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VÝROBA A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

NOVINKA:
BRIKETY
z tvrdého dreva

 PALIVOVÉHO
DREVA

6
3
-0
6

4
1
-0
3

6
3
-0
4

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 •  www.prodomis.sk
0917 423 259 • holic@prodomis.sk

14. septembra 1830   
z Viedne do Bratislavy začala premávať 
po Dunaji prvá paroloď

Výročia a udalosti

13. septembra 1944  
bombardéry 15. leteckej armády USA zaútočili na zoraďovaciu sta-
nicu vo Vrútkach

Výročia a udalosti
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SENICKO-SKALICKO

Erika Herzáňová  0905 915 033
Silvia Lukúvková  0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková  0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Borský Mikuláš, Borský 
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty, 
Moravský Svätý Ján, Rovensko, 
Sekule, Smolinské, Šaštín - Strá-
že, Štefanov, Skalica, Dubovce, 
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mok-
rý Háj, Petrova Ves, Popudinské 
Močidľany, Radimov, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty, 
Jablonica  

nepárny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Cerová, Častkov, Dojč, 
Hlboké, Hradište pod Vrátnom, 
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské, 
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov, 
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobo-
tište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brod-
ské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, 
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Po-
pudinské Močidľany, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk

Redakcia: Potočná 16 
SKALICA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (34.570 domácností)

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech

• základov budov,

  terás, balkónov

Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  September 2021

chodníky okolo hrobu, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

1-hrob od 1390 € •2-hrob od 1690 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €
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KĽÚČOVÁ SLUŽBA
VLOŽKY, ZÁMKY

ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV

KONOPNÉ KRÉMY 

Mazúrová 9, Skalica
(oproti Grafobalu)
Tel.: 0918 586 322

Leto, ktoré bolo (dúfam) aj časom číta-
nia, sa skončilo. Jedna z knižiek, ku kto-
rej som sa už x-tý raz vrátil, bola Orwel-
lova Zvieraca farma. 

„Kto kontroluje minulosť, má pod 
kontrolou budúcnosť. Kto kontroluje súčas-
nosť, má pod kontrolou minulosť.“ Napísal 
v tejto knihe jej autor, Eric Arthur Blair, 
známy pod literárnym pseudonymom 
George Orwell, britský novinár a spisova-
teľ. A autor Orwell k tomu ešte veľavravne 
dodáva smutné konštatovanie, že „podľa 
všetkého nič nenaučí niektorých ľudí, že 
existuje aj ostatných 99 percent populá-
cie.“ Možno dnes celkom nesedia percentá, 
ale konštatovanie ako také je stále platné, 
aj u nás, aj dnes.

V Orwellovej Farme je ustanovený 
nový režim, ktorý sa zo začiatku zdá byť 
skvelý, ale dobré časy netrvajú dlho. Prasa 
Napoleon za pomoci psov, ktorých samo 
potajme vycvičilo, prevzalo moc. Napoleon 
používa rôzne metódy demagógie a zviera-
tá si stále viac a viac podmaňuje. Nakoniec 
bez toho, aby si to uvedomili, sa majú hor-
šie ako za predchádzajúcej vlády farmára 
Jonesa. Keď sa  začítate pozornejšie, zistíte, 
že sa vám pred očami odohráva temný a 

silný príbeh. Keď skupina hospodárskych 
zvierat vyštve zlomyseľného majiteľa far-
my, zdá sa, že všetko v tomto novom féro-
vom a spravodlivom svete bude čoskoro 
dokonalé. Avšak prasatá začnú medzi se-
bou viesť vojnu a nútia ostatné zvieratá, 
aby si zvolili, na čej strane budú stáť.

Orwell varoval, že prehliadať totalitný 
charakter režimu je nielen zbabelé, ale aj 
nebezpečné. Zvieracia farma je preto pre-
plnená odkazmi ako zákazom zhromaž-
dení, kastovaním zvierat, existenciou bo-
jových psov, do zblbnutia bľačiacich ovcí, 
vnútornými spormi medzi prascami, nimi 
inscenovanými procesmi či vynútenými 
priznaniami. Sú to až mrazivo skutočné ob-
razy.  „Tajomstvo vládnutia spočíva v tom, 
ako spojiť vieru vo vlastnú neomylnosť so 
schopnosťou učiť sa z minulých chýb.“ Píše 
vo Zvieracej farme Orwell a do-
dáva: „Vrcholom všetkého 
kacírstva je zdravý rozum.“ 

Zachovajte si zdravý 
rozum, vážení čitatelia, aj 
keď to nie vždy je ľahké. 
A knižky sú vždy po-
učné. Aj na jeseň.

S pozdravom

Nikdy nepochopia, 
že tu žijú aj „tí ostatní“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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STK + EK
NOVÁ

PRIEMYSELNÁ 278, SENICA
0911 791 471, 034/651 39 64

www.stksenica.sk

Profesionálne  a  kvalitné služby

Navštívte našu novú 

STK Senica s vašim vozidlom

NEODKLADAJTE SI

povinnú kontrolu a vyhnite sa 

POKUTÁM A NÁVALU !!!

rýchle 
termíny!

Speciálna €
covidová cena 68

0902 666 655 
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, 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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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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0908 979 377

INZerCIA
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Občianska
riadková
inzercia

»Predám auto Škoda 
120, motorku 140. Tel. 
0 9 0 7 2 7 6 0 4 2 » P r e d á m 
motocykel CORADO. Holíč.
Tel. 0346682301»Predám 
auto SUV Toyota RAV 4 
diesel, rok 2005, šedá 
metalíza, 286 000, ťaž-
né, zimné a letné gumy 
na elektrónoch, NEZÁ-
VISLÉ KÚRENIE, STK, auto 
je udržiavané a pekné , 
cena 4200 €, možný od-
počet DPH , Skalica .Tel. 
0903232072

»Kúpim starý PIONIER, 
MUSTANG, STADION, SIM-
SON, JAWA 90 aj poka-
zané nekompletné. Tel. 
0915 215 406»Kúpim do 
zbierky staré neplatné CS 
technické preukazy auto-
moto.Tel. 0940086855»ČZ 
JAWA 175, 250, JAWA 90, 
PIONIER, MUSTANG, STA-
DION, SIMSON, kúpim tieto 
motorky.Tel. 0915215406 
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely- SERIÓZNA 
DOHODA.Tel. 0908205521

»Dám do prenájmu 1izbu 
v RD, v Skalici, zariadená 
+ internet, cena dohodou.
Tel. 0908648471

»Mladý pár hľadá na 
kúpu garsónku v Seni-
ci, alebo v Skalici. Do 
38000€.Tel. 0904593434 
»Kúpim garáž v Skalici.
Tel. 0948682263

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám zachovalú roho-
vú sedačku, rozkladacia s 
úložným priestorom, 250 
x 250 cm, cena 100 €.Tel. 
0903749594»Predám vý-
hodne nové dvierka na 
kuchynskú linku, rôzne.
Tel. 0919176233

»Predám 4 - ročnú čer-
venú kravu, 1x otelenú, 
pripustená, dojí 7 l na 1 
podoj, cena: 700€, Chvoj-
nica.Tel. 0911850747»Pre-
dám HUSI živé aj očistené, 
KOPČANY.Tel. 0903572514 
»Predám alebo pre-
najmem záhradku v Ho-
líči, vinohrad, stromy.Tel. 
0346682301

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    
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ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

www.abc-okna.sk

okna@abc-okna.sk      holic@abc-okna.sk                 Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)                  tel.: 0948 344 401

LETNÁ AKCIA
Najnižšie ceny

na okná a dvere
Zľavy na novostavby

V SÚČASNEJ SITUÁCII SME PRE
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV PRIPRAVILI
ŠPECIÁLNE ZĽAVY NA CELÝ SORTIMENT:
• OKNÁ A DVERE SALAMANDER
• ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
HS Portál

NAVIAC POSKYTUJEME PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!

JESENNÁ AKCIA

4
1
-0
7

6
3
-0
0
1
9

• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis na celom Slovensku
• okná v energetickej triede A
• celé okno Uw≥0,72 W/m2K
• nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie
   Winkhaus
• 40 farieb a imitácií dreva
• stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
  profilov a kovaní

Okná plné nápadov

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
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0905631871

3D geometria HUNTER
Servis klimatizácie

Skúšobná linka bŕzd a tlmičov 
Autoklampiarske a lakovnícke práce

AUTOSERVIS 
OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

PNEUSERVIS 
MANTAP

Sobotište 719

Výkopové zemné práce strojmi JCB 1CX, 3CX, 
pásový otočný báger, ku každému bágru hydraulické kladivo, 

všetky veľkosti lyžíc,mixovacia lopata na miešanie betónu
Autodoprava- nákladné vozidlá s hydr.rukou

Prenájom - pristavenie kontajnerov
Odvoz sute, dovoz zeminy, kameniva

Prenájom stavebnej mechanizácie - náradia
Prenájom lešenia a stojok

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete  Letná AKCIA-   20% zľava AKCIA
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• kompletné rekonštrukcie
   domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby, sanita
• jadrové vŕtanie
• výstavba RD 

Murárske práce

0904 259 971
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0908 979 377
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SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 20. 9. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

399 € 449 €

599 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Máme tu nádhernú jeseň. Podľa dlho-
dobých odhadov by mohla ešte nie-
koľko týždňov vydržať. A to je dobre, 
lebo v záhradách je vari ešte viac prá-
ce, ako na jar.

Popozerajme sa na pivonky, ktoré 
nám koncom jari tak nádherne kvitli. 
Blíži sa čas, kedy ich je treba zrezať tes-
ne nad zemou. Ich listy by mohli byť v 
zime vstupnou bránou pre hubové cho-
roby, a tak netreba riskovať. Ide o dob-
re mrazuvzdorné rastliny, ktoré pod 
zemou zimu bez problémov prečkajú. 
Skoro na jar sa z koreňov začnú na po-
vrch predierať nové výhonky.

Nepríjemnejšou prácou je likvidá-
cia padajúcich lôistov orecha. Aj keď, 
málokto vie, že obsahujú látku juglon. 
Ten patrí medzi najsilnejšie prírodné 
fytotoxické látky. Má fungicídne (ničí 
huby a plesne), insekticídne (ničí/
odpudzuje hmyz) a antibiotické (ničí 
baktérie a vírusy) účinky. Bolo ziste-
né, že má negatívny vplyv na rast a 
vývoj niektorých rastlín (napr. para-
dajky, zemiaky, paprika, hrach, uhor-
ky, špargľa, rebarbora, žerucha siata, 
baklažán, jablone, hrušky, černice, 
čučoriedky, rododendrony, azalky). Aj 
preto je namieste otázka - ako je to teda 
s kompostovaním orechového lístia? V 
pôde sa juglon rozkladá asi dva mesia-
ce, v komposte 2 až 4 týždne. Ak si chce-
me byť absolútne istí, že v komposte už 
nie je juglon, nechajme podrvené listy, 

kôru a vetvičky z orechov kompostovať 
šesť mesiacov. Potom môžeme použiť 
takýto kompost aj na rastliny, ktoré sú  
veľmi citlivé na juglon. Vraví sa, že ak 
nie ste si istí tým, že kompost už môže-
te použiť, vysejte na konci zimy semená 
paradajok do kompostu a pozorujte, či 
vyklíčia. Ak áno, juglon je preč.

V záhrade sa teraz nebudeme sta-
čiť obracať. Zbierame jesenné odrody 
ovocia, dokončujeme presvetľovanie 
kôstkovín a orechov. Vo vinohrade po-
stupne zbierame hrozno skorších muš-
tových a neskorých stolových odrôd. 
Do konca mesiaca ešte môžeme sadiť 
jahody. Kkoncom septembra môžeme 
začať s vysádzaním ríbezlí, egrešov a 
malín a súčasne začíname s prípravou 
jám a kolov na novú ovocnú výsadbu. 
Jamy by sa mali asi mesiac „vetrať“.

V záhrade je práce vyše hlavy

» red 0908 979 377

INZerCIA
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»Predám metrák pšenice 
a metrák kukurice, po 15 
€.Tel. 0346620202
»Predám čerstvo nazbie-
rané hríby- dubáky, su-
chohríby, okr.Skalica .Tel. 
0948392581 
»Predám hrušky na zavá-
ranie  1 kg za 1€, krbové 
kachle Nivala s výmení-
kom, s výkonom 15 kw, 
cena 1000 €, Prietržka.Tel. 
0910299273
»Predám 25 l a 50 l pres 
na hrozno, 25 l a 50 l 
demižóny so zátkami, 
šrotovník so silným mo-
torom, vhodný pre cho-
vateľov hospodárskych 
zvierat.Tel. 0346696120

»Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

»Kúpim 5 metrov agáto-
vého dreva v metroch. 
Skalica .Tel. 0944634153
»Vymením drobné zemia-
ky za staré elektromotory 
alebo vod.batérie, ventily.
Tel. 0944634153

»Štíhly temperament-
ný abstinent  52r. hľadá 
štíhlu priateľku na zo-
známenie.Tel. 0915341553 
»Sympatická 55 r hľadá 
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0944724181

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

Príklad:
RP SE 13 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SE zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

6
3
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ

6
3
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 Sťahovanie + vypratávanie
Preprava tovaru do 3,5 t
Kontakt: 0904 259 971

1
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10908 979 377
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Miesto predaja:
Sobotište - areál družsta Samuela Jurkoviča 

od PONDELKA do PIATKU 
v čase od 8:00 do 16:00 hod.



zemiaky : 0,40 € / kg 
cibuľa : 0,40 € / kg  
mrkva : 0,50 € / kg 

Zelinu si môžete
objednať aj telefonicky na:
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY

STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

KÚTY - potraviny Polák
21. 9. 2021

od 9. 30 - 10. 00 hod.

Pôvod jabloní sa  predpokladá do 
Strednej Ázii, odkiaľ sa v staroveku 
Hodvábnou cestou postupne rozšírili 
do Európy a postupne do celého sveta. 
Aj k nám sa tak dostalo ovocie, kto-
ré má až obdivuhodné schopnosti a 
účinky na naše zdravie.

Dnes vo svete existuje viac ako 20 000 
rôznych odrôd jabĺk. Jablká obsahujú 
veľa vitamínov. Vitamín C, ktorý je silný 
antioxidant a podporuje imunitný sys-
tém človeka. Hoci v menšom množstve, 
jablká obsahujú i vitamíny B komplexu 
(hlavne B1, B2 a B6), ktoré sú dôležité pre 
podporu nervového systému a červených 
krviniek.

Taktiež sa v jablkách nachádzajú mi-
nerálne látky ako horčík, vápnik a draslík. 
Jablká sú ovocie veľmi bohaté na vlákni-
nu - pektín, ktorý má funkciu prebiotika, 
keďže je v hrubom čreve je konzumovaný 
dobrými črevnými baktériami. Taktiež 
spomaľuje trávenie, čo podporuje rýchly 
pocit sýtosti a tým, že do seba absorbuje 
vodu, normalizuje stolicu a pomáha pri 
hnačkách i zápche. Pektín taktiež absor-
buje žlčové soli v črevách, ktoré tvoria jed-
nu zo základných zložiek, z ktorých sa v 
tele tvorí cholesterol, čím znižujú hladiny 
cholesterolu v tele.

Jablká obsahujú i flavonoidy, ktoré sú 
silné antioxidanty, môžu znižovať krvný 
tlak a tým pomáhať predchádzať srdco-
vým chorobám, pomáhajú ochraňovať 
stenu ciev a znižovať LDL (zlý) cholesterol. 

Jablká sú síce bohaté na cukry ako 
glukóza a sacharóza, ale najmä na fruk-
tózu, ktorá sa vstrebáva pomalšie, čím 
pomáha udržať stálu hladinu cukru v 
krvi, a preto sú jvhodné na konzumáciu 
pre diabetikov. Jablká sú naopak chudob-
né na tuk, bielkoviny a sodík.

Viac ako polovica vlákniny a flavo-
noidov sa nachádza v šupke a tesne pod 
šupkou jabĺk, preto je dobré jablká jesť 
neošúpané.

Jablká by sme mali skladovať na 
chladnom mieste, nie na priamom sln-
ku, keďže v izbovej teplote dozrievajú až 
8-krát rýchlejšie. Je najlepšie ich sklado-
vať oddelene od ostatných druhov ovocia 
a zeleniny, pretože vylučujú etylén, ktorý 
by spôsobil, že iné druhy ovocia a zeleni-
ny by zreli rýchlejšie.

Najlepšiu chuť, vôňu aj štruktúru majú 
naše jablká na jeseň – kedy prirodzene do-
zrievajú. Kupované jablká bývajú chemic-
ky ošetrené, a preto je odporúčané pred 
konzumáciou ich dôkladne umyť.

Zázrak menom jablko

» MUDr. Natália Šranková
Odbor podpory zdravia RÚVZ BA

PROGRAM KINA  CINEMAX SKALICA

SOBOTA 11.09.2021
Baby šéf: Rodinný podnik 13:10, 15:30, Labková patrola 
vo filme 13:20, 15:40, Večierok 14:00, Prvok, Šampón, Teč-
ka a Karel 16:00, Zátopek 17:50, After: Tajomstvo 18:00 
(ČT), Známi neznámi 18:30, Shang-Chi: Legenda o desia-
tich prsteňoch 20:20, Jedine Tereza 20:30,  Vtelenie zla 
20:40 

NEDEĽA 12.09.2021
Baby šéf: Rodinný podnik 13:10, 15:30, Labková patrola 
vo filme 13:20, 15:40, Večierok 14:00, Prvok, Šampón, Teč-
ka a Karel 16:00, Zátopek 17:50, After: Tajomstvo 18:00 
(ČT), Známi neznámi 18:30, Shang-Chi: Legenda o desia-
tich prsteňoch 20:20, Jedine Tereza 20:30,  Vtelenie zla 
20:40 

PONDELOK 13.09.2021
Baby šéf: Rodinný podnik 15:30, Labková patrola vo fil-
me 15:40, Prvok, Šampón, Tečka a Karel 16:00, Zátopek 
17:50, After: Tajomstvo 18:00 (ČT), Známi neznámi 18:30, 
Shang-Chi: Legenda o desiatich prsteňoch 20:20, Jedine 
Tereza 20:30,  Vtelenie zla 20:40 

UTOROK 14.09.2021
Baby šéf: Rodinný podnik 15:30, Labková patrola vo fil-
me 15:40, Prvok, Šampón, Tečka a Karel 16:00, Zátopek 
17:50, After: Tajomstvo 18:00 (ČD), Známi neznámi 18:30, 
Shang-Chi: Legenda o desiatich prsteňoch 20:20, Jedine 
Tereza 20:30,  Vtelenie zla 20:40 

STREDA 15.09.2021
Baby šéf: Rodinný podnik 13:10, 15:30, Labková patrola 
vo filme 13:20, 15:40, Večierok 14:00, Prvok, Šampón, Teč-
ka a Karel 16:00, Zátopek 17:50, After: Tajomstvo 18:00 
(ČT), Známi neznámi 18:30, Shang-Chi: Legenda o desia-
tich prsteňoch 20:20, Jedine Tereza 20:30,  Vtelenie zla 
20:40 
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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CBD ako prevencia pred Parkinsonom
Pomenoval ju fyzik James Parkinson v roku 

1817, no poznali ju už staroveké civilizácie 
Parkinsonova choroba je porucha centrálnej 
nervovej sústavy, po Alzheimerovej demencii 
treťou najčastejšou neurodegeneratívnou cho-
robou. Podľa organizácie Parkinson’s Founda-
tion ňou trpí viac ako 10 miliónov ľudí, prie-
merne ochorenie nastupuje od 60 rokov.

Ide o chronickú chorobu bez presne stanove-
nej liečby. Z tohto dôvodu sa pacientom otvára 
možnosť experimentovania. Jednou z metód 
môže byť CBD, látka získavaná z konopy siatej, 
ktorú v Číne používali ako liečivo už stáročia 
pred našim letopočtom.

Dopamín a jeho nedostatok

V centrálnej nervovej sústave fungujú           
neurotransmitery, ktoré naprieč organizmom 
prenášajú elektrické správy. K neurotransmit-
terom patrí aj chemická látka dopamín, bežne 
sa jej hovorí aj hormón šťastia. Dopamín nás 
motivuje k činnosti a má pozitívny vplyv na 
naše emócie. Koordinuje našu svalovú funk-
ciu, vďaka čomu sa môžeme bez problémov 
pohybovať.

Pri Parkinsonovej chorobe však telo postu-
pom času stráca bunky, ktoré látku produkujú. 
Choroba sa prejavuje trasením rúk v pokoji, 
stuhnutosťou trupu, zlou rovnováhou či spo-
malenosťou pohybov. Vo vážnejších prípadoch 
dochádza k ťažkostiam pri vykonávaní jedno-
duchých motorických úloh. Nastávajú tiež psy-
chické zmeny ako depresia či úzkosť, v koneč-
nom štádiu aj demencia.

  Liečba: CBD ako doplnok

V súčasnosti je Parkinson nevyliečiteľný, no 
je možné stlmiť jeho príznaky. Každodennými 
aktivitami sa stáva pravidelný pohyb a dostatok 
príjmu vitamínov, pomáha tiež relaxácia svalov 
či dychový tréning.  

Okrem toho však mnohí pacienti musia siah-
nuť po liekoch, ktoré v tele dopamín priamo 
nahrádzajú. Syntetické liečivá môžu efektívne 
doplniť produkty obsahujúce CBD. Hoci je po-
trebný širší výskum účinkov CBD na Parkin-
sona, viaceré štúdie naznačujú, že kanabidiol 
pacientom dokáže pomôcť.

Častým príznakom Parkinsona je chvenie rúk 
v pokoji. Paradoxne, bežne používané lieky, 
môže tento symptóm zhoršiť a spôsobiť poruchu 
pohyblivosti hladkého svalstva,          takzvanú 
dyskinézu. Medzi vedľajšie účinky dlhodobého 
užívania klasických liekov proti Parkinsonovi 
patrí nepokoj, úzkosť či nevoľnosť.

Podľa výskumu z roku 1986 vykonaného pre 
International Journal of Neuroscience, môže 
tieto vedľajšie účinky zmierniť práve CBD. Štú-
die sa zúčastnilo päť pacientov s Parkinsonom, 

ktorí popri štandardnej liečbe užívali CBD počas 
šiestich týždňov. Dávkovanie sa postupne zvy-
šovalo zo 100 na 600 miligramov. So zvýšenými 
dávkami vedci zaznamenali zlepšenie pohybu z 
20 na 50 percent.  

Pozitívne skúsenosti pacientov spomína tiež 
predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovensko 
Katarína Félixová: „Jeden z pacientov CBD faj-
čil cez vaporizér. Cítil sa dobre, dokonca na istý 
čas nepotreboval lieky. Vrátil sa k nim asi po pol 
roku.“

Symptómom Parkinsona sú tiež psychózy, 
ktoré menia spôsob vnímania a môžu spôsobiť 
halucinácie. Výskum z roku 2008 pre britský 
Journal of psychopharmacology pozoroval efek-
ty CBD na šiestich pacientov, ktorí počas jedné-
ho mesiaca popri bežnej liečbe užívali 150 mi-
ligramov CBD denne. Výsledky dokázali značný 
pokles psychózy, pričom neboli zaznamenané 
nežiadúce vedľajšie účinky.

V minulom článku sme písali o fungovaní en-
dokanabinoidného systému. Keďže CBD tento 
systém stimuluje, látka pôsobí protizápalovo, 
podporuje imunitné reakcie a udržuje v tele 
rovnováhu. Dokáže preto priebeh Parkinsona 
spomaliť a pôsobiť tak ako prevencia proti zhor-
šeniu choroby.

CBD je však stále v sfére medicíny novinka a 
vedcom chýba dostatok informácií na vytvorenie 
presných záverov. „Budú CBD predpisovať leká-
ri? Dokáže sám pacient korigovať dávku? Zatiaľ 
sa nedá sa odhadnúť, do kedy budú stačiť tie naj-
nižšie dávky,“ hovorí Katarína Félixová.     » red.

Foto: freepik / jcomp
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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

Tábor v Patinciach
Členovia občianskeho združenia SVETLO A NÁDEJ opäť spoločne prežili pekný  
augustový týždeň na rekondično – rehabilitačnom  tábore, tentoraz u termálneho 
kúpaliska v  Patinciach. 
Prekrásne počasie a krásne prostredie Patiniec  prispeli  k tomu že pripravené ak-
tivity sme mohli realizovať v plnej miere. Okrem aktivít v bazéne a prechádzok v 
prírode sme navštívili blízke mesto Komárno, kde sme si prezreli krásne námestie. 
Plná zážitkov bola i plavba na krásnej lodi po Dunaji. Samozrejmosťou boli dni 
plné smiechu, zábavy, športu, diskoték...
Veľké ĎAKUJEME patrí Trnavskému samosprávnemu kraju za podporu nášho re-
kondično – rehabilitačného tábora a darcom, ktorí na tábor prispeli 2% zo svojich 
daní......a zasa o rok.... tešíme sa

Indrichovičová   Ivana, 
predseda združenia
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Požiadavky: 

- Zodpovedný prístup k práci
- Ochota a chuť pracovať

- Práca vhodná aj pre ženy

Ponúkame:

- Základná hrubá mesačná mzda 739,- EUR

  + výkonnostné prémie

- Začiatok pracovného pomeru - ihneď

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.

   za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
V BICYKLOVEJ VÝROBE

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,

905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov. 
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h

e-mail: mokosak@dema.sk

Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI
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Zariadenie pre seniorov Skalica  
a JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov 

Bližšie informácie osobne, na adrese: 
Zariadenie pre seniorov Skalica, 

Pod Hájkom 36, Skalica 909 01, telefonicky 
034/664 57 41, alebo e-mailom na: jurovata@zpssi.sk

Ošetrovateľ/ka 
Fyzioterapeut/ka
Opatrovateľ/ka 
(s príslušným vzdelaním)

hľadá pracovníkov na pracovnú pozíciu:

4
1
-8
4

12. septembra 1888   
sa narodil Maurice Chevalier, francúzsky 
herec a šansoniér († 1972)

Výročia a udalosti

16. septembra 1848   
slovenskí národovci pod vedením Štúrov-
cov založili vo Viedni prvú Slovenskú ná-
rodnú radu, ako najvyšší politický a vojen-
ský orgán Slovenska

Výročia a udalosti

6

8

7

54

914

2

7

85

1

9

6

4

9

81

62

4

2

79
S

U

D

O

K

U
5

3

2

7

8

94

13

4

9

7

97

8

12

2

4

98

5

3
S

U

D

O

K

U
69

31

73

52

7

31

56

1

2

65

82

3

9

8

6

7

81
S

U

D

O

K

U

6
3
-1
5Kontakt: 0905 970 119, alebo 034 694 1611 od 8 - 16 hod.

Ihneď príjme do TPP

Firma TISCONTY, s.r.o, Priemyselná 284, Senica

Požiadavky:
-  vítaná je skúsenosť s obsluhou CNC strojov a s prácou s PC
-  samostatnosť
-  základná zložka mzdy (brutto) 5€/hod. + mesačné 
    prémie podľa výkonu do výšky 300€

Obsluha CNC strojov

Požiadavky:
- prax na VZV je výhodou
- platný preukaz na VZV je vítaný, 
   v prípade potreby zabezpečíme
- základná zložka mzdy (brutto) 5 €/hod. + mesačné 
   prémie podľa výkonu do výšky 300€

Vodiča  VZV

na jednoduché manuálne práce /aj ženy sú vítané/ 
- základná zložka mzdy (brutto) 3,85 €/hod. 
  + mesačné prémie podľa výkonu do výšky 200€

Pracovníkov do výroby 

Ďaľej ponúkame:
-  dlhodobú a stabilnú prácu
-  práca na riadnu pracovnú zmluvu aj na dohodu
-  zaujímavé mzdové ohodnotenie, možnosť týždenných záloh
-  možnosť individuálneho pracovného času
-  zabezpečíme zaškolenie

Poďakovanie sponzorom
V dňoch 18. – 24. 7. 2021  členovia  občianskeho združenia „Združenie na 
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Skalici“ absolvovali liečebný  
pobyt v zariadení „Park Hotel Hokovce“. Cieľom pobytu bol oddych, liečeb-
né procedúry a relax postihnutých detí a ich rodičov. Pobytu sa zúčastnilo 
27 členov združenia. Všetci zúčastnení vybrali po 10 liečebných procedúr, 
niektorí si aj prikúpili ďalšie procedúry.  Dňa  20. 7. 2021 sme  absolvovali  
výlet do Štúrova s plavbou po rieke Dunaj.   Počasie nám prialo,  výlet bol 
veľmi vydarený.  Deti nadviazali nové priateľstvá s účastníkmi pobytu 
z Trnavy a Levíc pri spoločnej diskotéke. Mesto Skalica sme reprezentovali 
skalickým vínkom a trdelníkom  pri posedení s p. Milanom s heligónkou. 
Zaspievali sme si ľudové  pesničky - samozrejme aj skalické.
S pobytom v Hokovciach boli všetci účastníci veľmi spokojní.
Pobyt by sa neuskutočnil bez finančného prispenia Mesta Skalica, poďa-
kovanie patrí aj majiteľom firmy Aproxima, ktorý pripravili deťom balíčky 
na cestu. V neposlednom rade patrí vďaka aj majiteľom a personálu hotela 
„Park Hotel Hokovce“ za príkladnú starostlivosť. Sponzorom veľmi pekne 
ďakujeme.
Agnesa Appelová, predsedníčka ZPMP 

www.regionpress.sk
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

Mzda od 650 € do 1200 €  (z toho základná zložka mzdy 623 €)

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka)  

 príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú 

a 4-zmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu)  13., 14.  plat

 sociálny program  stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 €

za obed  príspevok za dochádzku íspevok na DDS  odmeny za

zlepšovateľské hnutie  odmeny pri pracovných jubileách

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

Prosím kontaktujte nás na 

   odmena za nájdenie nového zamestnanca
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Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru na pozíciu

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

  bicyklov, prípadné donastavenie jednotlivých

  komponentov – mechanických aj elektrických

- Upozornenie na opakované chyby konkrétnych 

  pracovníkov, prípadné názorné predvedenie 

  bezchybnej montáže

Ponúkame:

- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,- EUR
- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s.

  za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

na dvojzmennú prevádzku

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti Bike Mate s.r.o., Dlhá 248/43,

905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov. 
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h

e-mail: mokosak@dema.sk
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• strojmajster (tlačových, výsekových, lepiacich
   a kašírovacích  strojov)

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na špecializované pozície:

Mzda po zapracovaní od 900 € do 1700 € (z toho základná zložka mzdy 650 €)

Požadujeme: stredoškolské technické vzdelanie v odbore polygrafia alebo
strojárstvo 

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) • 
• príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú 
a 4-zmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu) • 13., 14.  plat
• sociálny program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 €
za obed • príspevok za dochádzku • príspevok na DDS • odmeny za
zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739        

Prosím kontaktujte nás na 
  • odmena za nájdenie nového zamestnanca
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ PORÁŽKA 
 V NEMECKU

+421 944 995 400

13€ - 15€
BRUTTO NA HODINU
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Holíči

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Skalici

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ME Y, recepcia@aii.sk

á ú ž a c a c í B a la
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17. septembra 1976   
NASA predstavila prvý raketoplán Enter-
prise

Výročia a udalosti

0905 915 033

INZerCIA
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AKE Skalica s.r.o.
Nádražná 33, Skalica 909 01

výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie

Kvartálne prémie, ročné odmeny, vernostné,
dochádzkový bonus, zamestnanecké benefity

director@ake-bearings.sk                 www.ake-bearings.sk
Pre bližšie informácie volajte +421 907 677 948

  Pracovník do výroby:  Brúsič nastavovač
- stredoškolské vzdelanie v odbore - výučný list
- prax v strojárstve, 
- manuálna zručnosť  

Pracovník  do výroby: Operátor vo výrobe - montáž 
ložísk, značenie ložísk, balenie

- stredoškolské vzdelanie v odbore - výučný list
- manuálna zručnosť mzda 700€ Btto

mzda 800€ Btto
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!
14-dňo y, r ť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
 NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

MZDY  OD 900 € 
DO 1300 € / MESAČNE

NEMECKO

+421 944 995 400

1.500 € NETTO

POMOCNÁ SILA 
V DOMÁCNOSTI

UBYTOVANIE ZDARMA - MOŽNOSŤ TURNUSOV

Slovenská rodina v Nemecku hľadá ženu
na pomoc pri zabezpečovaní bežných denných
činností ako príprava jedál, upratovacie práce,

starostlivosť o domácich miláčikov a pod.
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