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VIAC AKO 15 000
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VYSKLADÁME

VÁM INTERIÉR

NA KĽÚČ

Oznam

Advokátska kancelária
a mediátor

JUDr. Adriana Ručkayová

zmenila svoje sídlo, nájdete nás:

Malinovského 1252/36
Nové Mesto nad Váhom

www.akr.sk | akr@akr.sk | 0904 456 919
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PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Eva Papuláková  0905 746 988

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

párny týždeň: Banka, Beckov, 
Brezová pod Bradlom, Bzince pod 
Javorinou, Čachtice, Horná Streda, 
Kočovce, Lubina, , Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom, Nová Ves nad 
Váhom, Piešťany, Pobedim, Podolie, 
Považany, Sokolovce, Vrbové.    

nepárny týždeň: Banka, Borovce, 
Bzince pod Javorinou, Čachtice, 
Chtelnica, Dolný Lopašov, Drahovce, 
Dubovany, Horná Streda, Krakovany 
Lubina, Moravany nad Váhom, Niž-
ná, Nové Mesto nad Váhom, Ostrov, 
Malé Orvište, Pečeňady, Piešťany, 
Pobedím, Podolie, Považany, Rako-
vice, Sokolovce, Stará Turá, Treba-
tice, Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké 
Orvište, Vrbové.  

piestansko@regionpress.sk
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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
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    34.980 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.
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Pred rokmi, keď som ešte pracovala v 
inom periodiku, dostala som za úlohu 
vybrať si tri slová, ktoré sú pre mňa v 
živote dôležité a niečo o nich napísať. 
Spomínam si, že jedným z nich bolo 
slovo domov.

Domov môže mať rôzne podoby, no 
vo všeobecnosti môžeme domov cha-
rakterizovať ako miesto, kde sme sa na-
rodili, kde sme prežili časť svojho života 
alebo kde bývame, kde sme doma. Slo-
vom domov je označovaná aj naša vlasť 
či domovina.

Okolnosti mnohých z nás zavejú 
počas života do rozličných kútov sveta, 
kde sa tiež snažíme vytvoriť si domov, 
no naša vlasť bude pravdepodobne práve 
tým miestom, kam nás to bude vždy ťa-
hať, kam sa budeme vždy vracať.

Domov, to nie je len strecha nad hla-
vou, štyri steny, za ktoré sa zatvárame. 
Skutočný domov je miesto, kde nám je 
príjemne a kam sa unavení po práci či na-
plnení zážitkami z ciest vždy tešíme, kam 
sa utiekame. Je to miesto, ktoré zvyčajne 

zdieľame s ľuďmi, ktorých milujeme.
Pre mňa osobne domov predstavuje 

bezpečný prístav, do ktorého sa môžem 
vždy vrátiť. Je to miesto, kde môžem byť 
sama sebou, kde si môžem oddýchnuť po 
ťažkom dni, kde môžem plakať aj snívať, 
trpieť aj sa vylízať z rán, ktoré život pri-
náša. Domov je v mojom ponímaní tým 
miestom, kde sa môžem tešiť z prítom-
nosti mojich blízkych, zdieľať s nimi dni 
všedné aj tie výnimočné, prežívať s nimi 
úspechy aj pády, tráviť s nimi pekné chví-
le a prečkať tie horšie. Domov je pre mňa 
miesto, ktoré vo mne vyvoláva pocit isto-
ty, bezpečia, rodinnej pohody a pokoja.

Christian Morgenstern 
raz povedal, že „domov nie 
je miesto, kde bývaš, ale 
miesto, kde ti rozumejú,“ 
a podľa mňa je našou 
najväčšou výhrou, naj-
väčšou radosťou a naj-
väčším šťastím, ak 
sú obe tieto miesta 
totožné.

Všade dobre, doma najlepšie

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY
KROVY
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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PRENAJMEM TEPOVAČ
KÄRCHER Puzzi 10/1. Prípadne
vytepujem. Tel.: 0904 447 195
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PROFESIONÁLNY VÝCVIK
PSOV VŠETKÝCH PLEMIEN A
UBYTOVANIE. 0944 544 577
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Kosenie prerastených plôch, mulčovanie, čistenie 
pozemkov, výrub a rizikové pílenie stromov, plošný 
výrub, drvenie konárov, frézovanie pňov, kopanie 

koreňov, likvidácia a odvoz odpadu. T.: 0907 067 997
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VÝKUP-HOTOVOSŤ

BODONA 74, PIEŠŤANY • 0903 551 969

NAJLEPŠIE CENY

ŽELEZO • FAREBNÉ KOVY • PAPIER • ELEKTROODPAD

ODHLÁSENIE A ODBER VOZIDLA U NÁS HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 746 988

INZERCIOU
v našich novinách

SKÚSTE TO
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auto-moto/iné 2

» Kúpim motocykle Jawa / CZ 
/ Babetta / Stadion / Pionier / 
Simson aj iné..Slušne zaplatím. 
Tel.:0949 371 361 
» Kúpim starý traktor Zetor Su-
per 50 aj iný - malotraktor Jawa 
- stare auto - pluhy - železné 
kolesá. Tel.: 0908 146 946 
» Kúpim starého Pioniera Jawa 
20, 21, 05 Jawa Mustang alebo  
Simson Enduro Electronic Stelu 
Moped Stadion aj pokazené,  
dlho odstavené. Platím ihneď. 
Ponúknite. Tel.: 0915 215 406 
» ČZ-JAWA. Odkúpim motocykel/
diely-SERIÓZNA DOHODA. Tel.:  
0908 205 521 
byty/predaj 3

» Predám zrekonštruovaný tro-
jizbový byt s garážou v Brezovej 
pod Bradlom. Tel.: 0905 109 350 
reality/iné 7

» Hľadám starší dom aj na 
zbúranie v okolí PN, NMnV alebo 
aj pozemok aspoň 1000 m2. Tel.: 
0949 826 941 
stavba 8

» Kúpim haki lešenie. Tel.: 0908 
532 682 
hobby a šport 11

» Kúpim dychové nástroje, 
» heligónku, akordeón, husle. 
Tel.: 0915 876 860 
rôzne predaj 13

» Predám pozemok s chatkou v 
Piesťanoch pri Sĺňave, 47 000 €. 
Tel.: 0915 897 748 
zoznamka 16

» Sympatická 56 r. hľadá pria-
teľa na zoznámenie. Tel.: 0907 
277 466 
» 46 ročný, ženatý hľadá 
kamarátku aj staršiu. Tel.: 0907 
328 041 

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
OKTÓBER – NOVEMBER

2022

● 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.

R

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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0915 767 203 • reviziekominov@gmail.com

www.orsservice.eu

Kominástvo ORS s.r.o.

Piešťany FRÉZOVANIE,
VLOŽKOVANIE,

KONTROLA, 
ČISTENIE

a KOLAUDÁCIA

KOMÍNOV

VÝROBA NA ZÁKAZKU

Otvorené:   po-pia: 7.30 - 16.30 h  sobota: 9.00 - 12.00 h

Štefánikova 165, Piešťany
Tel./fax: 033/774 24 91 • Mobil: 0905 455 669

22
 1

22
 0

01
1

KLAMPIARSTVO
DVORSKÝ
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S nami to potečie tade, 
kade má.

HÁKY, ŽĽABY, ZVODY, KOLENÁ a doplnky
ODKVAPOVÝ SYSTÉM

REKONŠTRUKCIE A MONTÁŽE VŠETKÝCH STRIECH

KRBOVÉ A DYMOVÉ RÚRY, KOLENÁ, KLAPKY

U nás si môžete

OBJEDNAŤ TOVAR
aj telefonicky

na čísle 033 / 77 424 91 alebo
mailom strechy@mastech.sk
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VŔTANIE
STUDNÍ

• inžiniersko-geologický
  prieskum
• vŕtanie celoročne

0907 037 645
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ROLOVANÉ
TRÁVNIKY
WWW.ROLTRAV.SK  •  0908 239 005

JESENNÁ AKCIA:
TRÁVNIKOVÝ KOBEREC

+ pokládka + doprava

6,50 €/m2
pestovanie, predaj, pokládka
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Fotovoltaika
do 2 mesiacov

SOLÁRNE SYSTÉMY NA KĽÚČ
V cene je zahrnuté vybavenie dotácie,  solárne panely,
invertor, konštrukcia s montážou, oživenie a skúšky,

projektová dokumentácia, revízna správa
a pripojenie do distribučnej siete (legalizácia).

Cenová ponuka je nezáväzná.

tel: 0905 359 895, e-mail: info@staplersolar.sk
www.staplersolar.sk
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € 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.

V spojených župných a komunálnych 
voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 
29. októbra 2022, budú zriadené špeci-
álne volebné komisie a voliči v izolácii 
alebo karanténe z dôvodu ochorenia 
COVID-19 budú môcť hlasovať doma 
do špeciálnej volebnej schránky. In-
formuje o tom Ministerstvo vnútra SR 
na svojej webovej stránke.

Ministerstvo vnútra SR vydalo v sú-
vislosti s vyhláškou vydanou Úradom ve-
rejného zdravotníctva SR usmernenia pre 
okresné úrady a určené obce, ktoré upra-
vuje utvorenie špeciálnej volebnej komi-
sie a uskutočnenie jej prvého zasadnutia. 
„Špeciálne volebné komisie budú fungovať 
v 315 špeciálnych volebných obvodoch so 
sídlom v určených obciach a budú najme-
nej osemčlenné. Určená obec je povinná 
zabezpečiť na činnosť špeciálnej volebnej 
komisie okrem iného respirátory a dezin-
fekčný prostriedok na ruky a poskytnúť 
členom miestnosť, v ktorej sa budú zdržia-
vať v čase, keď nebudú vyslaní k voličom,“ 
vysvetľuje rezort vnútra na svojom webe.

Oprávnený volič podľa zákona 
o špeciálnom spôsobe hlasovania je:
- osoba, ktorá má právo hlasovať v spoje-
ných voľbách podľa zákona o podmien-
kach výkonu volebného práva a ktorá 
má ku dňu vykonania spojených volieb 
nariadenú karanténu alebo izoláciu z 

dôvodu ochrany verejného zdravia pred 
ochorením COVID-19 
- osoba, ktorá v deň konania spojených 
volieb žije s oprávneným voličom v spo-
ločnej domácnosti. 

Ako sa hlasuje 
do špeciálnej schránky:
- Oprávnený volič podáva žiadosť o špe-
ciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi 
miestnej/mestskej volebnej komisie obce 
svojho trvalého pobytu sám alebo pros-
tredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže te-
lefonicky v úradných hodinách obce svoj-
ho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať 
najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h. 
- Obec zverejní kontakt na zapisovate-
ľa najneskôr v pondelok 24. októbra na 
úradnej tabuli obce a na svojom webo-
vom sídle, ak ho má zriadené. 
- Volič týmto spôsobom hlasuje v mies-
te svojho trvalého pobytu alebo na inej 
adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa 
tohto miesta sa však musí nachádzať na 
území volebného obvodu pre voľby po-
slancov obecného zastupiteľstva podľa 
miesta trvalého pobytu voliča. 
- Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vysla-
ní členovia špeciálnej volebnej komisie. 
- Špeciálny spôsob hlasovania sa nevy-
konáva v zdravotníckom zariadení, v kto-
rom sa poskytuje ústavná starostlivosť na 
lôžku.

Spojené voľby - hlasovanie 
v izolácii alebo karanténe

» ren
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Študenti z regiónu Dolného Žitného 
ostrova v spolupráci s lektormi vy-
tvorili v Stredisku environmentálnej 
výchovy Slovenskej agentúry život-
ného prostredia (SEV SAŽP) Dropie 
funkčnú dažďovú záhradu, ktorá 
bude zároveň slúžiť ako príkladný 
adaptačný prvok. Prezentovať ju 
budú individuálnym návštevníkom, 
ako aj žiackym skupinám, ktoré si ju 
môžu svojpomocne zrealizovať aj na 
svojom školskom dvore.

Dažďovú záhradu realizovali v rám-
ci workshopu pre mladých ako jeden z 
výstupov projektu Climate Change Li-
ving Lab Dropie, ktorého cieľom je vy-
tvoriť ekocentrum s ukážkovými opat-
reniami na zmiernenie a prispôsobenie 
sa zmene klímy, ako aj tvorba vzdelá-
vacích materiálov a kurzov pre využitie 
vo výchovno-vzdelávacom procese. „V 
spolupráci s Ministerstvom životného 
prostredia sa podarilo nastaviť ambi-
ciózny a živý koncept ďalšieho rozvoja 
strediska SEV SAŽP Dropie a to jeho 
premenou na modelové centrum pre 
zmenu klímy. Veľmi dôležitou súčasťou 
projektu je aj podpora systematického 
prístupu k environmentálnej výchove 
a vzdelávaniu, integrácia praktických 
ukážok opatrení na zmiernenie a pri-
spôsobenie sa zmene klímy. V projekte 
počítame so spoluprácou so školami, 
materskými školami, univerzitami a 
samosprávami,“ uviedol Michal Maco, 

generálny riaditeľ SAŽP.

Ako funguje dažďová záhrada? - 
Dažďová záhrada je umelo vytvorený 
adaptačný prvok, ktorý je možné reali-
zovať v rôznych veľkostiach, v závislosti 
od plochy strechy, z ktorej je voda do 
nej odvádzaná. Ide o cielene vytvorenú 
priehlbinu, určenú na zber dažďovej 
vody z pevných plôch: striech, chodní-
kov, parkovísk a podobne. Spomalením 
odtoku voda vsiakne do podložia tam, 
kde spadla a nedochádza k zbytočnému 
odvodňovaniu krajiny a zosilňovaniu 
dopadov sucha. Správne navrhnutá 
dažďová záhrada nevytvára podmien-
ky pre stojatú vodu a rozmnožovanie 
komárov. Vsakovaním a vyparovaním 
vody dokáže zmierniť letné horúčavy 
až o 2°C, zvýšiť vzdušnú vlhkosť a znížiť 
množstvo alergénov vo vzduchu a zá-
roveň vytvára ostrov života a úkryt pre 
mnohé živočíchy. Vďaka vsakovaniu sa 
voda vracia do malého vodného cyklu.

Študenti vybudovali dažďovú záhradu

» ren
zdroj foto SEV SAŽP

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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• Oprava osobných a nákladných vozidiel
• Plnenie, čistenie, dezinfekcia klimatizácií
• Pneuservis

Tel. 0905 249 156, 0905 204 619

ODŤAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP

INZERCIA

0905 746 988
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.sk
Záruka 12 rokov

Všetky
práce 

vykonávame 

do Všetkých 

svätýchna nové kompletné pomníky
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Priaznivé účinky byliniek na náš 
organizmus poznali už naše staré 
mamy a pri ich správnom používa-
ní dokážeme nimi nielen dochutiť 
a prevoňať pripravované pokrmy či 
nápoje ale aj posilniť naše zdravie.

Bylinky môžete využiť pri príprave 
rozličných pokrmov, ktoré vďaka nim 
získajú výbornú chuť i vôňu. Hodia sa 
k mäsu, zelenine ale výborne dochutia 
tiež rôzne osviežujúce nápoje. 

Bazalka – používa sa do omáčok, 
šalátov i polievok. Ochutí tiež mariná-
dy a zálievky. Veľmi dobre sa hodí k 
paradajkám či baklažánu a pravdaže 
k cestovinám. Do varených jedál ju pri-
dávajte až tesne pred ich dokončením, 
aby nestratila svoju vôňu.

Kôpor - sa hodí pri príprave peče-
ných rýb ako aj na dochutenie omáčok 
či zeleninových šalátov. Tiež sa uplatní 
pri nakladaní zeleniny. Nemal by prejsť 
varom a preto ho do varených jedál pri-
dávajte až na záver.

Mäta - pre jej výraznú mentolovú 
vôňu využite mätu na ochutenie zele-
ninových šalátov, dusenej zeleniny, pe-
čeného mäsa, rýb, marinád a zálievok. 
Svoje miesto nájde aj pri výrobe dezer-
tov, zmrzliny a osviežujúcich nápojov, 
ktoré nielen dochutí, a prevonia ale aj 
ozdobí.

Medovka - jej lístky majú citróno-
vú vôňu a výborne sa hodia najmä do 
nápojov, či dezertov, ale osviežiť môžu 

aj chuť rôznych šalátov či omáčok. Z 
lístkov medovky si môžete uvariť čaj, 
či sirup, ale pridávať ich môžete aj do 
limonád a zeleninových či ovocných 
šalátov. Rovnako sa využívajú pri zdo-
bení koktailov či múčnikov. Ak všetky 
lístočky nespotrebujete, môžete si ich 
usušiť. Stačí, ak ich rozložíte v jednej 
vrstve na plech a sušte na teplom, su-
chom a dobre vetranom mieste.

Náš tip: Do nádobky určenej na vý-
robu kociek ľadu vložte celé lístky me-
dovky a zalejte vodou. Ľadové kocky 
vám potom výborne poslúžia pri prí-
prave nápojov.

Pažítka - vonia podobne ako cibuľa, 
je však jemnejšia. Ochutí nátierky, ša-
láty i cestoviny so syrovou omáčkou. 
Do varených pokrmov ju pridávajte až 
po ich dokončení, nevarte ju.

Bylinky v našej kuchyni

» ren
zdroj foto StockSnap pixabay
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

až -20%

UVÁDZACIE CENY

akcia platí do konca roka 

Rodinné domy/výstavby

Výhodné ceny pre stabené firmy

 Hliníkové a plastové OKNÁ - DVERE - HST
 Zasklenie balkónov od 880€/komplet
 Zimné záhrady
 Presklenie 
 terasy - prístreškov
 Presklené fasády 
 Prekrytie bazénov
 Servis okien 
 - obhliadka ZDARMA

0944 222 057
www.alimont.sk

LED svetlá 
GRÁTIS

už od 3200 €
bez DPH

3000x4000 mm
zníženie 

energetických 
nákladov až 
20% ročne

OCHOTNÝ PRÍSTUP  KVALITNÁ MONTÁŽ  ODBORNÉ PORADENTSTVO  OVERENÉ VÝROBKY

Hliníkové 
a plastové 

dvere 
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

12. októbra 1960   
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom zhro-
maždení OSN búchaním topánkou o stôl

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Beckov a okolie

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,00€/h. netto 
Nástup ihneď.

8. októbra 1939    
Druhá svetová vojna: Nemecko anektova-
lo západné Poľsko

Výročia a udalosti
9. októbra 1874    
založenie Svetovej poštovej únie

Výročia a udalosti

13. októbra 1781   
cisár Jozef II. vydáva tzv. Tolerančný patent – vyhlasoval obme-
dzenú náboženskú slobodu 

Výročia a udalosti

14. októbra 1944   
bombardéry 15. leteckej armády USA zaútočili na Nové Zámky, 
Bratislavu a Komárno

Výročia a udalosti
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Rakytníku sa pripisuje množstvo 
priaznivých účinkov na naše zdra-
vie a naši predkovia ho využívali pri 
liečbe rôznych ochorení. Spoznajte 
aj vy jeho liečivú silu.

Rakytník rešetliakový je strom do-
rastajúci do výšky približne dva metre. 
Jeho vetvičky sú pokryté ostrými tŕňmi 
a vášmu pohľadu iste neuniknú jeho 
žiarivé oranžové plody, ktoré dozrieva-
jú od augusta až do októbra. Rakytník 
rastie zväčša pozdĺž ciest ale pestovať 
ho môžete aj vo svojej záhrade.

Blahodárne účinky rakytníka na 
zdravie - Rakytník obsahuje vitamíny 
skupiny B, C, A, E a K a je výbornou 
posilou pre náš imunitný systém. Pre 
veľmi vysoký obsah vitamínu C je tiež 
skvelým pomocníkom pri prevencii 
jesenného nachladnutia či chrípky. 
Rakytník zlepšuje trávenie a pomáha 
pri žalúdočných problémoch rôzneho 
charakteru. Konzumácia jeho plodov 
alebo pravidelné používanie rakytní-
kového oleja môže pomôcť s liečbou 
kožných ochorení, akými sú ekzémy 
či akné. Rakytník má pozitívny vplyv 
aj na cievy.

Pestovanie rakytníka - Rakytník 
nie je náročný na pestovanie. Posta-
čí, ak mu v záhrade nájdete svetlé 
stanovište s ľahkou a priepustnou pô-
dou. Dokonca sa mu bude dariť aj vo 
svahovitej záhrade. Úrodu očakávajte 
až v treťom roku pestovania, aj to za 

podmienky, že zasadíte aspoň dve 
rastliny, keďže rakytník je dvojdomý, 
pričom jedna rastlina je samčia a dru-
há samičia.

Pripravte si rakytníkový sirup 
- Plody rakytníka umyte a nechajte 
odkvapkať. Následne ich rozmixujte a 
potom prepasírujte cez sitko. Získanú 
šťavu prelejte do hrnca a pridajte cukor, 
pričom na liter šťavy použite 1kg cukru. 
Zahrievajte do teploty 80 stupňov C a 
stále miešajte tak, aby sa cukor rozpus-
til. Hotový sirup prelejte do menších 
fliaš a odložte do chladničky. Denne sa 
užíva lyžička tohto sirupu. Piť ho môže-
te ako limonádu, rozmiešaný vo vode, 
alebo pridať do vlažného čaju.

Dajte pozor! - Ak máte ťažkosti so 
žlčníkom alebo pankreasom, rakytní-
ku sa radšej vyhnite. V prípade, že si 
nie ste istí, poraďte sa s odborníkom.

Spoznajte liečivú silu rakytníka

» ren
Pri zbere plodov rakytníka si dajte pozor na ostré tŕne. 

autor foto kasjanf pixabay

22
 1

22
 0

12
0

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 768 € + 70 € mesačný dochádzkový bonus + navýšenie mzdy po skúšobnej dobe 
+ ostatné príplatky

Pracovná náplň:
• výroba filtrov podľa štandardných pracovných postupov na poloautomatických zariadeniach
• výstupná kontrola a balenie filtrov v súlade s internými predpismi
• priebežné zaznamenávanie výkonov a kontrola kvality vyrobených dielov vrátane vedenia 
  záznamov o kvalite

Hľadáme kolegov s/so:
• skúsenosťami s prácou vo viaczmennej prevádzke a ochotou pracovať vo výrobnom  procese
• zodpovedným prístupom k práci a manuálnou zručnosťou
• samostatnosť a základná znalosť práce s PC

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 803 € + 70 € mesačný dochádzkový bonus + navýšenie mzdy po skúšobnej dobe 
+ ostatné príplatky.

Pracovná náplň:
• obsluha poloautomatického zariadenia na výrobu filtrov (PLP) 
• manipulácia s materiálom na výrobu filtrov 
• nastavovanie parametrov zariadenia podľa typu objednávky, práca s posuvným meradlom
• voľňovanie prvého dielu po výmene prac. zmeny a zvolenie postupu kontroly pri štarte zákazky 
• kontrola kvality vyrobených dielov vrátane vedenia záznamov o kvalite 
• riadenie nezhodného dielu v zmysle platných postupov. 

Hľadáme kolegov s/so:
• technickým vzdelaním, skúsenosťami s prácou na obdobnej pozícii vo viaczmennej prevádzke 
• základnou znalosťou práce s PC 
• zodpovednosťou, dôslednosťou a samostatnosťou

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 803 Eur + 70 € mesačný dochádzkový bonus + navýšenie mzdy po skúšobnej dobe 
+ ostatné príplatky.

Pracovná náplň:
• zodpovednosť za zásobovanie výrobných liniek (vstupný materiál, hotové výrobky, baliaci 
  materiál a pod.)
• zodpovednosť za udržiavanie definovaných hladín zásob materiálu vo výrobe a objednávanie 
  materiálu pre výrobu
• zodpovednosť za dodržiavanie layoutov a udržiavanie poriadku na pridelenom pracovisku
• zodpovednosť za bezpečné skladovanie, presuny materiálu a používanie manipulačnej techniky

Hľadáme kolegov s/so:
• prax na obdobnej pozícií vo výrobnej spoločnosti 
• zodpovedný prístup k práci a flexibilita, preukaz VZV výhodou
• schopnosť pracovať v tíme aj samostatne, základná znalosť práce s PC
• ochota a spôsobilosť pracovať vo viaczmennej prevádzke

Operátor/ka výroby

Operátor/ka výroby – obsluha zariadenia

Výrobný manipulant

Kontakt: +421 911 822 994, +421 327 461 313
E-mail: kariera@freudenberg-filter.com

Benefity:
• zabezpečená DOPRAVA FIREMNÝM 
AUTOBUSOM zo smerov Vrbové, Piešťany, 
Sokolovce, Veselé, Nové Mesto n/V, príp. 
príspevok na cestovanie
• stravné lístky v hodnote 4,70 €
• 13. plat a každoročné prehodnotenie mzdy
• príspevok na regeneráciu v hodnote 150 € ročne
• Mikulášske poukážky, narodeninové 

  poukážky pri životnom jubileu
• vernostný bonus
• odmena za odporúčanie zamestnanca 400 €
• odmena darcom krvi
• firemné podujatia pre zamestnancov 
  a rodinných príslušníov
• zaujímavý odmeňovací systém a program 
  ďalších benefitov

Závod so sídlom v Potvoriciach zaoberajúci sa výrobou
vzduchových, motorových a priemyselných �ltrov

HĽADÁ KOLEGOV NA POZÍCIE
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0949 444 033

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

66-314

75-58

AIW - Opatrujte s nami
seniorov v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax ·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

· vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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