý je ovládaný automaticky úplne novou bazénovou 

technológiou s výmenníkmi a tepelnými čerpadlami, ktoré využívajú aj geotermálnu vodu z druhého vrtu 

s teplotou 64oC.
Návštevníci sa môžu dokonale zrelaxovať v relaxačnom perličkovom bazéne a rodinnom relax bazéne s 

príjemnou teplotou vody do 34oC, kde si môžu poležať na masážnych lehátkach, masážnych laviciach, vy-

masírovať sa masážnymi tryskami a chrličmi na chrbát. Pre aktívnych návštevníkov je pripravený plavecký 

bazén so 7 plaveckými dráhami a skokanskými stupienkami s príjemnou teplotou vody do 28oC. Pre milov-

níkov pohody a pokoja je zase k dispozícii horúci total relax bazén s masážnymi hlavicami, hydromasážnymi 

tryskami a fontánou, s teplotou vody 36oC. Najväčšiu radosť budú mať pravdepodobne detičky, pre ktoré je 

k dispozícii detský bazén s veľkým multifunkčným vodným hradom, ktorý má rozlohu 190 m² s 28 vodnými 

figúrkami a atrakciami. Asi najväčším lákadlom pre malých aj veľkých je 9 m vysoká toboganová veža s 2 drá-
hami a dojazdom, spolu v dĺžke viac ako 100 m. Návštevníci si môžu vychutnať aj relax v dvoch 7-miestnych 
vírivkách či fínskej saune.

Pre milovníkov dobrého jedla je pripravená široká škála občerstvenia v 4 bufetoch aj s výčapmi a v reštaurá-
cii. Dobrú kávu si môžu návštevníci vychutnať v 2 cukrárňach so zákuskami, palacinkami a zmrzlinou. Samo-
zrejmosťou je aj posedenie pri osviežujúcich nápojoch v Pool bare a stánok so sladkým trdelníkom.Pri vstupe do areálu je malý obchod so zmiešaným tovarom, kde si návštevníci môžu nakúpiť základné 
potraviny k vlastnej príprave raňajok, obeda, či večere, ako aj základné hygienické potreby a kúpaliskový tovar, 
ako plávacie kolieska a rukávniky pre deti, uteráky a iné.Pre deti máme pripravenú úžasnú KIDS zónu s animátorkami, ktoré sa o ne postarajú, kým si rodičia môžu 
užívať relax a oddych od stresu a každodenných starostí v bazénoch alebo pri občerstvení. Na deti čaká bo-
hatý detský zábavný svet s trampolínami, preliezkami, skákacími hradmi, kolotočom, zábavnými automatmi 
a mnoho ďalšieho.

Na slnenie je pripravených množstvo lehátok, k dispozícii sú aj dvojmiestne VIP lehátka poskytujúce súk-
romie.

Dovolenkárom ponúkame niekoľko možností ubytovania priamo v areáli kúpaliska. Pre nenáročných náv-
števníkov s nostalgickým cítením sme ešte túto sezónu ponechali 12 pôvodných drevených chatiek (samozrej-
me vynovených) s možnosťou porovnať vtedajší stav so súčasným.Pre tých náročnejších je k dispozícii 15 štvormiestnych nových, luxusných, komfortných a plne vybavených 
chatiek s oddelenou spálňovou a obývačkovou časťou, s TV a vlastnou kúpeľňou a WC. Pred chatkou je vlast-
ná teraska s posedením. Ďalšou ubytovacou možnosťou je Hotel HVIEZDA*** s 2-posteľovými izbami, s extra 
službou kompletne vybavenej kuchyne  pre prípad záujmu o vlastné stravovanie, ďalej sociálnym zariadením, 

práčovňou a spoločenskou miestnosťou s posedením pri TV. Zabaviť sa dá aj pri stolnom futbale, či pri pose-

dení na terase pred hotelom.
Pre milovníkov prírody sú k dispozícii až 2 ha zelenej plochy, kde je k dispozícii 5 šesťmiestnych priestranných 

nafukovacích stanov. Pre tých, ktorých láka skôr dobrodružstvo na 4 kolesách, máme možnosť ubytovania v 

kempe pre karavany s kapacitou približne 120 miest s elektrickou prípojkou. Je tu aj možnosť na postavenie 

vlastného stanu.  Kempingová časť areálu má k dispozícii novovybudovanú kuchynku, práčovňu, sociálne 

zariadenia so sprchami, vybavenú spoločenskú miestnosť s TV, ako aj možnosť grilovania či opekania. Kem-

pingovú časť areálu môžu navštíviť dokonca aj domáci zvierací miláčikovia.

V celom areáli je pre návštevníkov k dispozícii WIFI sieť zadarmo. Parkovanie pre návštevníkov je na parko-

visku priamo pred kúpaliskom, ubytovaní hostia majú možnosť parkovania priamo v areáli pri ubytovacom 

zariadení. Celý objekt je nepretržite strážený strážnou službou a bezpečnosť návštevníkov monitorujú prie-

myselné kamery.
Samozrejmosťou počas celého leta budú rôzne víkendové, zábavné, kultúrne a hudobné podujatia, o kto-

rých budú návštevníci vopred informovaní na webovej stránke kúpaliska (www.kupaliskodiakovce.sk), ako 

aj na sociálnych sieťach.
V AVA THERMALPARK Diakovce nájdete naozaj všetko, čo očakávate od príjemne strávenej dovolenky na 

Slovensku. Príďte sa k nám o tom osobne presvedčiť! Tešíme sa na Vás!
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VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

Areál
poľnohospodárskeho

družstva
247 Siladice 

0918 361 701
pilamolnar@gmail.com
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HĽADÁTE ISTOTU A STABILITU V DNEŠNEJ DOBE? - „ZAMESTNAJTE SA V POĽNOHOSPODÁRSTVE!“
CHCEŠ IBA ZVÝŠIŤ SVOJE PRÍJMY POČAS PRÁZDNIN? - „AJ PRE TEBA MÁME RIEŠENIE!“

TRAKTORISTA
900 - 1 300 Eur / mesiac900 - 1 300 Eur / mesiac

PRÁCA NA PRACOVNÚ ZMLUVU
možnosť získania oprávnenia

na vedenie traktora

PRÁCA NA DOHODU,
v prípade dobrých pracovných výsledkov

možnosť získania trvalého pracovného miesta,
PRE ŠTUDENTOV ZVÝHODNENÉ PODMIENKY.VÝHODY UCHÁDZAČA (nemusí spĺňať):

• prax v obore vítaná
• vodičský preukaz B, T - skúsenosti s vedením traktora
• vyučený ako Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov

CHARAKTERISTIKA PRÁC:
• rez viniča, zelené práce vo vinohrade • okopávanie mladej výsadby
• čistenie kmienkov • oberanie hrozna • iné práce

MANUÁLNE PRÁCE
VO VINOHRADE

od 4,50 až 6,50 Eur na hodinu

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec • www.pdhlohovec.sk • 033/742 21 81
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

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.

hľadáme:

Sereď,  logistický park 
TPP:  4€/hod. SZČO: 5,5€/hod.
Doprava zo Serede zabezpečená

UPRATOVAČOV
UPRATOVAČKY 

na dve zmeny

0915 849 481 94
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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

26. júna 1819
bol patentovaný bicykel

Výročia a udalosti

29. jún 1945
Podkarpatská Rus bola anektovaná So-
vietskym zväzom

Výročia a udalosti
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Do redakcie sme dostali fotografie 
od nášho čitateľa. Je na nich zachy-
tený zaujímavý jav, ktorý prekvapil 
aj nás a tak sme sa s prosbou o vy-
svetlenie obrátili na odborníka.

Pred pár týždňami si náš čitateľ 
spoločne s rodinou z obchodu domov 
priniesol prekrásne červené paradajky. 
„Položili sme ich ako zvyčajne na mis-
ku. Keď sme jednu z nich približne o tri 
dni rozkrojili, zistili sme, že v jej vnútri 
klíčia nové rastlinky,“ píše čitateľ. Zvyš-
né paradajky teda nechali na miske a 
čakali, čo sa bude diať. Po pár dňoch sa 
na ich povrchu začali tvoriť hrbolčeky, 
neskôr sa z nich „vykľuli“ nové rastlin-
ky? „Vedeli by ste nám prosím objasniť, 
čo sa stalo a prečo?“ pýta sa.

Čo sa teda udialo?
O vysvetlenie tohto zaujímavého 

javu sme požiadali odborníka. „Takto 
začnú v paradajke klíčiť semená vtedy, 
keď sú plody dlhodobejšie uskladnené 
v chlade a potom ich dáte na teplo,“ 
popisuje Jaromír Kučera z Botanického 
ústavu - Centra biológie rastlín a biodi-
verzity Slovenskej akadémie vied a do-
dáva, že teplota spôsobí naštartovanie 
klíčiaceho procesu semien a tým pá-
dom, keďže semienka majú aj dostatok 
vlhkosti v plode, začnú klíčiť.

Prekrojená paradajka.

Tvorba hrbolčekov na povrchu paradajky.

Z paradajky vyrastajú nové rastlinky.

Klíčiace paradajky 
prekvapili čitateľa

» ren
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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.

Kontakt: Lindner Mobilier s.r.o.
Družstevná 7, 922 42 Madunice

Telefón: 033/735 16 15
Alena.Losonska@Lindner-Group.com

Lindner Mobilier s.r.o., medzinárodne pôsobiaca �rma
v oblasti zariaďovania interiérov prijme do výroby nábytku:

• Samostatne pracujúceho stolára
• Stolára • Lakýrnika
• Obsluhu CNC stroja

• Ľudí, ktorí majú záujem
pracovať pri výrobe nábytku 

Nástup ihneď
- Podľa kvali�kácie mzda 800 – 1300 Eur/mesačne brutto
   + po 6 mesiacoch odmeny
   podľa interného prémiového systému 
- stravné lístky naviac pri 12 hod. zmenách 
- strava v jedálni zdarma
- odmena za odporúčanie nového zamestnanca
- pravidelné prehodnocovanie platu
- �remné chaty po celej Európe
- vianočná odmena
- �remné podujatia
- príspevok zamestnávateľa na DDS 3. pilier
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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

INZERCIA
0905 444 052
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
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