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Jednoduché

a podvojné, mzdy.
Stará Turá a okolie.

0907 945 668

SPRACOVANIE

ÚČTOVNÍCTVA
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• Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie                            
a akumulátory, obaly, neobalové výrobky, vozidlá a pneumatiky. 
• Na vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. z., že 
výrobca takéhoto výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený 
výrobok uvedený na trh SR. Tým je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp. 
vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného 
cyklu.
• Financovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu, vrátane 
triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného 
prúdu, znášajú výrobcovia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.  
V prípade nedôsledného triedenia oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady               
na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.
• Každý môže predchádzať vzniku odpadu už pri rozhodovaní o kúpe nového 
výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali 
výrobky, ktoré majú čo najmenej obalov, pokiaľ možno z rozložiteľných 
materiálov, aby sme kupovali elektrozariadenia s najvyššou energetickou 
triedou, pretože šetríme prírodné zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie. 
V prípade batérií a akumulátorov sa snažíme o používanie batérií s dlhou 
životnosťou alebo využívame nabíjateľné akumulátory.
• Zakazuje sa do voľnej prírody ukladať akýkoľvek odpad. Batérie a akumulátory, 
elektrozariadenia a odpadové pneumatiky sa nesmú vyhadzovať do komunálne-
ho odpadu. 
• Konečný používateľ môže odovzdať elektrozariadenia, batérie a akumulátory 
na miestach spätného zberu a odpadové pneumatiky u distribútorov 
pneumatík. Nakladanie s odpadom z obalov a neobalových výrobkov je určené 
vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Viac informácií nájdete na webových sídlach

www.e-cycling.sk a www.slovmas.sk.

Autorizované organizácie zodpovednosti výrobcov

E-cycling s. r. o. a SLOVMAS, a. s. týmto informujú:

Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov (okr. Piešťany)
ponúka od 1.12.2022 do vypredania zásob

Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov (okr. Piešťany)
ponúka od 1.12.2022 do vypredania zásob

033/77 94 284033/77 94 284
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AKCIOVÚ CENU NA DOLOMITY
frakcie 0/4 a 8/16.

Cena dolomitov bez DPH 5€/t.

AKCIOVÚ CENU NA DOLOMITY
frakcie 0/4 a 8/16.

Cena dolomitov bez DPH 5€/t.
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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

INZERCIA

0905 746 988
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NÁBYTOK a DOPLNKY Stará Turá

Platba možná aj kartou.
Doprava až k Vám domov.

fb: nabytokstaratura  •  email: nabytokstaratura@gmail.com

tel. 0905 487 353

NÁKUP NA SPLÁTKY

ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK

Doprava, vynáška, 
montáž, zameranie 
kuchýň a iných 
priestorov.
So všetkým vám 
pomôžeme...

Máme pre vás opäť NOVÝCH DODAVATEĽOV

Otvorenné PO-PIA od 9:00 do 16:00
Stará Turá , Mýtna ul. č. 10 (za pekárňou)

Ďakujeme všetkým za prejavenú
dôveru v roku 2022 a tešíme
sa na vás opäť v novom roku
2023. Krásne Vianoce
a šťastný Nový rok  želá
Nábytok a doplnky Stará Turá. 

Od nás nikdy NEODÍDETE

BEZ DARČEKA

VEĽA NOVÉHO
EXPO TOVARU
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INZERCIA

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

Redakcia: A. Trajana 2
PIEŠŤANY

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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.870 domácností)

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» 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
» Kúpim dychové nástroje, 
heligonku, akordeón, husle. 
Tel.: 0915 876 860
» Kupim ľudové kroje. Tel.: 
0902 708 047 

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
Sympatická  56 r.  hľadá pria-
teľa na zoznámenie. Tel.: 0907 
277 466 

Občianska
riadková inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v 
tvare: RP medzera PN me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PN zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj     

07 REALITY / iné       
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Realizácia kompletných
stavebných prác od A po Zod A po Z

od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MA
TERIÁL

ZĽAVA 30%

od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MA
TERIÁL

ZĽAVA 30%
0944 850 994
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08:00-13:40 | 14:20-17:30

SOBOTA 08:00-12:00
Gen. M. R. Štefánika 206/7

VRBOVÉ

SVET Pečenia VrbovéSVET Pečenia Vrbové

CUKRÁRSKE
POTREBY

CUKRÁRSKE
POTREBY

vám želá krásne

vianoce a všetko

dobré v novom

roku 2023

vám želá krásne

vianoce a všetko

dobré v novom

roku 2023
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PRENAJMEM TEPOVAČ
KÄRCHER Puzzi 10/1. Prípadne
vytepujem. Tel.: 0904 447 195
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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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PROFESIONÁLNY VÝCVIK

PSOV VŠETKÝCH PLEMIEN A

UBYTOVANIE. 0944 544 577

Nie vždy ide v živote všetko tak, ako 
chceme, ako očakávame, ako plánuje-
me. Zvyčajne sa tie lepšie, pokojnejšie 
a šťastnejšie obdobia striedajú s tými 
zložitejšími, náročnejšími a menej 
úspešnými.

Každý zažil občas chvíle, kedy mal 
pocit, že sa mu v živote všetko rúca, nič 
nevychádza podľa jeho predstáv a jedna 
nepríjemná udalosť strieda ďalšiu. Nevy-
chádzajú vzťahy, škrípe to v práci, nič sa 
nedarí podľa plánov a keď už-už prichá-
dza „svetlo na konci tunela“, opäť sa niečo 
pokazí.

V takýchto situáciách sa zvyčajne 
cítime nešťastní, bezmocní, porazení či 
frustrovaní. Sme smutní, že veci nejdú 
podľa našich plánov, že nemôžeme mať 
všetko pod kontrolou tak, ako by sme si že-
lali, že ľudia, ktorým sme dôverovali, nás 
zradili vo chvíli, keď sme to najmenej ča-
kali a to napriek tomu, že sme konali fér. Je 
ťažké takéto pocity spracovať, ale zotrvávať 
v hneve a smútku, nechať sa zožierať po-
citom krivdy či utápať sa v sebaľútosti nič 

nerieši a škodí nám viac, ako si myslíme.
Aj preto je dôležité sa naučiť prijať situ-

áciu, ktorá nám vstúpila do života, neriešiť 
emócie, ale hľadať riešenia. Myslieť na to, 
že život nám prináša prekážky a vďaka 
nim nám umožňuje viac spoznať samých 
seba, odhaliť naše slabiny a nájsť silné 
miesta. Spolu s takýmito životnými lekcia-
mi prichádza múdrosť i poznatok, že kaž-
dý súboj, každá bitka, každá prekonaná 
prekážka nás formujú a posúvajú vpred.

Zabojujme za seba a nedajme sa zlo-
miť ľuďmi, ktorým na nás nezáleží, nech 
sa pokojne smejú za naším chrbtom. Na-
učme sa, hoc je to akokoľvek náročné, pri-
jať fakt, že ťažkosti sú akousi 
nevyhnutnou súčasťou náš-
ho života a ako povedala 
Ann Landers: „Keď prídu, 
zdvihnite hlavu, pozrite 
sa im rovno do očí a po-
vedzte: ,budem väčší 
- väčšia, než vy. Ne-
môžete ma poraziť‘.“

Hlavu hore!

» Renáta Kopáčová, redaktorka

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 746 988

INZERCIOU
v našich novinách

SKÚSTE TO
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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.
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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY
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• Oprava osobných a nákladných vozidiel

• Plnenie, čistenie, dezinfekcia klimatizácií

• Pneuservis

Tel. 0905 249 156, 0905 204 619

ODŤAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP
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JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: STAVGIT, s.r.o., IČO: 45 659 150, 
so sídlom 922 01 Ostrov 452, oznamuje dražbu súboru nehnuteľných vecí 

podľa nasledovného prehľadu:
1. Predmet dražby: 
 I. pozemok registra CKN s parc. č. 818/5, parc. č. 818/7, parc. č. 818/8, parc. 
  č. 818/13, parc. č. 818/14, parc. č. 818/15, parc. č. 821/1, parc. č. 948/1 
  a parc. č. 949/8, k.ú.: Lúka, LV č.: 1480 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 
  k celku,
 II. pozemok registra CKN s parc. č. 684, k.ú.: Ostrov, LV č.: 1952 vo veľkosti 
  spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku.

2. Čas konania dražby: 12.01.2023 (štvrtok) o 09.30 hod. (čas otvorenia dražby),  
         registrácia: 30 minút pred otvorením dražby.

3. Miesto konania dražby: Stavba, súp. č. 2557 (Licitačná miestnosť/1PP), na 
 ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava.

4. Najnižšie podanie: 44 130,00 EUR.

5. Výška dražobnej zábezpeky: 6 000,00 EUR.

6. Účet: (IBAN: SK70 8330 0000 0020 0203 0915, SWIFT: FIOZSKBA), Fio banka, a.s., ŠS: 45659150.
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vianočný punč
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www.hodinarstvoemili.sk
SNP 3, Hlohovec                       OC Galéria, TESCO, Trnava

VEĽKÝ VÝBER HODINIEKVEĽKÝ VÝBER HODINIEK

Vianočné zľavy

Aké by to boli vianočné sviatky bez 
stola plného všakovakých dobrôt? 
No a odolať im, zvládne asi málokto. 
Aby sme si mohli dopriať všetky po-
chúťky bez výčitiek, môžeme si ich 
pripraviť aj zdravšie a k oddychu 
počas sviatkov pridať prechádzku 
na čerstvom vzduchu.

Vianoce sú obdobím, kedy zvyk-
neme oveľa viac konzumovať rôzne 
sladkosti, koláče, či mastnejšie jedlá a 
máme sklony k prejedaniu sa. „Aj počas 
sviatkov však treba myslieť na to, že ak 
trpíte chronickými ťažkosťami s tráve-
ním, s vysokým krvným tlakom, máte 
vysoké hodnoty cholesterolu, cukrovku, 
či problémy so srdcom, môžete si Viano-
ce pokaziť a namiesto oddychu sa trápiť 
so žlčníkovým záchvatom alebo pokaze-
ným žalúdkom,“ upozorňujú odborníci z 
Úradu verejného zdravotníctva SR. Aby 
sme predišli takýmto ťažkostiam, stačí 
podľa nich dodržiavať jednoduché pra-
vidlo – jesť aj počas sviatkov s mierou, 
dodržiavať pestrosť stravy a dopriať si 
popri ťažších jedlách aj dostatok zeleniny 
a ovocia. „Je treba mať na mysli aj skutoč-
nosť, že veľkým zdrojom prázdnych kaló-
rií je alkohol, preto zachovajte striedmosť 
aj pri jeho popíjaní,“ pripomínajú.

Pripravte si vianočné menu 
s inými surovinami

Okrem zdravej miery v konzumovaní 
lahôdok prospeje žalúdku aj ich zdravšia 

príprava. „Rybu, alebo iné druhy mäsa 
nemusíte vyprážať, skúste napríklad du-
senie, či prípravu na pare a zemiakový 
šalát zahustite namiesto majonézy bie-
lym jogurtom. Pri pečení koláčov môžete 
vymeniť bielu múku za celozrnnú, pridať 
menej cukru, alebo ho nahradiť medom, 
prípadne do koláčov pridajte prirodzene 
sušené ovocie. Oriešky a semienka neo-
pražte, pridajte ich do cesta surové. Ak 
si predsa len doprajete vysmážané jedlo, 
tak potravinu nepreprážajte do tmava, 
ale smažte ju radšej pomalšie, na nižšej 
teplote a iba do svetlo zlatista,“ odporú-
čajú odborníci.

Doprajte si pravidelný pohyb 
aj počas sviatkov

Ak si počas vianočných sviatkov do-
prajete pohyb, urobíte dobre hneď z via-
cerých dôvodov. Jednak ním vyvážite 
sviatočné hodovanie a ešte sa aj bude-
te lepšie cítiť. Hodinku na prechádzku 
počas voľných dní si určite nájdite a to 
podľa možnosti v každom počasí. „Po-
čas chôdze môžete na niekoľko minúť 
striedať aj ľahký beh prípadne strečing 
a ponaťahovať si chrbticu. Okrem toho, 
že pohyb pomôže tráveniu, organizmus 
sa na čerstvom vzduchu otužuje a lep-
šie odoláva infekčným ochoreniam pre-
nášaným vzduchom,“ radia odborníci.

Zdroj informácií: 
Úrad verejného zdravotníctva SR

Doprajte si zdravšie Vianoce

» ren

Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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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 firma

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 kvalifikácie 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

- firemné chaty po celej Európe

- vianočná odmena

- firemné podujatia

- príspevok zamestnávateľa na DDS 3. pilier
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PREDAJ - PRENÁJOM - SERVIS
STAVEBNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY

www.mastechnik.sk
www.sunward.sk

MaS technik, s.r.o.
prevádzka : Jilemnického 379/4, 
958 03 Partizánske, (oproti OMV)

mobil : 0903 396 744
mail : obchod@mastechnik.sk

NOVOOTVORENÁ

POBOČKA
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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.

0903 866 327
info@destila.sk

www.destila.sk

P Á L E N I C A
Adamovské Kochanovce

Do nášho kolektívu

radi privítame

NOVÉHO
PÁLENÍKA

Zákazníci majú k dispozícii:
• 500l kotol
• Vodu na riedenie z certifik. zdroja
• Platbu kartou
• Možnosť zúčastňovať sa procesu pálenia
• Poradenstvo pri príprave kvasu
• V prípade potreby sprostredkovanie 
  dovozu kvasu
• Kvas spracovávame bez kôstok
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STÁLE MÁME DOSTUPNÉ

TERMÍNY NA PÁLENIE

KVASU NA BUDÚCI ROK

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 746 988

INZERCIOU
v našich novinách

SKÚSTE TO
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11. decembra 1967    
predstavenie nadzvukového dopravného 
lietadla Concorde v Toulouse

Výročia a udalosti 14. decembra 1503    
narodil sa Nostradamus, francúzsky as-
trológ († 1566)

Výročia a udalosti 15. decembra 1890    
zomrel Sediaci býk, náčelník indiánskeho 
kmeňa Siouxov (* 1831)

Výročia a udalosti

Vyberte sa v niektorý adventný víkend 
do Piešťan a naskytne sa vám jedineč-
ná príležitosť stretnúť v uliciach živého 
anjela. Usmejte sa naňho a dostanete 
správu, ktorú máte dostať. Správu z mi-
nulosti, ktorá vám pomôže kráčať ďalej. 
Jediným platidlom je úsmev.

„Projekt Slovenskí Anjeli, ktorý sme 
podporili, je na Slovensku jedinečný,“ 
informuje Tatiana Nevolná, výkonná 
riaditeľka Rezortu Piešťany. „Vznikol s 
cieľom vniesť do predvianočných ulíc 
krásu, pozitívne myslenie a dobrú nála-
du. V tomto projekte je spojená slovenská 
lokálna umelecká tvorba, tradície a anjeli 
majú aj environmentálny rozmer, pretože 
budú odetí v ručne vyrobených upcyk-
lovaných kostýmoch. V centre mesta a 
na Kúpeľnom ostrove budú Anjeli roz-
dávať lístočky so správami ľuďom, ktorí 
sa usmievajú. Obsahom správ budú slo-
venské príslovia, porekadlá a pranostiky, 
ktoré majú v sebe viac múdrosti než mno-
hé dnešné zdroje informácií,“ objasňuje. 

Pripomínajú bohatstvo 
našej ľudovej slovesnosti

Projekt Slovenskí Anjeli vznikol špeci-
álne pre vianočné trhy a veselice. Mladé 
ženy v umelecky stvárnených kostýmoch 
budú šíriť krásu, radosť a dobro, a tiež 
pripomínať bohatstvo našej ľudovej slo-
vesnosti a upozorňovať zároveň na mož-

nosti využitia zdanlivo nevyužiteľných 
materiálov. Kostýmy anjelov sú totiž 
vyrobené zo starých, nechcených alebo 
zvyškových materiálov, medzi ktorými 
sú aj dečky a výšivky po babičkách. „Nie-
len na stretnutia s anjelmi, ale aj na ďal-
šie krásne adventné podujatia do Piešťan 
všetkých srdečne pozývam,“ hovorí Ta-
tiana Nevolná a dodáva: „Stretnúť živého 
anjela, nakŕmiť zvieratká v kontaktnej 
mini farme na vianočných trhoch na Kú-
peľnom ostrove, odfotiť sa pri rozprávko-
vých saniach alebo vianočnom kamióne 
– to sú v predvianočnom čase nezabud-
nuteľné zážitky pre celé rodiny.“ 

Kedy je možné stretnúť 
v Piešťanoch živých anjelov? 

Anjelov môžete v uliciach mesta stretnúť 
v nedeľu 11.12. od 15.30 do 19.00, v sobotu 
17.12. od 16.00 do 19.30 a v nedeľu 18.12. od 
15.30 do 19.00.

V Piešťanoch môžete 
stretnúť živého anjela

» ren
Zdroj informácií a foto: Oblastná organizácia 

cestovného ruchu Rezort Piešťany 

Vianoce sú sviatkami pohody i hoj-
nosti. V minulosti sa nezaobišli bez 
koláča, ktorý voláme štedrák. Gaz-
diné ho plnili rôznymi plnkami, 
čím vyjadrovali želanie zabezpečiť 
svojej rodine hojnosť, plodnosť i 
dobrú úrodu v nastávajúcom roku. 
Prinášame osvedčený recept, vďa-
ka ktorému si môžete túto dobrotu 
pripraviť a vychutnať aj vy.

Štedrák
Suroviny:
Na cesto: 550 g polohrubej múky, 

300 ml mlieka, 150 g masla, 100 g cuk-
ru, 3 žĺtky, 1 kocku droždia (42 g), KL 
soli, 450 g slivkového lekváru, žĺtok na 
potretie
Na orechovú plnku: 200 g mletých 

vlašských orechov, 100 ml mlieka, 80 g 
práškového cukru, 1 lyžicu rumu (mô-
žete vynechať)
Na makovú plnku: 200 g mletého 

maku, 100 ml mlieka, 120 g práškového 
cukru, citrónovú kôru (asi z polovice 
citróna)
Na tvarohovú plnku: 500 g tvarohu, 

80 g práškového cukru,   žĺtok, citró-
novú kôru (asi z polovice citróna), pol 
lyžičky mletej vanilky

Postup:
Z polovice vlažného mlieka, cukru a 

droždia pripravíme kvások. Odložíme 
ho na 5 minút na teplé miesto.

Potom vložíme do misy preosiatu 

múku, kvások, rozpustené a schladené 
maslo, zvyšné vlažné mlieko, žĺtky, soľ 
a vymiesime cesto. Dáme ho kysnúť asi 
na 40 minút na teplé miesto.

Pripravíme si plnky:
Orechová plnka: V horúcom mlieku 

vymiešame orechy s cukrom a nechá-
me vychladnúť. Môžeme pridať aj rum.
Maková plnka: V horúcom mlieku 

vymiešame mak, cukor a nastrúhanú 
citrónovú kôru a necháme vychladnúť.
Tvarohová plnka: Vymiešame všet-

ky v recepte uvedené suroviny.
Vykysnuté cesto položíme na dosku 

a rozdelíme na päť rovnakých dielov. 
Každý diel vyvaľkáme na tenký plát 
veľkosti plechu. Plech vyložíme papie-
rom na pečenie a položíme naň prvý 
plát, ktorý potrieme orechovou plnkou 
a položíme naň druhý plát cesta. Ten 
potrieme makovou plnkou. Položíme 
naň tretí plát a potrieme tvarohovou 
plnkou. Položíme naň štvrtý plát cesta 
a potrieme slivkovým lekvárom.

Posledný plát cesta rozdelíme 
nožom alebo radielkom na prúžky a 
poukladáme ich na vrchný lekvárom 
potretý plát do tvaru mriežky. Mriežku 
potrieme rozšľahaným žĺtkom a koláč 
pečieme v rúre vyhriatej na 170 stupňov 
50 až 60 minút.

Upečte si štedrák

» ren
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Pripravte si 

vianočný punč
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Doprajte si 

zdravšie Vianoce
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Vyrobte si 

lampáše a sviečky
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LKW Komponenten, s.r.o.

Voľné pracovné miesta

Údržbár
(elektromechanik – nutná vyhláška 

§23 alebo mechanik)

Zvárač
(obsluha robotického 

zváracieho pracoviska)

Skladový
logista
(nutná obsluha VZV)

CNC Operátor
(obsluha ohýbačiek rúr)

od 6,36 € hod/brutto pre všetky 

uvedené pozície okrem zvárača 
a údržbára

NÁSTUPNÝ PLAT:
po absolvovaní zváračskej 
skúšky 7,24 € hod/brutto 

+ príplatok za zváranie

ZVÁRAČ:
od 7,62 € hod/brutto

ÚDRŽBÁR:

Zašlite nám svoj životopis na personal@man.eu a pracujte spolu 
s nami. Viac informácii nájdete na man-praca.sk

3
6
-0
14
5



PN22-49 strana8

ZAMESTNANIENajčítanejšie regionálne noviny
8

7
5
-5
8

8
7
-0
0
0
4

PONÚKAME 

PRÁCU 

VO ŠVAJČIARSKU

- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina 

(od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: 

+421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň 

(16 EUR/deň)
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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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PREDAJ A SERVIS
MOTOCYKLOV, SKÚTROV, EMOPEDOV A MOPEDOV, BABETTA

NÁHRADNÉ DIELY
BABETTA, SIMSON, PIONIER, JAWA, ZAHRANIČNÉ MOTOCYKLE...

MOTOS – Vranský Peter,
Mierová 6, Piešťany • 033/762 60 78

vranskymotos@gmail.com •          Motos-Piešťany
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P I E Š ŤA N Y

NOVINK A

MP KORADO 50

EFI EURO 5 


