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párny týždeň: Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Považský Chlmec, 
Trnové, Zádubnie, Zástranie, Závodie, 
Žilina, Belá, Bitarová, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčina Lúčka, 
Krasňany, Horný Hričov, Lietavská Lúč-
ka, Nededza, Porúbka, Rosina, Stráža, 
Teplička nad Váhom, Terchová, Turie, 
Varín, Višňové, Hliník nad Váhom, Veľ-
ká Bytča, Hvozdnica, Kolárovice, Kote-
šová, Predmier, Štiavnik, Veľké Rovné  
nepárny týždeň: Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Mojšová Lúčka, 
Považský Chlmec, Trnové, Zástranie, 
Závodie, Žilina, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Kamenná Poruba, Konská, 
Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lietava, Lie-
tavská Lúčka, Babkov, Lietavská Svin-
ná, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, 
Ovčiarsko, Podhorie, Porúbka, Rajec, 
Rajecká Lesná, Poluvsie, Rajecké Tep-
lice, Rosina, Stráňavy, Stráža, Strečno, 
Teplička nad Váhom, Terchová, Turie, 
Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
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Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803
Barbora Gajdošová      0915 780 751
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
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TT  49.930 Trnavsko
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Uplynulú nedeľu sa vonku ženili všet-
ci čerti. Mohutný vietor doslova lom-
coval konármi stromov a do toho sa 
spustil silný lejak. Zakrátko, ešte ani 
nestihli na zem dopadnúť posledné 
kvapky, vyšla na oblohe prekrásna 
dúha, akoby chcela trošku zmierniť 
toto neskutočné besnenie. Vtedy som 
si uvedomila, že leto už asi zavrelo za 
sebou dvere a my sa musíme pripraviť 
na príchod jesene.

Hoci jeseň nepatrí k tým najobľúbe-
nejším ročným obdobiam, myslím si, že 
nám má čo ponúknuť a netreba ju zatra-
covať  či len pretrpieť. Je fakt, že nás už 
čakajú kratšie, chladnejšie a sychravej-
šie dni, no nemali by sme preto upadať 
na duchu, ale hľadať to, čo je na jeseni 
pekné.

Jesenná príroda predsa hýri prekrás-
nymi pestrými farbami. V záhradách, o 
ktoré sme sa počas roka starali, dozrie-
va posledná úroda a my môžeme zberať 
plody našej usilovnej práce. Nasušiť si 
jablká, hrušky či tekvicové semiačka, či 
nachystať všakovaké poklady do špajzy.

Vybrať sa môžeme na potulky do prí-
rody, na turistiku či len tak na vychádz-
ku do lesa a dýchať jeho nezameniteľnú 
vôňu. Ak budeme mať šťastie, natrafíme 

na huby krčiace sa pod oroseným ma-
chom. Okrem nich si však môžeme 
nazbierať aj rozličné plody, či už šišky, 
bukvice, žalude ako aj farebné listy, z 
ktorých môžeme počas dlhých večerov 
vykúzliť prekrásne jesenné dekorácie. 
Mesiace október a november sú tiež naj-
vhodnejším obdobím na zber koreňov 
liečivých rastlín, pretože práve v tomto 
čase sú veľmi bohaté na liečivé látky. 
Za našu pozornosť isto stojí púpava le-
kárska, echinacea purpurová a mnoho 
ďalších byliniek. Na stráňach či na okraji 
lesa istotne natrafíme aj na šípky či jara-
binu vtáčiu. Voňavý, vitamínmi nabitý 
čaj, ktorý si z nich po návrate z jesennej 
vychádzky celí uzimení a skrehnutí pri-
pravíme, nás príjemne zahreje a posilní 
aj naše zdravie. A ak si tieto plody nasu-
šíme do zásoby, budú nám robiť dobrú 
službu počas celého roka.

A ak počas jesene ná-
hodou pocítime splín, 
zabaľme sa do mäkuč-
kého teplého svetra 
a kochajme sa všet-
kou tou krásou, 
ktorú nám príroda 
nachystala.

Užime si farebnú jeseň

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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25. septembra 1576    
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za 
uhorského kráľa

Výročia a udalosti
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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0948 104 877

Zateplenie domov
Nátery brizolitových

domov
Opravy a údržby 

zatekajúcich  striech
Výmena rín

Kontakt: info@managementsolutions.sk
0917 489 713 /www.managementsolutions.sk

 skladník CKD 

 logistika – preprava boxov 

 operátor za horúca 

 operátor za studena 

 operátor na lakovaciu linku 

 inšpektor kvality 

Miesto výkonu práce: Rajec  

3 zmenná prevádzka  

Platové ohodnotenie: Mzda od 703EUR BRUTTO+ODMENY, 
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PRACOVNÉ PONUKY  

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL  
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»Odkupim vase auto od 
r.v. 2004 aj v horsom stave. 
0910710273
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521

»Mam zaujem o kupu 
bytu aj povodnom stave. 
Zaplatim v hotovosti, t.c. 
0951676236
»Slobodná mama s dvoma 
deťmi vo veku 2 a 6 rokov 
hľadá dlhodobý podnájom 
v okolí Žiliny alebo priamo v 
Žiline. Môže byť aj poscho-
die rodinného domu. Kon-
takt: 0944 364 402

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim dychové nástro-
je ,hel igonku ,akordeón , 
husle.0915876860

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

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

Príklad:
RP TT 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 ne-
účtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, ZAzameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

14 RôZNE / iné    

Vláknina je významná zložka po-
travy. Je veľmi dôležitá pre náš or-
ganizmus a prospieva celkovému 
zdraviu. Podľa odborníkov je však 
jej príjem vo všeobecnej populácii 
nedostatočný. 

Vlákninu rozdeľujeme na dva 
typy – rozpustnú a nerozpustnú vo 
vode. Tá nerozpustná zväčšuje po 
skonzumovaní objem natrávenej po-
travy a stolice, čím podporuje pohyby 
čriev a črevnú peristaltiku. Rozpustná 
vláknina sa vo vode rozpustí a v hru-
bom čreve vytvára akýsi gél. Pomáha 
znižovať hladinu glukózy ako aj cho-
lesterolu v krvi. 

Účinky na zdravie
Vláknina má vplyv na látkovú 

premenu a činnosť tráviaceho sys-
tému. Podporuje činnosť žalúdka aj 
čriev – zlepšuje trávenie a pomáha 
pri vyprázdňovaní. Výrazne znižuje 
hladiny cholesterolu v krvi a znižuje 
riziko vzniku srdcovocievnych ocho-
rení. „Jej príjem je vo všeobecnej po-
pulácii nedostatočný, väčšina ľudí by 
preto mala aktívne dbať na pravidel-
nú zvýšenú konzumáciu celozrnných 
obilnín, ovocia a zeleniny,“ hovoria 
odborníci z Úradu verejného zdravot-
níctva SR na sociálnej sieti, pričom 
odporúčajú prijať denne 25 až 35 gra-
mov rozpustenej a nerozpustnej vlák-
niny. Obilniny, ovocie a zelenina by 

mali podľa nich tvoriť vyše polovicu 
nášho denného jedálnička.

Potraviny obsahujúce vlákninu 
Dobrým zdrojom vlákniny sú naprí-

klad strukoviny - fazuľa, hrach, cícer, 
šošovica, ďalej kapusta, kel, mrkva, 
sója, jablká a hrušky, zemiaky - najmä 
so šupkou, sušené ovocie - figy, slivky, 
ale aj bobuľové ovocie - čučoriedky, 
maliny, jahody, rovnako aj pomaranč, 
brokolica, orechy a semená. „Obilni-
ny sa snažte jedávať v čo najviac pri-
rodzenej celozrnnej podobe - ovsené 
vločky, nelúpaná ryža, celozrnné pe-
čivo alebo celozrnné cestoviny,“ radia 
odborníci.

Pridajte si do jedálnička vlákninu

» ren
zdroj foto PDPics pixabay

Prezentácia tradičných remesiel na 
území Košického kraja dostala opäť 
zelenú. Vo vodnom mlyne v Ková-
čovej pri Rožňave obnovili lámačku 
konope, vďaka čomu návštevník 
uvidí možnosti využitia vodnej 
energie nielen na pohon mlecích 
strojov, ale aj pri spracovaní konope 
v minulosti.

Vodný mlyn v Kováčovej je svojím 
príbehom spojený so slávnou rodinou 
Andrássyovcov. V jeho interiéri sa za-
chovalo pôvodné originálne technické 
zariadenie a stroje pre proces výroby 
múky. „Vodný mlyn v Kováčovej je jed-
ným z klenotov, ktoré v kraji máme. Za-
choval sa takmer v neporušenom stave 
a vďaka majiteľom sa dnes môžu mla-
dé generácie zoznámiť s mlynárskym 
remeslom. V minulom roku na mlyne 
pribudlo mlynské koleso a privádzací 
drevený žľab, ktorých vznik podporil 
Košický samosprávny kraj cez program 
Terra Incognita. Tento rok k nemu pri-
budla obnovená lámačka konope, kto-
rú nie je možné vidieť nikde inde na 
Slovensku,“ povedal predseda Košic-
kého samosprávneho kraja Rastislav 
Trnka. „Lámačku konope používali 
v minulosti výlučne ženy a to hlavne 
neskoro večer, keď sa nemlelo. Podkla-
dali už predtým namočené a vysušené 
konopné byle pod drevené bucháre a 

tým sa oddelila vláknitá časť stebla od 
drevitej časti. Takto lámané konope sa 
mohlo ďalej spracovávať. Cieľom nášho 
projektu bolo aj nainštalovať kožené re-
mene slúžiace ako prevody medzi jed-
notlivými strojmi a tým zlepšiť celkovú 
názornosť technológie mletia, ktoré už 
dnes môžu návštevníci obdivovať po-
čas prehliadky mlyna,“ priblížil majiteľ 
mlyna Gejza Lyócsa.

Vodný mlyn nájdete v obci Ková-
čová, ktorá sa nachádza len niekoľko 
kilometrov od hradu Krásna Hôrka. 
Dedinka je malá, žije v nej len niekoľko 
desiatok obyvateľov, avšak čerstvého 
vzduchu a pokoja je tu na rozdávanie. 
Miestni dali obci názov Malé Košice.

Informácie a foto poskytla 
KOCR Košice Región Turizmus

V Košickom kraji obnovili jedinú 
lámačku konope na Slovensku

» ren
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VÝKUP PALIET
P.T.C., spol. s r.o.

VYKUPUJEME
europalety, štandardné palety 800x1200 mm, atypické 

CP3, GITTERBOXY, plastové H1, prepravky E2
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FRÉZOVANIE 
              VLOŽKOVANIE 
                              KOMÍNOV

• Stavba trojvrstvových komínov
• Prestavby nadstrešných častí komínov
• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov
• Montáž zrealizujeme za jeden deň
 SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

   ZĽAVA 
  na materiál 30%

FRÉZOVANIE  

od 15 €/bm

OBHLIADKA KOMÍNOV
    ZDARMA
        0904 157 144 
             0903 874 784
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26. septembra 1969    
Beatles vydali svoj posledný štúdiový al-
bum Abbey Road

Výročia a udalosti

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    18 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

kčnosť a stav jednotlivých orgánov
ov  Vášho ochorenia

bolestí, alergií, skrytých chorôb

t zorodých organizmov
kamžite rieši zdravotné problémy,

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 30  rokov

www.bituflex.sk
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
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INZerÁt,KtOrÝ
preDÁVAzilinsko@regionpress.sk
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Život v úseku rieky Hron, ktorý bol 
minulý rok postihnutý haváriou na 
bioplynovej stanici v Budči, sa aj na-
priek opatreniam stále nepribližuje 
k pôvodnému stavu. Poukazuje na 
to séria odborných ichtyologických 
prieskumov, ktoré počas letných me-
siacov vykonali pracovníci Štátnej 
ochrany prírody (ŠOP) SR, Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku, š. p. 
(SVP) ako aj zástupcovia Slovenského 
rybárskeho zväzu (SRZ). 

Počas letných mesiacov boli na vy-
braných prítokoch rieky Hron realizo-
vané viaceré ichtyologické prieskumy. 
Medzi podrobne skúmané prítoky 
patrí Kľak, Jasenica a Lutilský potok. 
Ide o lokality, ktoré patria medzi vý-
znamné neresiská rýb v úseku Hrona 
zasiahnutom haváriou v júli minulého 
roka. „Predbežné výsledky priesku-
mov poukazujú na výrazný bariérový 
efekt stupňov na uvedených tokoch, 
vybudovaných v bezprostrednej blíz-
kosti ich ústia do rieky Hron. Zazna-
menaný bol pokles druhovej pestrosti 
i početného zastúpenia ichtyofauny 
nad migračnými bariérami, ktorý na 
niektorých lokalitách dosahoval úro-
veň až 50%,“ informuje Juraj Hajdú. 
ŠOP SR preto poukazuje na nevyhnut-
nú potrebu funkčného spriechodnenia 
týchto tokov tak, aby bola umožnená 
migrácia rýb. V prípade, že migračnú 
bariéru nie je možné odstrániť priamo, 

navrhujeme budovanie priechodov či 
rybovodov.

„Počas letných prieskumov sme 
na monitorovaných úsekoch zazname-
nali aj výskyt chránených druhov rýb 
európskeho významu ako napríklad 
mrena karpatská alebo lopatka dú-
hová. Z druhov, na ktoré sa vzťahujú 
špecifické podmienky ochrany boli za-
znamenané napríklad ploska pásavá, 
podustva severná či nosáľ sťahovavý. 
Z ďalších druhov rýb sa bežne vysky-
tovali jalec hlavatý, hrúz tuponosý, 
čerebľa pestrá a slíž severný,“ uzatvára 
Juraj Hajdú zo Štátnej ochrany príro-
dy SR. Prieskum na rieke Hron bude 
naďalej pokračovať a ukáže sa do akej 
miery tohtoročné výsledky monitorin-
gu ovplyvnili extrémne suché letné 
mesiace. 

Zdroj informácií 
Odbor komunikácie a propagácie 

ŠOP SR

Život v rieke Hron potrebuje pomoc

» ren
Migračná bariéra na Jasenici. autor foto J.Hajdú

Ak sa chcete na jar tešiť z pohľadu na 
prvých poslov jari, treba sa už teraz 
pustiť do práce. Rozkvitnuté prvé 
jarné kvietky sa vám za to odvďa-
čia svojou krásou. Vybrať si môžete 
snežienky, krókusy, tulipány, narci-
sy, bledule, modrice či hyacinty.

Ako si vybrať cibuľoviny - v obcho-
doch je v tomto období pestrá ponuka 
cibuľovín. Tie balené sú zvyčajne o 
čosi drahšie, máte však väčšiu záruku, 
že ide o cibuľky rovnakej odrody. Ak 
uprednostníte voľne predávané cibuľo-
viny, treba si skontrolovať ich kvalitu. 
Zamerajte sa najmä na to, aby neboli 
poškodené, naklíčené, prípadne po-
kryté plesňou. Zdravá cibuľka by mala 
byť pevná, nie mäkká a scvrknutá.

Ako sadiť cibuľoviny - pôdu dô-
kladne prekyprite a odstráňte z nej bu-
rinu. Ak je pôda príliš ťažká, pridajte na 
zlepšenie jej štruktúry jemný štrk ale-
bo hrubší piesok. Cibuľky treba sadiť 
do hĺbky, ktorá by mala predstavovať 
dvojnásobok výšky cibuľky. Ak cibuľ-
ka meria napríklad tri centimetre, zasa-
diť ju musíte do hĺbky šesť centimetrov. 
Vzdialenosť medzi jednotlivými cibuľ-
kami by mal byť približne trojnásobok 
veľkosti cibuľky. A nezabudnite, že ci-
buľky sa sadia špičkou hore. Po výsad-
be zasypte cibuľky zeminou, utlačte a 
polejte.

Náš tip: Cibuľoviny vyniknú, ak ich 

budete sadiť do skupiniek, pričom jed-
notlivé druhy môžete aj kombinovať.

Cibuľoviny ukážu aj v trávniku - 
narcisy, tulipány, modrice či krókusy 
sa budú na jar veľmi pekne vynímať aj 
vo vašom trávniku. Stačí nožom vyre-
zať potrebný kus trávnika aj s pôdou. 
Odkrytú pôdu prekyprite, vysaďte ci-
buľky a zatlačte ich do pôdy. Odhalené 
miesto po výsadbe opäť prikryte vyre-
zaným kusom a dobre pritlačte.

Náš tip: Na výsadbu si zvoľte vlhké 
počasie.

Pestovanie cibuľovín - cibuľovi-
nám prospeje každoročné jarné pri-
hnojenie kompostom. Po odkvitnutí 
nechajte listy rastlín zosušiť a odkvit-
nuté kvety zostrihajte.

Na záhony vysádzame cibuľoviny

» ren
Je čas na výsadbu cibuľovín. 

autor foto Capri23auto pixabay
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29,90 € 29,90 €

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

Bazalka je jednoročná bylinka, kto-
rej listy a vňať zberáme od júna až 
do septembra. Má príjemnú vôňu, 
široké uplatnenie v našej kuchyni a 
dopestovať si ju môžeme počas celé-
ho roka aj na okennom parapete.

Bazalka sa používa do omáčok, 
šalátov i polievok, pridávať ju však mô-
žete aj do smoothie, limonád či šalátov. 
Ochutí tiež marinády a zálievky. Veľmi 
dobre sa hodí k paradajkám či baklažá-
nu a pravdaže k cestovinám. Do vare-
ných jedál ju pridávajte až tesne pred 
ich dokončením, aby nestratila svoju 
vôňu.

Účinky na zdravie
Bazalka obsahuje veľa zdraviu pro-

spešných látok. Patria medzi ne železo, 
horčík, vápnik, fosfor, draslík, zinok, 
selén, sodík, mangán, omega 3, ome-
ga 6 kyseliny, vitamíny A, B, C, E, K, 
luteín, betakarotén, kyselina listová, 
kyselina pantoténová. Bylinka má pro-
tizápalové a protivírusové účinky a je 
tak skvelým pomocníkom v boji proti 
rôznym infekciám. Podporuje chuť do 
jedla, uľaví pri nechutenstve, nevoľ-
nosti, ale aj pri bolestiach hlavy. Vďaka 
svojim upokojujúcim účinkom pomáha 
zmierniť stres.

Náš tip: Z bazalky si môžete pripra-
viť chutné pesto, ktoré výborne do-
chutí cestoviny, ryby ale aj opekanú 
bruschettu. Ak ho odložíte do chlad-

ničky, vydrží aj niekoľko týždňov.
Budete potrebovať: 2 šálky čerst-

vých lístkov bazalky, strúčik cesnaku, 
30 g nasucho opražených píniových 
orieškov, 30 g syru parmezán, 60 ml 
olivového oleja, soľ, mleté čierne kore-
nie, pár kvapiek citrónovej šťavy.

Postup: Lístky bazalky umyte pod 
tečúcou vodou a poriadne osušte. Do 
kuchynského elektrického sekáčika 
alebo mixéra vložte cesnak, nasucho 
opražené vychladnuté píniové oriešky 
a dôkladne rozsekajte. Postupne po 
dávkach pridávajte bazalku a prilie-
vajte olivový olej. Mixujte krátko, aby 
prehrievaním bazalka nezhorkla a 
nestratila svoju zelenú farbu. Nako-
niec pridajte strúhaný parmezán, pár 
kvapiek citrónovej šťavy, soľ, korenie 
a domixujte. Pesto preložte do uzatvá-
rateľnej nádoby, jeho povrch zalejte 
olivovým olejom, uzatvorte viečkom a 
vložte do chladničky.

Bazalka pravá

» ren
zdroj foto Jill Wellington pixabay

28. septembra 1820   
paradajka bola verejne potvrdená za bezpečnú po tom, ako Robert 
Johnson zjedol v Saleme v americkom štáte Massachusetts 24 kg 

Výročia a udalosti

Zber úrody v našich záhradách vr-
cholí. Na hriadkach sú ešte posled-
né paradajky, papriky, tekvice či 
cukety. Prinášame zopár tipov ako 
ich spracovať, aby sme si na nich po-
chutnali aj v zime.

Nátierka z červenej kápie
Suroviny: 2,5 kg červenej kápie, 250 

ml rastlinného oleja, 100 ml octu, 50 g 
nakladača, 150 g kryštálového cukru, 1 
KL soli, feferónky podľa chuti – 1 až 3 
kusy. 

Postup: Papriku a fefrónky umyte, 
zbavte jadrovníkov a spolu pomeľte na 
mäsovom mlynčeku. Vložte do hrnca 
a postupne pridajte olej, ocot, cukor, 
soľ a preosiaty nakladač. Všetko spolu 
dôkladne premiešajte. Varte za stále-
ho miešania 30 minút od bodu varu. 
Ešte horúce nalejeme do menších za-
váracích pohárov. Uzatvorte viečkom 
a uložte do deky, kým nátierka nevy-
chladne.

Náš tip: Ak máte obavy, aby sa ná-
tierka nezačala kaziť, môžete dať po-
háre po uzatvorení ešte na 2 minúty 
sterilizovať.

Cukety v olivovom oleji
Suroviny: 500g cukety, 50ml olivo-

vého oleja, 10ml (5%) octu, 2 strúčiky 
cesnaku, soľ, korenie

Postup: Cukety umyte, nakrájajte na 
kolieska a vložte do misy.

Ocot uveďte do varu, cukety ním pre-
lejte a nechajte postáť asi 30 minút. Po-
tom pridajte soľ, korenie a premiešajte.

Feferónky umyte, zbavte jadrovníka 
a nakrájajte na plátky. Cesnak olúpte a 
pokrájajte na menšie kúsky.

Do menších zaváracích pohárov 
vložte plátky cukiet aj s trochou octo-
vého nálevu, ten si rovnomerne rozpo-
čítajte na všetky poháre. Do každého 
pohára vložte kúsky cesnaku a plátky 
feferóniek. Následne dolejte obsah po-
hárov olejom tak, aby bola cuketa po-
norená.

Chystáme poklady do špajzy I.časť

» ren
Pripravte si dobroty do špajzy. 

autor foto ArmbrustAnna
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 Objednajte tu:

 www.samostatneslovensko.sk

 0850 606 777
 PO-PIA 9.00-18.00, SO-NE 9.00-15.00

Averz:

Reverz:

Priemer:

 11,9 g

 Rýdze zlato (999/1000)

Kov:

Internetová rezervácia

QR objednávka

DOPRAVA ZADARMO!

Distribútor:
5,95 € a poštovné ZADARMO!

V nadchádzajúcom roku si pripomíname 
. 

aj pre budúce generácie.

POZNÁMKA:

REZERVÁCIE:
32010884

CENA:

OBJEDNANIE:

len za 5,95 €

32
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30. septembra 1952   
v Košiciach sa začal súdny proces s členmi protikomunistickej orga-
nizácie Biela légiaplodov

Výročia a udalosti
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Vytvor s nami 
jeden t썿m

Prihl쌴s sa na kariera@kia.sk
Bezplatn쌴 infolinka: 0800 111 911

 쉗O PON쌂KAME:
僅 Plat od 1 400 씲 mesa썊ne (priemern쌴 mzda po odpracovan썿 12 mesiacov).
僅 Finan썊n썗 bonusy navy쏃e a쏹 po썊as 6 mesiacov v roku
                                                 -> 13. a 14. mzda, 4x v쏯robn쏯 bonus.
僅 Mesa썊n쌴 variabiln쌴 zlo쏹ka mzdy do 15%.
僅 Mo쏹nos쏉 zv쏯쏃enia z쌴kladnej mzdy u쏹 po 1. roku od n쌴stupu.
僅 Dotovan쌴 doprava v r쌴mci 쌰ilinsk썗ho kraja a okresu P. Bystrica. 
僅 Z쌴kladn쌴 mzda od 1 071 씲, zv쏯쏃enie po 1. mesiaci na 1 104 씲.
僅 Pr썿platky za no썊n쏒 zmenu (2,00 씲 / hod.) a poobedn쏒 zmenu  
(0,40 씲 / hod.).

KOHO H슳AD숼ME?
僅 Chce쏃 vyr쌴ba쏉 nov썗 modely zna썊ky Kia?
僅 Si absolvent, nem쌴쏃 alebo m쌴쏃 sk쏒senosti s v쏯robou?
僅 V tom pr썿pade h쎗ad쌴me pr쌴ve teba! Netreba sa ni썊oho b쌴쏉, na v쏃etky 썊innosti 쏉a 

zau썊썿me.
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Prijmeme pracovníkov SBS, 

y, TPP. 

P

Tel. +421905208803
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píšte zilinsko@regionpress.sk

Pre podanie si INZERÁTU
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