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PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO
Sklamania medziľudské sú asi najťažšie. Nikto s nimi neráta vopred a už
vôbec nie je pripravený na okamih, keď
prichádzajú. Iba ak ten, kto ich už zažil
veľa. Poznáme sklamania z eufórie nad
novým zamestnaním. Práve tak, ako
sklamania z volieb a z toho, čo po nich
v spoločnosti nasleduje.
Tu sa ukazuje sila človeka, ako dokáže „zamávať“ so sklamaním on a nie
ono s ním. Sklamanie totiž bolí a nateraz ešte naň nikto nevymyslel nejaké
prášky. A ak by ste netušili, tí šťastnejší, o čom píšem, potom ešte na vysvetlenie – sklamanie je pocit duševného
rozladenia, rozčarovania zo zmarenia
nejakých nádejí. Býva trpké, bolestné,
ale aj ľúbostné. Sklamanie často vyúsťuje do dlhodobého trápenia. Slabší z
pocitu sklamania nezriedka prepadávajú depresiám a to už je chorobný stav.
Berme preto sklamania iba ako
emócie, bez ktorých by bol život príliš

MYJAVA - trhovisko

POLIENKA BUK, HRAB

29. 9. 2021
od 6.30 - 8.00 hod.
Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-01

všedný. Ako pocity, ktoré nám signalizujú, že sa máme obrátiť viac k sebe
a do seba. Nie egoisticky, to vôbec nie,
ale ide o nachádzanie pozitívnych javov v našich životoch a stavanie ich do
kontrastu so sklamaniami v nich.
Asi poznáte nádherný Benigniho
film, plný pozitívnych emócií – Život
je krásny. Po piatich rokoch šťastného
manželstva je Guido kvôli svojmu židovskému pôvodu odvlečený spolu so
synom do koncentračného tábora. Aby
pred malým chlapcom zatajil šokujúce
okolnosti a uchránil ho pred hrôzami
nacizmu, predstiera, že všetko okolo
je samotná hra, pripravená k synovým
narodeninám. Hra, na konci ktorej na
oboch čaká veľká odmena.
Berme život ako hru, s prehrami,
výhrami, remízami, často aj sklamanými nádejami. A buďme pri jej hraní
spokojní, ak nie už šťastní.
Napokon, každé zlo je na
niečo dobré, nie? Ozaj,
ak pôsobíte sklamane,
všetci vaši blízki sú z toho
smutní. Tak načo im to
robiť?
Pekný týždeň
vám želá

PALIVOVÉ
DREVO

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
IA
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1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

●
●
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●
●

seriózne, kv
alitne,
bez zá

lohy
Nové pomníky - žula, terazzo
doprava ZD ,
ARMA
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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:
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 ...
41-08

Každá iskra, ak je v správnom čase
na správnom mieste iniciovaná,
spôsobí oheň. Sklamania sú iskry,
ktoré z nášho života vypaľujú všetko zlé, temné, smutné, všetko, čo by
sme už nechceli, aby sa niekedy ešte
opakovalo.

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

75-15

Sklamania sú iskrou života

Týždenne do 42 810 domácností

16-0039
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Občianska
riadková
inzercia

Redakcia:

A. Trajana 2
PIEŠŤANY
piestansko@regionpress.sk

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-10

0905 746 988

Distribúcia:
Marek Rus
0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (42.810 domácností)
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, Nižná, Nové Mesto
nad Váhom, Ostrov, Malé Orvište, Pečeňady, Piešťany, Pobedím,
Podolie, Považany, Rakovice,
Sokolovce, Stará Turá, Trebatice,
Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké
Orvište, Vrbové.

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Kúpim starý
Pionier
Jawa 05, Jawa 20, Jawa 21,
Mustang, Moped Stadion,
Jawa 90 Simson Enduro
Electronic - aj pokazené.
Platím ihneď – ponúknite.
Tel.: 0915 215 406
»ČZ-JAWA. Odkúpim motocykel / diely - SERIÓZNA DOHODA. Tel.: 0908 205 521

0905 746 988

INZERCIA

Eva Papuláková

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

KAMENÁRSTVO
VŠETKY PRÁCE
DO VŠETKÝCH SVÄTÝCH

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

0910 444 002

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,
konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,
obnova písma.
BEZ ZÁLOHY

05 DOMY / predaj 5
domy/predaj
06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj
07 REALITY7 / iné
reality/iné

10-0160

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

INZERCIA

08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kupim ľudové kroje. Tel.:
0902 708 047
13 RÔZNE
/ predaj 13
rôzne
predaj
»Kupim 200 kg hrozna na
víno,biele. Tel.: 0907 888
244

Nové
Mesto
n/Váhom

Piešany

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»ŤZP hľadá ženu do 50 rokov. Tel.: 0944 023 252
»Sympatická 55 r. hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel.: 0944 724 181

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Chcete si
podať
inzerát?

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO
Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO

0948 308 448
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22 119 0011

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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 operátora 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 novinách, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

BÝVANIE
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PIEŠťANsko
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Výročia a udalosti

Galileo Galilei bol súdený inkvizíciou

Výročia a udalosti
Židia v tento deň slávia sviatok Roš ha-šana, príchod nového roka 5781

18. septembra

9

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Vrbové ŠUPY-LAPY 21. 9.
Chtelnica 21. 9.
Nižná 21. 9.
Veľké Kostoľany 22. 9.
Drahovce 20. 9.

4,00 € / ks

11.20 - 11.45 h.
12.00 - 12.15 h.
12.20 - 12.30 h.
12.40 - 13.00 h.
12.45 - 13.00 h.

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

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
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Výročia a udalosti
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

19. septembra 1848

WWW.REGIONPRESS.SK

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 746 988

Najčítanejšie regionálne noviny

PREČO POTLÁČATE BOLESŤ
KĹBOV TABLETKAMI?

Vďaka unikátnej liečbe sa pacienti zbavili nielen bolesti kĺbov, ale aj jej príčiny!
Stovky slovenských pacientov hovoria o prekvapivých výsledkoch. Dlhoročné problémy s artrózou či osteoporózou sú preč. O novej liečebnej metóde hovorí odborník z Centra liečby ochorení
pohybového aparátu MUDr. Vladimír Hudec.
Prečo sa až 90% ľudí stretne počas
svojho života s bolesťou kĺbov?
Ak máme zdravé kĺby, fungujú ako
dobre naolejované ložiská a ich
chrupavka pôsobí ako tlmič nárazov.
Kvôli nadmernému opotrebovaniu
sa naša chrupavka stáva drsnejšia,
objavujú sa v nej trhliny až deštrukcie. Tým sa zhorší aj pohyb- livosť
kĺbu.

Pokrok v medicíne sa však výrazne
prejavil aj v tejto oblasti a lekári v
Nemecku vyvinuli kauzálnu (príčinnú) terapiu, ktorou je molekulárna biologicko - stimulačná metóda (MBST terapia). Jej výsledkom je
nárast objemu chrupavky v kĺboch
pri liečbe artrózy a zvýšenie hustoty
kostí pri liečbe osteoporózy.

Čo je skutočnou príčinou našich bolestí?
Medzi najčastejšie dôvody bolesti
kĺbov patrí preťaženie. Prichádza
vekom, nesprávnym životným štývlom či nadváhou. Najčastejšie je

Dokáže naštartovať regeneračný
proces v poškodených bunkách
kĺbov a kostí?
Áno, to je jej najväčší prínos. Terapia
obnovuje funkčnosť pohybového
aparátu, a to bez akéhokoľvek operačného zásahu. Je to celosvetovo
najúčinnejšia neinvazívna terapia na
ošetrenie ochorení kĺbov a kostí. Na
popredných klinikách vo Švajčiarsku
a Nemecku sa metóda úspešne
využíva už viac ako 20 rokov s vyše
80% úspešnosťou, čo je v medicíne
niečo nevídané.

však spojené s procesom starnutia,
náročným zamestnaním, ale aj
nesprávnym spôsobom športovania.
Pokročilá artróza sa prejavuje
bolesťou už aj počas relatívneho
pokoja. Poškodený kĺb reaguje
zápalom,
opuchom,
zvýšenou
bolesťou i obmedzeným pohybom v
kĺbe.
Aké sú možnosti pri riešení tohto
problému?
Keď už nepostačujú bežné liečebné
metódy, prichádza na rad operačné
riešenie, príp. umelá náhrada kĺbu. To
si však vyžaduje dlhé týždne až
mesiace rekonvalescencie, pri ktorej
je návrat do práce často problematický.
Ako sa dá vyhnúť operácii či umelej
náhrade kĺbu?
Až donedávna u nás neexistovala
žiadna terapia, ktorá by riešila
úbytok chrupavky či kostnej hmoty,
teda samotnú príčinu ochorenia.
Klasická liečba bola zameraná na
dočasné potlačenie bolesti a
oddialenie operačného riešenia.

Ako prebieha liečba ?
Liečba prebieha v modernej liečebnej jednotke, ktorú máme už aj na
Slovensku. Nachádza sa v Leviciach.
Pracuje v podstate na tom istom
princípe ako MRI diagnostická
metóda. Elektromagnetické polia sú
však omnoho slabšie ako pri MRI
snímkovaní. Čo to znamená? Že
terapia je úplne bezpečná a bez
akýchkoľvek negatívnych účinkov
spojených s jej používaním.
Koľkým pacientom už unikátna
MBST terapia pomohla?
Vo svete je to už úplne bežná
liečebná procedúra, takže sa to snáď
ani nedá spočítať. Aj na Slovensku sa
bolesti chrbta a kĺbov zbavilo už
veľké množstvo pacientov. Liečba je
bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie
účinky.
„Tiež som si myslela, že je to zase
reklamný ťah na ľudí. Veď sa s
reklamou na rôzne tabletky a
mastičky na kĺby všetci stretávame
denne.
Avšak mala som zničenú chrupavku v kolenách a lekár mi chcel
vymeniť kĺb. Suseda túto terapiu
skúsila a veľmi jej pomohla. Tiež ma
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na to prehovorila a vôbec neľutujem. Keď som o rok išla na
kontrolu k lekárovi, tak mi povedal,
že toto ešte nevidel. Artrózu som
mala zlepšenú a nepotrebujem vymeniť kĺb.“ Vierka,62r., Zvolen.
Takže je táto liečba naozaj bezpečná?
Ako odborník s viac ako 40 ročnou
praxou môžem povedať, že áno.
Chodia k nám pacienti, ktorí už
absolvovali všetky dostupné neinvazívne možnosti liečby kĺbov.
Avšak nikdy som u pacientov nevidel tak evidentné zlepšenie stavu
kĺbov, ako po absolvovaní MBST
terapie. Liečba je bezbolestná a
nemá žiadne vedľajšie nežiadúce
účinky. Nehrozí žiadne riziko infekcie, krvácania či zrastov. Výhodou
je, že pacient nemusí prerušiť svoje
pracovné či pohybové aktivity.
Ustúpenie bolesti a zlepšenie pohyblivosti kĺbu často nastupuje už
počas terapie – hovorí MUDr. Hudec.
Kde pomáhajú slovenským pacientom?
Na Slovensku je MBST terapia poskytovaná v Leviciach, konkrétne v Sun
Medical centre. Máme s ňou už viac
ako 7 - ročné skúsenosti, pomocou
ktorých dokážeme terapiu nastaviť
presne podľa individuálnych potrieb
pacienta a dosiahnuť jej maximálnu
účinnosť. Našim pacientom vychádzame v ústrety poskytovaním
terapie aj vo večerných hodinách a
taktiež počas víkendových dní.
Aký je postup, ak sa chceme zbaviť
bolestí kĺbov a kostí?
Je potrebné zavolať na číslo 0949 67
77 99 a dohodnúť si termín vstupnej
lekárskej konzultácie, kde odborníci
posúdia váš zdravotný stav a odporučia vhodnú terapiu.

SUN MEDICAL CENTRUM
A. Kmeťa 39, Levice
www.medtec.sk
0949 67 77 99
59-090

počas tzv. pohanského povstania v Uhorsku boli umučení biskupi Gerard a Buldus
a smrteľne zranený bol nitriansky biskup
Bystrík, ktorý zraneniam podľahol 26.
septembra 1046

bol vydaný román J. R. R. Tolkiena Hobbit

21. septembra 1937

Výročia a udalosti

22. septembra 1818

Výročia a udalosti
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky
zriadená Prešovská eparchia

24. septembra 1046

Výročia a udalosti
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CBD pomáha zbaviť sa úzkostí
Buchot srdca, stuhnuté svaly, tlak na hrudi.
Stav, kedy telo zostáva paralyzované a realita
je skreslená, pretože namiesto celostnej perspektívy vnímame len jej útržky. Konštruktívne myslenie sa mení na unáhlené, mnohokrát
dochádza k úplnému zahmleniu mysle. Aj
takto sa prejavuje úzkosť alebo anxieta, ktorou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie
na svete trpí aspoň jedna osoba z trinástich.
Na Slovensku sa v roku 2017 na úzkostnú poruchu liečilo až 60 000 ľudí.
Hoci spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať sú
rôzne, podľa konkrétneho prípadu, vedci potvrdili, že pomôcť so zmierňovaním anxiety
nám môže aj CBD, ktoré sa najčastejšie užíva
vo forme olejov.
Hranice úzkosti

situáciách a našu myseľ okupujú často iracionálne a nekontrolovateľné obavy, môže ísť
o chronickú neurotickú poruchu, ktorá často
spôsobuje pridružené ochorenia.

Ako CBD pôsobí na úzkosť
Pri liečbe úzkosti je dôležité dostať sa ku
koreňu problému, napríklad cez psychoterapiu či meditáciu. Účinné však môžu byť aj
prírodné liečivá, ktoré organizmus upokoja. V
súčasnosti si čoraz viac ľudí pochvaľuje efekt
látky kanabidiol (CBD), ktorá sa získava z konopy siatej.

Americká psychologická asociácia úzkosť
definuje ako pocit napätia, obáv a fyzických
prejavov. Tie zahŕňajú napríklad sucho v
ústach, potenie, zrýchlený pulz či problémy
s trávením. Ľudstvu je tento neduh známy
už odpradávna. Lekári v starovekom Grécku
ju odlíšili od melanchólie či smútku, navrhli
dokonca techniky na jej zmiernenie. Dnes o
Pomoc pri boji s úzkosťami patrí medzi
úzkosti počuť často najmä v západnej hemi- najbežnejšie spôsoby využitia CBD. Vďaka jej
sfére, kde sa ľudia čoraz viac starajú o men- netoxickým a nenávykovým vlastnostiam je
tálne zdravie.
táto látka mnohokrát efektívnym doplnkom
k farmaceutickým liekom, v prípade menej
Úzkosť je pritom prirodzenou ľudskou emó- závažných porúch ich môže aj nahradiť. Hoci
ciou a do určitej miery ju prežíva každý z nás, efekty CBD na ľudský organizmus vedci stále
telo ju napríklad využíva preventívne, v prí- skúmajú, viacero štúdií túto tézu potvrdzuje.
pade nebezpečia. Spozornieť však treba, keď
úzkosť začne výrazne ovplyvňovať náš život.
Podľa výskumu pre vedecký žurnál NeuAk sa neustále strachujeme aj v bezstresových rotherapeutics z roku 2015 pôsobí CBD proti

CBDexpert

rôznym typom úzkosti. Patrí k nim napríklad
generalizovaná úzkosť, sociálna fóbia či panická porucha. Štúdia pre Journal of Psychopharmacology z roku 2011 porovnávala
vplyv placeba a CBD na sociálnu úzkosť a jej
základné mechanizmy v mozgu. Oproti placebu, CBD výrazne znížilo hladinu sociálnej
fóbie vďaka jeho účinku priamo na konkrétnych miestach v mozgu.
Posttraumatická stresová porucha

Foto: freepik / jcomp

32-0055-3
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K poruchám úzkosti patrí aj PTSD – posttraumatická stresová porucha. Výskum z roku
2019 pre Journal of Alternative and Complementary Medicine zaznamenal dopad CBD
na jedenásť pacientov s týmto problémom.
Pacienti užívali CBD ústne počas ôsmich týždňov. Až 91% z nich cítilo úľavu od úzkosti.
Skúmaní ľudia tiež cítili, že sa im obmedzili
nočné mory a prehrávanie negatívnych myšlienok v hlave. Magazín Business Insider zas
zverejnil výpoveď užívateľky CBD, ktorá registrovala zlepšený spánok a pokojnejšie reakcie
na okolnosti, ktoré ju bežne sužovali. „Hoci
som počas noci nebola úplne bez stresu, po
týždni užívania CBD oleja – približne šesť až
osem kvapiek dvakrát denne – úzkosť opadla
a cítila som sa uvoľnenejšie.“
Nájsť optimálnu dávku, ktorá uvoľní telo
a myseľ, je individuálne a mnohokrát to vyžaduje experimentovanie. Do určitej miery
si ho možno dovoliť, keďže CBD je prírodná
substancia s malým množstvom vedľajších
účinkov. Pokiaľ máte s CBD olejom málo skúseností, začnite s nižšou dávkou, postupne ju
zvyšujte, kým nenájdete tú správnu. » red.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0072

PIEŠťANsko

BÝVANIE, ZAMESTNANIE
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

3x BONUS
09-50

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

09-50

BEZ

KONKURENÈNÉ

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

16-01

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí
Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

0905 746 988

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

CENY
OKIEN

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

Dopravná spoločnosť prijme
do TPP vodičov skupiny D (autobusy)

Bližšie informácie: 0948 048 002

63-06

23. september
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Výročia a udalosti

Deň jesennej rovnodennosti

09-01

z lokality Vrbové - Krakovany a z blízkeho okolia, za
účelom prevozu zamestnancov na trojzmennú prevádzku.
Práca je vhodná aj pre dôchodcov.
Nástup podľa dohody.

09-03

AKCIA

ZAMESTNANIE

11

52-0154

PIEŠťANsko
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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Stavbári
a lešenári pozor!

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY

BRAVČOVÁ
Č Á A HOVÄDZIA
Ä
PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

- ubytovanie
zabezpečené

na 1 hod. podľa kvalifikácie.

94-0100

85_0532

BRUTTO NA HODINU

PRÁCA VHODNÁ
AJ PRE PÁRY
20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

www.eifelfleisch-mueller.de
karriere@eifel-fleisch.com

+421

944 995 400

85_0707

0800 500 091
+420 702 193 121

17€ � 20€

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698
www.alukogroup.com/nabor

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

PN21-37_strana-
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34-0002-1

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA

