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Na pozadí práce mám zapnutú neja- ukazujú v reláciách, aké som spomenul v
kú televíziu s nejakým ťažko primi- úvode. Ale energie v nich ešte je!
tívnym programom. Je prime-time,
Začínam ich niečím spájať. Hoci aj
teda, hlavný vysielací čas. Kreatúry.
ponukou zmysluplne pracovať. Alebo
– rozumne komunikovať, zapájať sa do
Nie, nechcem im venovať ani len spoločného života nás všetkých. Pomôžminimum času, môjho i vášho, milí čita- me im ukázať a hlupákom aj dokázať, čo
telia, chcem iba poukázať na to, že naše vedia a že si iba nenavrávajú, že niečim,
Slovensko nemusí byť iba krajinou, v čím nie sú, sú. Snažmem sa zapaľovať
ktorej sú v centre pozornosti nepretržite „odložených“ ľudí.
nejaké kreatúry. Civilizačné, morálne,
Dá sa to a ide to. Táto šialená spoločetické, politické.
nosť so šialencami na čele ich potrebuje.
Spýtam sa takto - pamätáte si na pet- Potrebujeme ich. Ich zručnosti, ich múdrolejovú lampu? Starší asi áno. Vy, mladší, rosť, ich skúsenosti. Nechcú veľa. Nevideli ste ju niekedy? Tak dobre, zjednodu- splácajú hypotéky, tak už ani nemusia
šene - dolu petrolej, v strede knôt a hore tie- chcieť. Pre mnohých z nich peniaze už
nidlo. Knôty sa obvykle nechávali tlieť, nie dávno nie sú to najdôležitejšie na svete.
vždy sa sfúkavali. Na rozdiel od tých kre- Život ich motivuje žiť. Potrebujú iba príatúr. Vždy sfúkaných, vždy pripravených! ležitosť, šancu. Niekedy hoci aj len ľud(Tam, kde sa dá niečo ryžovať a vyryžovať, ské slovo, pohladenie.
aj cez mŕtvoly, aj cez popretie akýchkoľvek
Sú to tlejúce knôty, ktoré m,ôžu pocivilizačných zvykov a pravidiel.)
môcť rozsvietiť našu temnú
Tlejúci knôt je plamienok, večné spoločnosť. Potrebujeme
svetielko, priškrtená energia. Mám obdo- ich my, na čoraz zreteľnejšie izolovaných ostrovoch
bie vyťahovania knôtov.
Povyťahovania. Prišiel som na to nao- normálnosti. A stmieva sa
zaj iba náhodou. Že z tlejúcich plamienkov veľmi rýchlo.
sa opäť dá získať oheň, plameň, žiara.
Pekný týždeň
Odložení ľudia sú ako stiahnuté knô- vám želá
ty. Keď sa nehodia, keď sú sami sebou.
Keď sú „starí“. Keď nie sú „in“. Keďs sa ne» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

63-41

Povytiahnite knôty

Týždenne do 34 570 domácností

MURÁRSKE
PRÁCE
obklady, dlažby,
rekonštrukcie
domov a bytov

Výročia a udalosti
paradajka bola verejne potvrdená za bezpečnú po tom, ako Robert
Johnson zjedol v Saleme v americkom štáte Massachusetts 24 kg

28. septembra 1820

0905 242 263

41-36

vladimirplesa63@gmail.com

63-121
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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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

Dohodnite si termín na 0944 561 949

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

PALIVOVÉHO
DREVA

NOVINKA:

BRIKETY

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE
0910 589 637

63-0009
63-07

VÝROBA A PREDAJ

Sasinkova 24
SKALICA

z tvrdého dreva
0918 645 802
0907 784 324

41-0014

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

www.rekuperacky.sk

• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby, sanita
• jadrové vŕtanie
• výstavba RD

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí
V SÚČASNEJ SITUÁCII SME PRE
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV PRIPRAVILI
ŠPECIÁLNE ZĽAVY NA CELÝ SORTIMENT:
• OKNÁ A DVERE SALAMANDER
• ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

JESENNÁ
AKCIA
LETNÁ AKCIA

Najnižšie ceny Garážové brány
na okná a dvere Vonkajšie žalúzie
Zľavy na novostavby Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
www.abc-okna.sk HS Portál

NAVIAC POSKYTUJEME PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!
okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)
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tel.: 0948 344 401

41-0011
41-07

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

SHOWROOM

Murárske práce
0904 259 971

63-71
63-0029

Západné Slovensko

info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949

• úspora energie
• život bez plesní v interiéri
• vhodné pre alergikov
• komfortný spôsob bývania
• výrazne nižšia prašnosť
v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
prevádzka

63-0075
63-01

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

Vetranie s rekuperáciou Comair

41-05

Prečo rekuperačné
vetranie?

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

63-134

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

DISTRIBÚCIA (34.570 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Borský Mikuláš, Borský
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Rovensko,
Sekule, Smolinské, Šaštín - Stráže, Štefanov, Skalica, Dubovce,
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské
Močidľany, Radimov, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty,
Jablonica

63-85

INZERCIA

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

41-14

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

REALITY, ZDRAVIE, GASTRO, SLUŽBY

SENICKO
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INTERNÁ AMBULANCIA
BORSKÝ MIKULÁŠ
Zdravotné stredisko, Hurbanova 11

63-88
63-41

obilie, kŕmne zmesi, seno, slama

41-36

41-74

OBJEDNANIE NA:
0918 284 450, internabm@gmail.com

63-74

Sme zmluvný partner
so VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

noviny SE 21-38
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám auto Škoda
120, motorku 140.Tel.
0907276042

žalúzie · siete · rolety · roletky
roletky deň a noc · okná · dvere
zasklenie balkónov · zimné záhrady

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim starý PIONIER
JAWA 05,JAWA 20,JAWA 21,MUSTANG,MOPED
STADION,JAWA 90 SIMSON ENDURO ELECTRONIC aj pokazené, platím
ihneď, PONUKNITE.Tel.
0915215406
»ČZ-JAWA
Odkúpim
Motoc ykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA. Tel.
0908205521

AKCIA- 20% zľava

www.hydroizolacie-senica.sk

CITÁTY
na tento týždeň

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

„A nezabúdajte, že zem sa
teší dotyku vašich bosých
nôh a vietor sa túži pohrávať s vašimi vlasmi.“
Chalíl Džibrán

41-01

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov.
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,
alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

BilMont s.r.o.

04 BYTY / prenájom

„Uskromnime sa a môžeme
prežiť. Zatiaľ bohužiaľ
uprednostňujeme rast
materiálny pred rastom
ducha.“
Max Kašparů
„Všetko je mi plodom, čo
dozrieva v tvojom tele, ó,
príroda.“
Marcus Aurelius

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

07 REALITY / iné

„Nikto na svete ti nemôže
brániť, aby si konal a
hovoril v súlade s prírodou,
ktorej časťou si aj ty.“
Marcus Aurelius

»Mladý pár hľadá na
kúpu garsónku v Senici, alebo v Skalici. Do
38 000€.Tel. kontakt
0904593434

„Keď pohneme jednou
jedinou vecou v prírode,
zistíme, že je prepojená s
celým zvyškom sveta.“
John Muir

»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám krbové kachle
GRAND MAX PLUS 11/||
s výmeníkom, nové,
cena 700 €, Holíč.Tel.
0948038686

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

MANTAP
Sobotište 719

0905631871
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

„Bozkávam zem, akoby
som bozkával ruky matky,
pretože vlasť je našou
pozemskou matkou.“
Ján Pavol II.

OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

$

3D geometria HUNTER
Servis klimatizácie
$ Skúšobná linka bŕzd a tlmičov
Autoklampiarske a lakovnícke práce
$

$

$

63-29

08 STAVBA

63-38

»Predám pozemky v katastri obce Koválov.Tel.
0948135864

»Predám 4 - ročnú červenú kravu, 1x otelenú,
pripustená, dojí 7 l na
1 podoj, cena: 700€,
Chvojnica. Tel. 0911 850
747
»Predám HUSI živé aj
očistené, KOPČANY. Tel.
0903572514
»Predám 25 l a 50 l pres
na hrozno, 25 l a 50 l
demižóny so zátkami,
šrotovník so silným mo-

„Radosť z kvetín za oknom... nie je to iba radosť
z tej krásy a nežnosti, ale
tiež radosť z úspechu pri
pestovaní.“
Karel Čapek

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb
41-25

Občianska
riadková
inzercia
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ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)

41-0028

03 BYTY / predaj

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
Tel.: 0907 211 797

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

63-123

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

SLUŽBY

5

63-25

63-41

SENICKO

INZerCIA
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63-08

63-59

41-0006
63-13

63-78

0905 915 033

SLUŽBY, OKNÁ A DVERE

13 RôZNE / predaj
»Predám na ohradník
elektrický impulzívne
prístroj izolatory struny Lanka. Tel. kontakt
0904160620

14 RôZNE / iné
»Kúpim borovicu, striebornú jedľu, strb.smrek.
Tel. 0904 453 311

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Hľadám priateľku od
48 do 58r. Tel. kontakt
0907369234

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.

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

tel.: 034 / 651 14 11

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

v Dome smútku v Skalici
sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...
Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnesluzby-skalica.sk

3x BONUS

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

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

Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...
medzinárodná preprava zosnulých
prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.sk

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

POHREBNÁ SLUŽBA
ŠAŠTÍN - STRÁŽE

PEKAR SR s.r.o. a PEKAR SRs s.r.o.

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

POHREBNÁ SLUŽBA

BEZ

DOJČ

KONKURENÈNÉ

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

63-23

PEKARr s.r.o., Skalica

41-0008
41-11

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

1-hrob od 1390€ •2-hrob od 1690€

41-10
41-0071

12 DEŤOM

AKCIA September 2021

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

CENY
OKIEN

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

PEKAR SRs s.r.o.

Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovanèíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.
www.pohrebnesluzby-dojc.sk
Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830

INZerCIA

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

63-61

0905 915 033
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41-0009
41-12

11 HOBBY A ŠPORT

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

16-01

torom, vhodný pre chovateľov hospodárskych
zvierat.Tel. 0346696120
»Predam hrozno frankovku odber a cena
dohodou. Tel. kontakt
0905774721
»Predám slivky 150 kg
na kvas.Tel. 0346683034
»Predám jabkový kvas.
Tel. kontakt 0944 125
580
»Predám DOMÁCE VAJÍČKA 2 € za 10 ks, okres
Skalica. Tel. kontakt
0911979937

AKCIA na farebné zákryty

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie terás

rámové
bezrámové

zimné záhrady

prístrešky

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

30.
9. 2

splátky od 98 €

splátkyod
od99
99€€
splátky

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-36

0948 787 777 | www.balkona.eu

021

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
SUPER CENY

NeJDe VÁm
bIZNIs?

KONtAKtUJ
te

63-12

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

NÁs

800

2300

399 €

1500

1500

skalicko@regionpress.sk

10% ZĽAVA

1500

work.byvanie@gmail.com

41-27
41-0007

0944 716 337

449 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

tel. kontakt: 0908 979 377

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-05

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

41-09

Work

od 93 €/t
od 168 €/t
od 153 €/t

  

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

Miesto predaja:
Sobotište - areál družsta Samuela Jurkoviča
od PONDELKA do PIATKU
v čase od 8:00 do 16:00 hod.

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

ARMA

Zelinu si môžete
objednať aj telefonicky na:

ŠTEFANOV

16-0041

  

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

25. septembra 1576

Výročia a udalosti
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za
uhorského kráľa

26. septembra 1969

Výročia a udalosti
Beatles vydali svoj posledný štúdiový album Abbey Road

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
9.50 - 10.00h.
Kúty - potraviny Polák 8. 10.
8.30 - 8.45h.
Dojč PD 29. 9. a 6.10.
9.15 - 9.30h.
Vrádište - Jednota 16.10
10.00 - 10.15h.
Skalica parkov. za Lidlom 16.10.
Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk
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VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

75-15

63-06

0905 232 510
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

32-0118

LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

    
AKCIA

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk
NON STOP

16-0010

KONTAJNERY

8

SPRÁVY Z REGIÓNU / SLUŽBY
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9. september na SSOŠ Via Humana
v Skalici - Spomienka na holokaust
Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia predstavuje významnú príležitosť, kedy by sme si mali pripomínať tragédiu holokaustu, s ktorým sa spája iracionálna nenávisť, utrpenie a smrť. Pripomínaním si týchto udalostí prejavujeme úctu
k ľuďom, ktorí museli zomrieť len preto, že sa narodili ako Židia. Keďže sa v tomto
období stretávame s prejavmi nenávisti, neznášanlivosti, rasizmu a xenofóbie, je
priam nevyhnutné mať na pamäti fakty a skutočnosti a rozprávať sa o nich najmä
s mladými ľuďmi. Mgr. Jana Obuchová pripravila pre študentov 3.ročníka prezentáciu s názvom „Spomienka na holokaust“, ktorou sme vzdali hold aj pani Helene Weinwurmovej, žene, ktorá prežila Osvienčim a až do svojej smrti zasvätila svoj život
osvetovej činnosti. Mladým ľuďom rozprávala o krutostiach páchaných na obetiach
holokaustu, ale aj o dôležitosti vedieť odpúšťať a šíriť lásku.

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž
aj u zákazníka

www.taznezariadenie.eu

0904 832 593

16-0203

Študenti 1.a 2. ročníka boli zapojení do online vzdelávacieho programu Múzea
holokaustu v Seredi. Študenti sa dozvedeli historické súvislosti pútavou a interaktívnou formou. Súčasťou vzdelávacieho programu bola aj sprostredkovaná
prehliadka múzea.
Je nesmierne dôležité hovoriť s mladými ľuďmi o holokauste, upozorňovať ich na
nebezpečenstvá nenávistných prejavov proti členom akejkoľvek minority.
Elie Wiesel, nositeľ Nobelovej ceny za mier, povedal : „Kat zabíja dvakrát, po druhý
raz zabudnutím.“ Nedovoľme, aby sa zabudlo. A práve vzdelávanie mladých ľudí je
tá najmocnejšia zbraň, ktorú môžeme použiť, aby sme zmenili svet k lepšiemu.
Mgr. Jana Obuchová

29,90 €

noviny SE 21-38
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SLUŽBY, ZDRAVIE, REALITY

SENICKO
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Frézovanie

komínov

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ
ER

10-0007

CBD pomáha aj proti bolesti
Môže konopná medicína priniesť pri- vo viacerých oblastiach tela. Podľa toho,
rodzenú úľavu od bolesti?
kde sa nachádzajú, dokážu tieto receptory ovplyvňovať a regulovať pohyb, pamäť,
Bolesť má chronický či akútny charakter spánkový cyklus, telesnú teplotu, ale aj záa počas života ju v určitom momente znáša paly a bolesť.
každý. Hoci dnes existuje mnoho spôsobov,
akými sa jej zbaviť, väčšinou impulzívne
siahame po syntetike. Pritom zabúdame, že
častokrát môže pomôcť samotná príroda.
Jedným z tradičných rastlín, ktoré proti bolesti pomáhajú je aj na Slovensku tradične
pestovaná konopa siata, z ktorej sa získava
látka kanabidiol (CBD) .
Podľa žurnálu Pharmacy and Therapeutics konopu siatu pre medicínske účely
využívali už 3000 rokov pred našim letopočtom v Rumunsku. V USA dominovala
hlavne v devätnástom a dvadsiatom storočí, v roku 1850 dokonca túto rastlinu v USA
Foto: freepik / jcomp
zahrnuli do zoznamu liečiv, takzvaného
United States Pharmacopoeia. Dnes už
Aj CBD napríklad dokáže aktivovať revieme, že liečivý účinok konopy vo veľkej ceptor nazvaný CB1, čím zabezpečí, aby
miere spôsobuje kanabinoid CBD a to aj pri telo neuvoľňovalo toľko látok zvaných neutlmení bolesti.
rotransmitery, ktoré sa podieľajú na prenose a spracovaní signálu bolesti. Tento efekt
Vnímanie bolesti v EKS
bol skúmaný najmä na zvieratách, ktoré po
podaní kanabinoidov prestali reagovať na
V ľudskom tele funguje takzvaný endo- bolestivé podnety rôzneho charakteru.
kanabinoidný systém (EKS). EKS má na starosti harmóniu mnohých telesných funkcií.
CBD proti zápalom či dlhodobej boAk do tela dostaneme CBD, pomáhame lesti
túto harmonizáciu posilniť. CBD má v rámci endokanabinoidného systému nepriamy
Jedným zo závažnejších druhov bolestí je
vplyv na špeciálne receptory rozmiestnené chronická bolesť, ktorá kvôli dlhodobému

CBDexpert

trvaniu výrazne ovplyvňuje kvalitu života.
Podľa doktora Kevina Boehnka, výskumníka pre Chronic Pain and Fatigue Research
Center, prebiehajúce štúdie na zvieratách
dokázali schopnosť CBD redukovať chronickú bolesť a zápal, a to bez závažných
vedľajších účinkov.
Renomovaná psychoterapeutka DawnElise Snipes prezentovala štúdiu so 131
pacientmi s chronickou bolesťou, ktorí
dlhodobo užívali analgetiká. Po ústnom
užití CBD 53% z pacientov obmedzilo alebo
úplne vylúčilo užívanie opioidov a 94%
zaznamenalo zlepšenie kvality života do
ôsmich týždňov.
Ďalším typom je akútna bolesť. Bolesť,
ktorá je s CBD spájaná najmä pri migréne.
Ako uvádza portál o zdraví Healthline,
citujúci odborné štúdie, “200 miligramov
substancie s obsahom 9% CBD dokáže
obmedziť akútnu bolesť pri migréne o
55%.“
Proti akútnej bolesti často užívame
štandardné lieky, ktoré napriek ich
rozšírenosti v krajných prípadoch môžu
spôsobiť závažné vedľajšie účinky.
Výhodou CBD je absencia vedľajších
efektov. Aj z tohto dôvodu sa užívanie
CBD proti bolesti rozšírilo napríklad u
športovcov. V roku 2018 dokonca Svetová
antidopingová agentúra vylúčila CBD zo
zoznamu zakázaných látok. » red.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

20% CBD olej
0

63,0

45

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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33-0075

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

CESTOVANIE / PRÁCA, RELAX
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Od 1. októbra cestujúci do Veľkej
Británie potrebujú cestovný pas

» red

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

 ,recepcia@aii.sk

+ príplatky a 0%ME/Y

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

v Skalici
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
94-0104

t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

t36Ǝ/Å13"$07/¶,o ûIPECSVUUP PTPCOÏ
PIPEOPUFOJFEPWâÝLZ ûIPECSVUUP

Základná zložka mzdy
-FUOáúESžCacJFTUaLPNVOJLÈcJíWBSaUJTlaWF

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

63-38

Zabudnite na to, že po prvom októbri vycestujete na Britské ostrovy iba
s občianskym preukazom.
Na krátkodobý pobyt po dobu šiestich mesiacov nie sú pre občanov Európskej únie potrebné víza.
Od 1. októbra sa dá cestovať do Veľkej Británie výlučne s cestovným pasom. Výnimku budú mať občania, na
ktorých sa vzťahuje Dohoda o vystúpení a včas sa zaregistrovali do pobytovej
schémy, tzv. Settlement Scheme. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na to upozornilo
na svojej webovej stránke.
„Registrovaní občania budú môcť
do 31. decembra 2025 naďalej používať
pri cestách do Spojeného kráľovstva
aj platné občianske preukazy vydané
v súlade so štandardmi ICAO (obsahujúce elektronický čip),“ priblížil rezort.
Do konca septembra môžu občania ešte použiť pri vstupe do Spojeného
kráľovstva aj platný občiansky preukaz. Na krátkodobý pobyt po dobu
šiestich mesiacov nie sú pre občanov
Európskej únie potrebné víza. Krátkodobo sú oprávnení navštíviť krajinu
za účelom turistiky, návštevy rodiny a

priateľov, krátkodobých študijných a
obchodných činností.
Ak nespadáte do kategórie registrovaných, musíte si zavčasu vybaviť
cestovný pas. Ten, samozrejme, môžete získať aj urgentne, ale iba za vysoký
administratívny poplatok. Taktiež si
skontrolujte platnosť vám už vydaného
cestovného pasu. Niektoré krajiny robia problém, ak sa jeho platnosť skončí
o menej ako pol roka. Takéto lehoty sú,
avšak každá krajina si ich uplatňuje v
inej dĺžke. Ak cestujete po prvom októbri do vVeľkej Británie s dieťaťom,
informujte sa na polícii – oddelení dokladov tiež, za akých okolností a od
aklého veku ním musí byť vybavené.

36-0002

Čas letí a tak zmenby, ktoré postupne nastávajú po odchode Veľkej Británie z Európskej únie, postupne
ovplyvňujú aj naše zvyky.

PROGRAM KINA CINEMAX SKALICA

NEDEĽA 26.09.2021
Baby šéf: Rodinný podnik 13:10, 15:30, Labková patrola vo filme 13:40, 15:40,
100% vlk 14:00, 16:10, After: Tajomstvo 17:50 (ČD), Zátopek 17:40, Správa 18:20,
20:30, Shang-Chi: Legenda o desiatich prsteňoch 20:00, Známi neznámi
20:20
PONDELOK 27.09.2021
Baby šéf: Rodinný podnik 15:30, Labková patrola vo filme 15:40, 100% vlk 16:10,
After: Tajomstvo 17:50 (ČT), Zátopek 17:40, Správa 18:20, 20:30, Shang-Chi: Legenda o desiatich prsteňoch 20:00, Známi neznámi 20:20
UTOROK 28.09.2021
Baby šéf: Rodinný podnik 15:30, Labková patrola vo filme 15:40, 100% vlk 16:10,
After: Tajomstvo 17:50 (ČD), Zátopek 17:40, Správa 18:20, 20:30, Shang-Chi: Legenda o desiatich prsteňoch 20:00, Známi neznámi 20:20
STREDA 29.09.2021
Baby šéf: Rodinný podnik 15:30, Labková patrola vo filme 15:40, 100% vlk 16:10,
After: Tajomstvo 17:50 (ČT), Zátopek 17:40, Správa 18:20, 20:30, Shang-Chi: Legenda o desiatich prsteňoch 20:00, Známi neznámi 20:20

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) t
t príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú
a 4-zmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu) t 13., 14. plat
t sociálny program t stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 €
za obed t príspevok za dochádzkutQSíspevok na DDS t odmeny za
zlepšovateľské hnutie t odmeny pri pracovných jubileách
t odmena za nájdenie nového zamestnanca

Prosím kontaktujte nás na
personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

Výročia a udalosti
George Stephenson riadil svoju parnú Locomotion na trase dlhej 38
kilometrov medzi mestami Stockton a Darlington

27. septembra 1825
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SOBOTA 25.09.2021
Baby šéf: Rodinný podnik 13:10, 15:30, Labková patrola vo filme 13:40, 15:40,
100% vlk 14:00, 16:10, After: Tajomstvo 17:50 (ČT), Zátopek 17:40, Správa 18:20,
20:30, Shang-Chi: Legenda o desiatich prsteňoch 20:00, Známi neznámi 20:20

PRÁCA

SENICKO
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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
Pracovník do výroby: Brúsič nastavovač
- stredoškolské vzdelanie v odbore - výučný list
- prax v strojárstve
800€ Btto
- manuálna zručnosť
Pracovník kontroly kvality
- stredoškolské vzdelanie v odbore - výučný list
- prax v strojárstve, skúsenosti
s čítaním technickej dokumentácie 900€ Btto
Kvartálne prémie, ročné odmeny, vernostné,

Pre bližšie informácie volajte
director@ake-bearings.sk

www.ake-bearings.sk

63-43

+421 907 677 948

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

SKVELÁ PRÁCA V TT

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na špecializované pozície:

• strojmajster (tlačových, výsekových, lepiacich
a kašírovacích strojov)

WWW.PROJOB.SK

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

OPERÁTOR
VÝROBY
V TRNAVE

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
• odmena za nájdenie nového zamestnanca

Prosím kontaktujte nás na
034 6967330, 0914 222 739

41-0016

personalne@grafobal.sk

Výročia a udalosti
v Košiciach sa začal súdny proces s členmi protikomunistickej organizácie Biela légiaplodov

30. septembra 1952

VOLAJTE BEZPLATNE

0800 500 808
0800 500 909

Výročia a udalosti
paradajka bola verejne potvrdená za bezpečnú po tom, ako Robert
Johnson zjedol v Saleme v americkom štáte Massachusetts 24 kg

28. septembra 1820

HĽADÁME VODIČA MKD

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

Ihneď príjme do TPP

S NÁSTUPOM IHNEĎ

Jazdí sa pondelok – piatok. Víkend voľno.
Mzda 739 € + odmeny + diéty.

Obsluha CNC strojov

Tel.: 0905 26 80 13, 0905 17 29 92

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€

16-0198

s možnosťou ubytovania, víkendy voľné
Mzda 700 € brutto + variabilná zložka
(700 - 2000 € podľa vykonanej práce)

Bližšie info na osobnom stretnutí • 0918 506 478

-O>@RGàSà O>KAVPàK>Aà)>?BJàȴ/

OBSLUHA VZV
,-ß/ǳ1,/(à3ș/, 6

Pracovníkov do výroby

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

super platobné podmienky
PàR?VQLS>KȝJ àSBɦJFà
dobrá a stabilná práca

0800
500 091
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKià
JFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

63-15

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

Na prepravy
SK (Malacky) – DE,
SK (Trnava) – (DE) Chemnitz.
Jedná sa o krátke jazdy (kolečká).
Mzda v čistom 1700 €.
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16-0202

VODIČA NÁKLADNEJ DOPRAVY
a STROJNÍKA NA STAVEBNÉ STROJE

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€

www.konstrukter.sk

Vodiča VZV

85-0736

prijme

ZDRAVIE / SLUŽBY
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

52-0060

0800 162 162

NOVÝ A NAJVÄČŠÍ

PNEUSERVIS

37-126

VAJNORSKÁ 129
V BRATISLAVE

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

145 KČ/ NETTO HODINA

Obsadzujeme tieto pozície:

t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále ponuky aj pre mužov!
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

������������������
(od 880 €/mesiac)

���������������

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

(od 920 €/mesiac)

����������������������

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

0800 500 091

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax

Volajte na bezplatné číslo

· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

a dohodnite si pohovor.

www.aiw.sk

noviny SE 21-38

(od 1.350 €/mesiac)

�����������������
(od 1.400 €/mesiac)

Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom
Ubytovanie zdarma + stravné lístky

0800 24 24 44

Facebook: aiwsk
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32-001-5

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

�����������������
�����������������������

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 15:00 hod.)
E- mail: stajanslovakia@azet.sk

85 0711

HRADEC KRÁLOVE

85_0532

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

85_0699



