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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 34 570 domácností

0917 423 259 • holic@prodomis.sk

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

63-04

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk
Výročia a udalosti
George Washington vyhlásil prvý Deň
vďakyvzdania

3. októbra 1789
16-0207

63-46

09-54
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41-05
41-36

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)

41-0028

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb
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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.
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

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

09
0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

www.hydina.eu
w
Ponúkame mládky Dominant
pred znáškou v rôznych farbách.
Predávame aj kŕmne zmesi
od belgického
výrobcu Versele Laga.

41-0030

Možnosť dovozu až k zákazníkovi.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

AKCIA OKTÓBER 2021
1-hrob od 1390€ •2-hrob od 1690€
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

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

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

0910 902 635•0905 323 022

63-134

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

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

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

AKCIA- 20% zľava

www.hydroizolacie-senica.sk

63-123

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

Napríklad mesiac priateľstva so Sovietskym zväzom, ktorý sa však oficiálne
začínal až v novembri a trval takmer do
Vianoc. Nevadí, mesiac priateľstva s jednou krajinou sme vymenili za rok priateľstva s inou. Rozdiel je iba v tom, že jedna
bola na východe, druhá je na západe. Inak
sa nič nezmenilo. Nič to, aj Zem sa občas
prepóluje, vraj sa jej magnetický pól opäť
začal meniť a už je kdesi nad Sibírou.
Október je aj mesiacom úcty k starším – pre tých, ktorí netušia, že naši starkí
si zaslúžia úctu celoročne oveľa viac ako
to celoročné priateľstvo so zámorím. Tak
iba pripomínam, každý raz bude starší a
starý, ak sa dožije.
Lenže, október je aj mesiac misií a
mesiac chudoby. Sú rôzne druhy chudoby – mentálna, morálna, etická, vzdelanostná, napríklad. To je epidémia, ktorá
zasiahla naše politické kruhy. Potom je
chudoba citová, tá pustoší v čoraz širšej
časti populácie, chudoba hodnotová je
zas príznačná pre svet médií.

VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

NOVINKA:

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

BRIKETY
z tvrdého dreva
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0918 645 802
0907 784 324

41-0014

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

No a ešte je tu chudoba – chudobná.
Chudoba ľudských bytostí, ktoré môžu byť
aj vzdelané, aj múdre, aj morálne, aj hodnotovo orientované, len proste nemajú z
čoho uspokojiť základné životné potreby.
On je to začarovaný kruh. Ak v politike prevláda hodnotová chudoba, v spoločnosti
zas dominuje tá ozajstná chudoba či bieda.
Chudobní v drvivej väčšine nemôžu za to, že sú chudobní. Že nemajú na
elektriku, plyn, desiatu pre deti do školy.
Často ani na strechu nad vlastnou hlavou.
A tí ostatní – mentálne, hodnotovo a eticky nechudobní by si ich mali všímať. A
pomáhať im. Ako vedia, v rámci možností
každého jednotlivca. A keď sa nedá ekonomicky, finančne, hmotne, tak určite aspoň ľudským slovom. Chudoba nie je nič
odpudivé. Nie je to malomocenstvo, ani
lepra. Je to jav, ktorý je v našej spoločnosti
bežný a čoraz častejší. A zaslúži si stať sa
celoročným mesiacom chudoby. Viac, ako čokoľvek iné.
Kým niekomu u nás
ide o moc, mnohým už o
život.
Pekný mesiac s mnohými prívlastkami,
milí čitatelia!

41-01

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Október je zvláštny mesiac. Je prvý
astronomický, obvykle býva v podobe
niekoľkých dní „babieho leta“ aj akousi post scriptum spomienkou na leto, z
času na čas sa v dejinách vynárali aj iné
prívlastky.

www.kamenarstvo-bocan.sk

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

63-0018

Redakcia:

Mesiac chudoby

AKCIA na farebné zákryty

SENICKO-SKALICKO
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41-25

senICko

Okná plné nápadov

63-78

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

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

MANTAP
Sobotište 719
Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

$ 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

OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

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

$

$

41-0006
63-13

63-10

0905631871

63-29

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ

63-0019

• 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

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

noviny se 21-39

41-44

0910 589 637

63-0075
63-01

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

3

školoveda / služby, stavba

4

63-23
63-144

63-132

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Murárske práce
0904 259 971

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu prerobený 2.izb.byt v Holíči.
Platba 1mesiac vopred.
Tel. 0948797242

63-08

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

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

MURÁRSKE
PRÁCE

Prečo rekuperačné
vetranie?

»Mladý pár hľadá na
kúpu garsónku v Senici, alebo v Skalici. Do 38
000€.Tel. kontakt: 0904
593 434

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám krbové kachle
GRAND MAX PLUS 11/|| s
výmeníkom, nová cena
700 € a závodný bicykel
SYNCHRO R 111 VERTEC,
cena 150 €, Holíč. Tel.
0948038686
»Predám krbové kachle s
výmeníkom a pripojením
na radiátory, výkon 15KW,
cena 800 €. Tel. kontakt:
0910 345 735

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

Vetranie s rekuperáciou Comair
info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949
www.rekuperacky.sk

obklady, dlažby,
rekonštrukcie
domov a bytov

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

SHOWROOM

Sasinkova 24
SKALICA

Dohodnite si termín na 0944 561 949
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0905 242 263
vladimirplesa63@gmail.com

63-121

02 AUTO-MOTO / iné
»Predám zimné pneumatiky 4 ks zn. CONTINENTAL
195/65 R15 spolu s diskami 5X112.Cena za komplet
100 €. Pneumatiky sú
ako nové, dezén 6.5 až 7
mm.Tel. 0910152913
»Kúpim dodávku Fiat Ducato, VW Transporter do
1000€.Tel. 0944634153
»ČZ-JAWA Odkúpim Motoc ykel /Diely-Seriózna
dohoda.Tel. 0908205521
»Kúpim do zbierky staré neplatné CS technické
preukazy auto-moto.Tel.
0940086855
»Odkúpim
továrenský
traktor alebo malotraktor,
aj v zlom stave alebo nepojazdný.Tel. 0949350195
»Kúpim
motocykle
Jawa /Č Z /B abet ta /Stadion/Simson aj iné...Tel.
0949371361

Keďže v škole trávia dospievajúci
žiaci časť života, je prirodzené, že sa
otázky sexuality nedajú obísť a treba
sa im venovať. Učiteľ má byť pri tejto
téme osobnostne zrelý, kvalifikovaný,
„pohodový“, diskrétny, mal by vedieť
poradiť. Výhodou pedagógov je, že deti
poznajú a vedia zvoliť primeraný spôsob komunikácie o tejto téme.
Pravidelne sa objavuje idea zaviesť SV ako vyučovací predmet. Keby
sa však mala každá výchova vyčleniť
ako osobitný predmet, deti by v škole aj
nocovali. Pritom existujúce predmety
umožňujú rozvíjať témy sexuality, nezabúdajúc aj na diskusie o rodičovstve,
manželstve, priateľstve či láske (nie iba
o sexe). Dôležité je, aby sa táto výchovná téma rozvíjala systematicky.
Niektoré školy využívajú na SV
externých odborníkov. Niekedy je zaujímavejšie, keď sa „o tom“ hovorí s neznámym človekom. Extrovertnejšie deti
sa zapoja do diskusie, iným to môže byť
nepríjemné. Ale ide zväčša o jednorazové aktivity, ktorým chýba kontinuita a
dlhodobejšie spoznávanie rôznych modelov správania v procese dospievania.
Dnes sa rodičia obávajú podsúva-

nia agendy sexuálnych menšín, keďže
počúvajú to, že sa už deťom ponúka výber svojho pohlavia, výber orientácie,
že sa mení model rodiny. Samozrejme,
je dôležité chápavo vnímať homosexuálov alebo tých, ktorí sa cítia byť iným
pohlavím. Toleranciu vo všeobecnosti
treba rozvíjať nielen vo svete detí, ale aj
dospelých.
Ministerstvo školstva chce posielať do škôl laikov, ktorí budú hovoriť o
sexe. Pred deti by však nemal predstúpiť hocikto. Aspoň doposiaľ to platilo. A
už vôbec nie pri tejto citlivej téme. Isto,
z úst celebrity či internetovej osobnosti
je zaujímavé počuť niečo o sexe. Avšak
potrebné sú pedagogický prístup, profesionalita, takt a znalosť vývinových
období žiakov. Škola sa však nemusí
zapojiť do tohto spôsobu šírenia osvety, môže si nájsť vlastnú formu. SV má
mať postupnosť, vekovú primeranosť
a špirálovité vrstvenie, teda nemožno
žiakom zrazu „buchnúť“ pochybnosti o
sexuálnej identite, orientácii a poruchy
sexuality.
SV rozhodne patrí do škôl, ale treba nájsť zmysluplný spôsob, ako k nej
pristupovať, aby boli žiaci v tejto oblasti
opatrní, zodpovední, aby poznanie preniklo aj do sociálne slabších rodín, kde
sa o dospievaní nehovorí, čo neraz ústi
do predčasných sexuálnych skúseností
či deviácií.

41-14

»Predám auto Škoda
120, motorku 140.Tel.
0907276042
»Predám
VOLKSWAGEN
PASSAT B5 1.9 81KW 4X4
rotačka, spoľahlivé, ročník 2000 vo veľkej výbave, STK a EK do 2023,
najazdené 367 000 km.
Cena 1500 €. Holíč. Tel.
0910 152 913

Škola okrem vzdelávania má mnoho výchovných úloh, ktoré by mala
aplikovať, najmä keď sa neriešia v
rodinách. Známym okruhom je sexuálna výchova (SV), ktorá môže byť
pre mnohých rodičov háklivá.

63-71
63-0029

01 AUTO-MOTO / predaj

O sexualite v školách

63-0009
63-07

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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INTERNÁ AMBULANCIA
BORSKÝ MIKULÁŠ
Z d r a v o t n é s t r e d i s k o , H u r b a n o v a 11

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

63-74

Sme zmluvný partner
so VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
63-88

67$9(%1e5(=,92



VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

VUR
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Pôrodnice dnes sprísnili
opatrenia. Pri pôrode už nesmie byť ani matka.
Snehulienka už má len šesť
trpaslíkov. Hapčí je v karanténe.

Nemecko: Ľudia sú v pokoji,
spoliehajú sa na vládu, že
to vyrieši. Slovensko: Vláda
je v pokoji, spolieha sa na
ľudí, že to vyriešia.
Keď to raz všetko skončí,
bude ťažšie objednať sa ku
kaderníčke ako na magnetickú rezonanciu.

0944 716 337



Tretí týždeň karantény. Rozprávam sa s pavúkom. Je to
super chlap, robí manažéra
siete.
Dôležitá informácia:
V dnešnej neľahkej dobe
jedzte veľa cesnaku. Covid-19
to síce nezabije, ale pri nákupoch vám to zabezpečí požadovaný dvojmetrový odstup
ostatných nakupujúcich.

Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce
work.byvanie@gmail.com

63-25

Veselo
o karanténe

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)

tel.: 0948 344 401

41-0011
41-07

VTIPY

na tento týždeň

41-27
41-0007

NON STOP

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

16-0010

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

prístrešky

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

1 0 .1

splátkyod
od99
99€€
splátky

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

noviny se 21-39
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63-36

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

021

splátky od 98 €

0. 2

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky
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11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Kúpim po starence z
húre staré sukne, kroje,
rubáče, rukávce, zástere,
vyšívané plachty, plátno,
mašle. A po starečkovi
starú motorku aj rozbitú,
alebo časti z nej do 500.
Tel. 0904582551

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Jesenné páračky a priadky
Pomaly zabúdame na niektoré
činnosti, ich názvy a zvyky s nimi
spojené. Tak si ich pripomeňme.

63-12

li dievčatá s kolovrátkom a s košíčkom
ľanu. Bývalo zvykom, že pradlena si
mohla nechať to, čo napriadla. V dobe
pôstu sa slávila tzv. „dlhá noc“, pri ktoPáračky, to je názov pre spoločné rej všetky pradleny prepočítali upradepáranie peria z chovanej hydiny ako nú priadzu a tá, ktorá napriadla najviac
forma výpomoci. Isto si spomínate na bola zvolená za kráľovnu dlhej noci.
veľké perové periny starých mám. Boli
Každá kráľovná si musela zvoliť
nadýchané a voňali/smrdeli tak, ako svojho kráľa, ktorý jej musel vyrobiť
to len periny z husieho peria vedeli. vrkoč, podobajúci sa homoli cukru. Na
Získať takúto perinu ale nebolo vôbec guľatom, farebnom papierom obložejednoduché. Bolo treba napárať veľa nom lopáriku bol položený upečený
peria. To si gazdiné počas celého roka veniec, v ktorom boli zastrčené paličodkladali a v jesenných a zimných me- ky, na ktorých bol narazený ďalší, o
siacoch ho potom v skupinách párali. niečo menší veniec. Vrkoč mával aj šesť
Ženy a dospievajúce dievčatá z obce, „vencových poschodí“ od najväčšieho
spravidla susedky a príbuzné, sa v k najmenšiemu. Na samotnom vrchu
zimnom období a cez fašiangy schá- býval rozmarín.
dzali v jednej domácnosti, kde párali
perie domácej gazdinej do chystanej
výbavy pre dcéru alebo pred krstinami.
Perie sa páralo vo večerných hodinách
do polnoci. Nikdy si nemohli vziať viac
peria ako by zvládli, inak by gazdinej
husi v budúcom roku zle rástli. .
Priadky prichádzali na rad po
sviatku sv. Martina. Trvali miestami po
celý advent až do štvrtej pôstnej nedele.
Ide opäť o spoločenskú udalosť. Teda o
stretnutie žien, ktoré vypĺňalo čas behom dlhých jesenných a zimných nocí.
Vlákna bolo potrebné spriasť a samozrejme sa to spojilo so zábavou. Ženy
a dievčatá priadli doma, alebo spolu u
niektorej z gazdín a pri prácu sa rozprávali a spievali. Každý večer sa schádza» red

63-06

»Predám 4 - ročnú červenú kravu, 1x otelenú,
pripustená, dojí 7 l na 1
podoj, cena: 700€, Chvojnica.Tel. kontakt 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 motorom, vhodný pre chovateľov hospodárskych
zvierat.Tel. 0346696120
»Predám slivky 150 kg
na kvas.Tel. 0346683034
»Darujem psa- krížený
husky retrier má 1.rok...
Do dobrých rúk.....Tel.
0908195545
»Predám seno. Tel. 0907
704 948

  

    
Miesto predaja:
Sobotište - areál družsta Samuela Jurkoviča
od PONDELKA do PIATKU
v čase od 8:00 do 16:00 hod.
Zeleninu si môžete
objednať aj telefonicky na:

*$5Èä29e%5È1<

  

»Sympatická 55 R hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0944724181

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 13 Predám kočík,
0987 654 321.

PROGRAM KINA CINEMAX SKALICA

ERPRQWVN

5. október 1962



63-03

Chcete si
podať
inzerát?

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

NEDEĽA 03.10.2021
Labková patrola vo filme 13:00, 15:00, Festival pána
Rifkina 13:10, Baby šéf: Rodinný podnik 14:10, 100% vlk
15:20, Minúta večnosti 16:30, Nie je čas zomrieť 17:00,
19:40, 20:20, Známi neznámi 17:30, Správa 18:20, ShangChi: Legenda o desiatich prsteňoch 20:30

Výročia a udalosti

vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“

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.

SOBOTA 02.10.2021
Labková patrola vo filme 13:00, 15:00, Festival pána
Rifkina 13:10, Baby šéf: Rodinný podnik 14:10, 100% vlk
15:20, Minúta večnosti 16:30, Nie je čas zomrieť 17:00,
19:40, 20:20, Známi neznámi 17:30, Správa 18:20, ShangChi: Legenda o desiatich prsteňoch 20:30

PONDELOK 04.10.2021
Labková patrola vo filme 15:00, 100% vlk 15:20, Minúta večnosti 16:30, Nie je čas zomrieť 17:00, 19:40, 20:20,
Známi neznámi 17:30, Správa 18:20, Shang-Chi: Legenda
o desiatich prsteňoch 20:30

63-148

UTOROK 05.10.2021
Labková patrola vo filme 15:00, 100% vlk 15:20, Minúta večnosti 16:30, Nie je čas zomrieť 17:00, 19:40, 20:20,
Známi neznámi 17:30, Správa 18:20, Shang-Chi: Legenda
o desiatich prsteňoch 20:30

noviny se 21-39
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STREDA 06.10.2021
PREDPREMIÉRA – Zbožňovaný 18:30, Labková patrola vo
filme 15:00, 100% vlk 15:20, Minúta večnosti 16:30, Nie
je čas zomrieť 17:00, 19:40, 20:20, Známi neznámi 17:30,
Správa 20:40

32-0142

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Najčítanejšie regionálne noviny

služby, okná a dvere
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63-85

senICko

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
63-61

2 rodinné domy
Senica

Frézovanie

komínov

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

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

800

ER

3x BONUS

rttrade@rttrade.sk

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
9.50 - 10.00h.
Kúty - potraviny Polák 8. 10.
8.30 - 8.45h.
Dojč PD 16.10.
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

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

Stretnutie s medailistom
Piatok 24.9. 2021 sa v Materskej škole Skalica, EP Hviezdoslavova niesol naozaj
vo veľkom štýle. Medzi deti zavítal paralympionik PETER MIHÁLIK z Radošoviec,
ktorý spolu s Borisom Trávničkom získal bronzovú medailu v dvojhre parastolného tenisu na Paralympijských hrách v TOKIU. Deti ho privítali naozaj s úctou,
potleskom mu vzdali hold a obdiv. Medaila, taká naozajstná, sa deťom nesmierne
páčila a na základe jej váhy sa zhodli v tom, že „získať ozajstnú medailu je ťažké“.
Peťovi prajeme najmä pevné zdravie a veľa úspechov v jeho kariére a ďakujeme,
že si našiel čas a prišiel medzi nás.
(Mgr. Mária Masárová)

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

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

noviny se 21-39
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75-15

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-05

0903 342 475

10-0007

52-0007-34

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

449 €

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

ZĽAVAEZ

Kontakt: 0911 833 859
krajicek@heypay.sk
www.heypay.sk

10% ZĽAVA
2300

1500

399 €

1500

Termín konania dražby:
dňa 29.10.2021 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Veľká konferenčná miestnosť, v suteréne, Hotel Spectrum, Vladimíra
Clementisa 13, 917 01 Trnava.
Dražobná zábezpeka:
15 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné číslo 96 postavený na parc.č. 806
a pozemky parc.č. 806, 807/1 a 809 o celkovej výmere 550 m2. Rodinný
dom súpisné číslo 97 postavený na parc.č. 810 a pozemky parc.č. 810 a 811
o celkovej výmere 546 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 54, 4497,
k.ú. Senica (Senica).

1500

Najnižšie podanie: 150 000,00 EUR

radíme / škola
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Ako sa správať v čase šírenia COVID-19 I
Čo je to „epiketa“? Pomenovanie je
slovnou hračkou - ide o súbor jednoduchých a praktických návodov,
ako sa správať v čase šírenia vírusu SARS-CoV-2. Jednotlivé postupy
vám pomôžu znižovať riziko infekcie v každodenných situáciách a
uľahčia orientáciu v priestore medzi
platnými opatreniami a ohľaduplnosťou voči ostatným.
Nákup potravín a návšteva obchodov
Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v
priestore s inými ľuďmi trávili čo najmenej času. Snažte sa vyhýbať špičke
a nakupujte najmä v čase, kedy sa v
predajniach zvykne pohybovať menej
ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na nákupy rizikových skupín, ak je v danom
okrese v platnosti.
Seniorom nad 65 rokov a ľuďom s
ťažkým zdravotným postihnutím sa
odporúča, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali nákupný čas pre
nich vyhradený, ak je v danom okrese
v platnosti.
S personálom a inými zákazníkmi
komunikujte iba v nevyhnutnom rozsahu.
Noste správne nasadené rúško alebo respirátor, prekryté majte ústa aj
nos. Pri vstupe do predajne si dôkladne
vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte
rukavice.
Rešpektujte pokyny zamestnan-

NeJDe VÁM
bIZNIS?

koNtAktUJ
t

e NÁS

skalicko@regionpress.sk
0905 915 033, 0908 979 377
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cov predajne a sledujte značenie, ktoré
napomáha dodržiavať potrebné rozostupy.
Nenarúšajte osobný priestor iných
ľudí pri regáloch a pri pokladni. Ak je
v uličke viac ľudí, vráťte sa po tovar
neskôr.
Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý
plánujete kúpiť.
Kým si neumyjete/nedezinfikujete
ruky, snažte sa nedotýkať sa tváre.
Pri nákupe použite samoobslužné
skenery, ak je to možné.
Uprednostňujte bezkontaktnú platbu.
Po východe z obchodu vyhoďte rukavice (z rúk si ich stiahnite tak, že ich
vyvrátite, aby vonkajšia strana rukavíc
zostala vo vnútri) a opäť si vydezinfikujte ruky.
Ak budete nútení využiť toaletu v
obchode (nákupnom centre), snažte sa
čo najmenej dotýkať povrchov, následne si dôkladne umyte a vydezinfikujte
ruky.

» Zdroj: UVZ SR
(pokračovanie nabudúce)

zdravIe, služby

senICko
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OČNÁ AMBULANCIA

Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica
Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky

KOMPLETNÉ

OČNÉ

VYŠETRENIE
0903 992 874

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž
aj u zákazníka

OČNÝ LEKÁR
alebo
OPTOMETRISTA

www.taznezariadenie.eu

CBD ako nádej pre epileptikov
Historicky prvý liek na epileptické zá- piou je užívanie syntetických liekov proti
chvaty obsahuje aj CBD
epilepsii. Tie však nezaberajú každému, a
preto sa niektorí obracajú po alternatívach.
Patrí medzi najčastejšie neurologické poruchy, písomne sme epilepsiu zaznamenali
už v babylonskej ríši pred vyše 2000 rokmi
pred našim letopočtom. Epilepsia je chronické ochorenie spôsobujúce rušivé podnety v mozgu. Podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie epilepsiou trpí viac ako 50 miliónov ľudí na svete, v drvivej väčšine však
postihuje ľudí z menej rozvinutých krajín.
V posledných rokoch sa do popredia dostáva liečba epilepsie pomocou kanabidiolu (CBD), nepsychoaktívnej látky získavanej z konopy siatej. Pomohla najmä deťom,
u ktorých bežná liečba nezaberá.
Životná príťaž
Poznávacím znakom epilepsie sú opakované záchvaty v intervale približne dvadsiatich štyroch hodín. Priebeh záchvatu
môže vyzerať rôzne. Pacienti často prežívajú nekontrolovateľné pohyby svalov, môžu
byť zmätení, mení sa im tiež vnímanie. Pridružiť sa môžu aj psychické príznaky ako
úzkosť či pocit déja vu.
Napriek tomu, že epilepsia je nevyliečiteľná a my neveme prísť na jej presnú
príčinu, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je schopných až 70% pacientov
záchvaty obmedziť. Najrozšírenejšou tera-

Foto: freepik / jcomp

Šarlotina pavučina – epilepsia
U epileptikov preslávil CBD príbeh dievčaťa Charlotte Figi, ktorá zomrela vlani ako
13-ročná na akútny zápal pľúc spojený so
zástavou srdca. Charlotte trpela Darvetovým syndrómom a počas svojho života sa
stala ikonou svetového hnutia pre využitie medicínskej marihuany. V roku 2011 jej
bratia Joel, Jesse, Jon, Jordan, Jared a Josh
Stanleyovci vyšľachtili špeciálnu odrodu
konope s vysokým obsahom CBD. Títo
šiesti pionieri šľachtenia medicínskej marihuany odrodu nazvali Charlotte’s Web,
čiže Šarlotina pavučina. Mladá pacientka
látku konzumovala vo forme oleja a podľa
vyjadrení jej rodičov pre denník New York
Times jej CBD výrazne pomohlo od inak
opakovaných záchvatov a tak jej výrazne

CBDexpert

CBD zlepšilo životný komfort.
Odborný zdravotnícky portál Healthline
uverejnil výskum na zvieratách, ktorý vysvetľuje vplyv CBD na epilepsiu. V interakcii so skupinami určitých receptorov CBD
redukuje dráždivosť neurónov, čo obmedzuje náhlu abnormálnu mozgovú aktivitu, typickú pri epileptickom záchvate.
Epidyolex v boji s epilepsiou
Najväčší posun v konopnej medicíne
však nastal v roku 2018, kedy firma GW
Pharmaceuticals získala v USA povolenie
na predaj lieku Epidyolex. Ten bol vyvinutý
na báze rastlinnej konopy na liečbu epilepsie spôsobenej Darvetovým alebo Lennox-Gastautovým syndrómom. Stal sa tak
historicky prvým povoleným liekom s obsahom CBD, pričom v marci tohto roku ho
schválila už aj Európska lieková agentúra.
Podľa štúdie z roku 2019 pre žurnál Molecules je preto CBD „nádejou pre pacientov,
ktorí sú odolní voči všetkým konvenčným
proti-epileptickým liekom“. Medzi liekom
Epidyolex a CBD olejom je však niekoľko
rozdielov – ako syntetický liek je Epidyolex
proti záchvatom účinnejší.
Napriek tomu však viaceré štúdie naznačujú, že aj CBD vo formách, ktoré nie sú na
predpis, môžu epileptikom pomôcť. Dôležitý je hlavne správny výber. Etiketa musí
informovať o obsahu látky CBD vo výrobku
a jej percentuálnej koncentrácii.» red.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej

20% CBD olej

,9EU0R

0

63,0

45

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

u
u

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
33-0077

www.oftalens.sk

10-01

Gucci, Marciano, Tommy Hilﬁnger,
Ray Ban, ESPRIT, Hugo BOSS, Vogue,
Carerra Pier Martino, PRADA

16-02010

0904 832 593

Výber z 1000 značkových
dioptrických a slnečných rámov

správy z regIónu / práCa
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„Skúšky v brlohárení Memoriál Jána
Machatu VII. ročník „
Z poverenia Obvodnej poľovníckej komory Myjava a Senica, Poľovnícke združenie
Senica Bažantnica uskutočnilo dňa 19.9.2021 na umelom brlohu na strelnici RgO
SPZ Senica v Čáčove brlohárske skúšky „ Memoriál Jána Machatu VII. ročník .“
Skúšky zahájil podpredseda Obvodnej poľovníckej komory Myjava a Senica Jozef
Bachratý, ktorý všetkých účastníkov skúšok a početnú koronu privítal, a v krátkosti spomenul záslužnú činnosť pána Jána Machatu, ktorý bol dlhodobým
členom kynologickej komisie RgO SPZ a mal najväčší podiel na poriadaní týchto
skúšok a udržiavania umelého brlohu, ktorý kynológovia využívajú na výcvik
psov i poriadanie samotných skúšok z výkonu.

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

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

63-147

Následne predstavil zbor rozhodcov delegovaných ústredím SPK, na čele s hlavným rozhodcom pánom Gabrielom Ostatníkom z Bolerázu, ktorý sa následne
ujal organizácie celých brlohárských skúšok až do vyhlásenia výsledkov.
Skúšky sa uskutočnili v dvoch kolách, pri ktorých mohli štvornohý zverenci preukázať svoju odvahu pred líškou v umelom brlohu.
Poriadajúce Poľovnícke združenie Senica Bažantnica, ale i sponzori z Českej
republiky zabezpečili pre prvých troch psíkov vecné ceny, ktoré predseda kynologickej komisie OPK Myjava a Senica pán Viliam Masár z Hradišťa pod Vrátnom
odovzdal prvým trom vodičom nasledovne:
Na prvom mieste skončil pes jazvečík hrubosrstý NATHAN Červený hrun s vodičom Lukášom Vaskom zo Skalice, na druhom mieste sa umiestnila suka jazvečíka hladkosrstého LARA od Hájkový lípy s vodičom Ing. Jiřím Cikrytom z Dlohé
Bobrovce ČR a na treťom mieste skončil pes Welsh Terrier OZZY z Pilské rokle
s vodičom Milanom Plechatým z Jičína ČR.
Počas skúšok bol aktívne dodržiavaný Skúšobný poriadok SPK pre skúšky poľovných psov, a zo strany brloh majstrov bola venovaná maximálna pozornosť aby
neprišlo k žiadnemu zraneniu líšok ani psíkov, čo sa napokon i podarilo.
Zo zúčastnených 26 psíkov, 17 skúšky úspešne ukončilo a získalo potrebnú poľovnú upotrebiteľnosť, ktorú vyžaduje zákon o poľovníctve pre oprávnenie použiť
takýchto brlohárov pre prácu v poľovných revíroch.
Jozef Bachratý , podpredseda OPK Myjava a Senica

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

63-38

+ príplatky a 0%ME/Y

63-143

 ,recepcia@aii.sk

94-0107

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

senICko

PRIJMEME
20-30 ĽUDÍ
IHNEĎ

11
Wir sind ein produzierendes Unternehmen
mit 150 Mitarbeitern und Sitz in Parndorf.

Wir suchen einen
Instandhaltungstechniker
für den 3-Schichtbetrieb.
Ihre Aufgaben
● Wartung und Reparatur von verketteten Anlagen
● Selbstständige Dokumentation bei Instandsetzung- und
Instandhaltungstätigkeiten
● Eigenständige Störungsbehebungen
● Mechanische Anfertigungen/Schlosserarbeiten
● Mitarbeit an Projekten und selbstständige Umsetzung von
Verbesserungen

- práca v ČR
- obsluha VZV
- Operátor výroby
- muži aj ženy
- plat od 28 000 KČ
do 35 000 KČ
- zálohy a bonusy
- dlhodobá a
stabilná práca
- ubytovanie

Ihr Proﬁl
● Abgeschlossene Lehre als Elektrotechniker/Mechatroniker oder
einem verwandten Beruf ( z.B. Instandhaltungstechniker)
● Kenntnisse in Steuerungs- und Regelungstechnik bzw. SPS von Vorteil
● Saubere und gewissenhafte Arbeitsweise
● Kommunikations- und Teamfähigkeiten
● Belastbarkeit und ﬂexibel
Für diese spannende Aufgabe bieten wir Ihnen ein attraktives Entgelt
ab € 33600 p.a./Jahr, mit umfassenden Sozialleistungen, das Ihrer
Qualiﬁkation und Erfahrung sowie Ihrer individuellen Leistung entspricht.
Großzügige Überzahlung nach Qualiﬁkation und Erfahrung,
Firmenhandy.

85_0739

0908 914 180

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an Fa. Interpane Isolierglasgesellschaft mbH & Co KG, Heidegasse 45, 7111 Parndorf, Frau Dagmar
Kremener oder per Mail an dagmar.kremener@interpane.com.
41-85

TEL.:

Výročia a udalosti
Oasis vydali jeden z najúspešnejších albumov vôbec – (What’s the
Story) Morning Glory?

2. októbra 1995
GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na špecializované pozície:

• strojmajster (tlačových, výsekových, lepiacich
a kašírovacích strojov)
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
• odmena za nájdenie nového zamestnanca

INZerCIA

034 6967330, 0914 222 739

0905 915 033

OPERÁTOR/KA
BALIACEJ LINKY

MALACKY • 4,82 € / h bru�o
• práca na 3 zmeny
• mzda 4,82 €/h bru�o (po 3 mes. navýšenie
na 5,15 €/h bru�o) + príplatky + bonusy 10%
• možnosť záloh • stravné lístky 3,83 €
• doprava zo smerov: Holíč, Šaš�n-Stráže,
Plavecký Peter

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk

noviny se 21-39
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10-0009

personalne@grafobal.sk

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

zdravIe / sluŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA

19 ROKOV NA TRHU

PRIJMEME
SKLADNÍK (Nemecko)
2300 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocník(Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto

e-mail: velcon@velcon.sk

noviny se 21-39

32-0141

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

85_0743

+420 702 193 121

85_0532

0800 500 091
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