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MURÁRSKE
PRÁCE

vin-ovo@vin-ovo.sk
0911 244 796
SKALICA

INZerCIA
0908 979 377

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

41-36

63-121

63-0075
63-01

0905 242 263
vladimirplesa63@gmail.com

63-

obklady, dlažby,
rekonštrukcie
domov a bytov

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody

63-10

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

0910 589 637

VÝROBA - PREDAJ
41-90

ԣǏƗȀƵƉɛǐŮǂƔʕũîÌĹĬÌԹ
+420 722 638 606
ƔʎԶԧԢԢԦԣԨԦԠԦ
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Jedni tieto dni volajú Dušičky, iní zostalo dielo pre všetkých a nie iba
Sviatky zosnulých, ďalší zas Všet- vkladné knižky, ktoré si nikto na druhý
kých svätých. Je to úplne jedno.
breh zobrať nemôže.
Zasvieťme tým vracajúcim sa dušičSú to dni, počas ktorých viac ako kám svetlo na cestu domov, rozsvieťme
inokedy spomíname na ľudí, ktorí ke- im naše srdcia. Venujme im koncentrodysi na tomto svete boli, bojovali s jeho vanú spomienku a spomeňme si na ich
nástrahami a prispievali k jeho ľudskej odkaz pre nás, budúce generácie. Zašiel
by som aj ďalej – naplňme ich výzvy,
vľúdnosti.
Samozrejme, nemyslím teraz na sú- ktoré tu oni nestihli dokončiť. Neprežiťaž, kto drahšie a honosnejšie vyzdobí me nadchádzajúce sviatky iba tak, premiesta posledného odpočinku, ani na sunom od cintorína k cintorínu, „lebo
tých, ktorí stojac nad hrobmi so zopnu- sa to patrí“. Ak nie priam musí.Toto nie
tými rukami ohovárajú prítomných, sú- sú sviatky pre „tých druhých“. Ani aby
dia, čo kto má oblečené a s kým prišiel bolo iba „navonok“ čo sa patrí. Sú to
či nie.
sviatky spomínania, radosti z toho, že
Vychádzam aj zo starých „povier“, nám bolo dopriate žiť spolu so skvelými
podľa ktorých sa v týchto dňoch vra- ľuďmi a určite aj čas náležitých a ospracajú do domovov duše tých, ktorí ich vedlniteľne smutných spomienok. A
už dávno nechtiac opustili. Niektorí nezabúdajme počas nich na tých žipredčasne, iní prirodzene, na „staro- vých, ktorí tu neraz sami žijú či živoria
bu“. Každý odchod bolí, ak odchádza okolo nás a najviac im chýba
človek, ktorého sme mali radi. A bolí aj pohladenie a dobré slovo.
po rokoch. (Platí aj pre milované domáProsím, aj keď sú to
ce zvieratká.) Dobrí ľudia nám chýbajú, dni už zomrelých, myslido našej blízkosti akoby sa natláčali ich me počas nich aj či najmä
opaky. Nasilu, agresívne bezohľadne, na živých!
bezcitne.
Krásne sviatočAj preto je dôležité pripomenúť si né dni vám želá
tých, po ktorých tu na zemi zostalo posolstvo dobra, lásky, citu, po ktorých
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZerCIA
0905 915 033

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

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb
ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)

41-0028

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

219€ paleta
63-134

Redakcia:

Víkend či dva pred
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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
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
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63-151

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

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

63-78

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
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41-0006
63-13

Východné Slovensko

služby, okná a dvere

3

41-05

senICko

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

63-0009
63-07

Murárske práce
0904 259 971

VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA

NOVINKA:

BRIKETY
z tvrdého dreva
41-37

41-0014

0918 645 802
0907 784 324

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800

0903 342 475

599 €

rttrade@rttrade.sk

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

AKCIA- 20% zľava

41-01

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

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

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

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

41-27
41-0007

Work

žalúzie · siete · rolety · roletky
roletky deň a noc · okná · dvere
zasklenie balkónov · zimné záhrady
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16-0010

449 €

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

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-05

1500

2300

1500

1500

399 €

10% ZĽAVA

služby

4

Najčítanejšie regionálne noviny

»Predám Hundai ACCENT
1,3 cm3, garážovaný,
servisovaný r. 2006, naj.
230 000 km, STK + ET do
6/2022, letné + zimné
gumy , ceny 2 200 €.Tel.
0903847172

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

ELEKTROINŠTALÁCIE
63-144

01 AUTO-MOTO / predaj

63-23

Občianska
riadková
inzercia

41-93
41-93

OSOBNÝ BANKROT- AKO NA TO

od 93 €/t
od 168 €/t
od 153 €/t

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

0908 979 377

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk

41-09

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

04 BYTY / prenájom

07 REALITY / iné

SUPER CENY

08 STAVBA

VTIPY

»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

na tento týždeň

09 DOMÁCNOSŤ

Pýta sa manžel manželky:
- Miláčik, prosím ťa,
môžem sa pozerať na
televízor?
- Môžeš, ale nezapínaj
ho!

»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel. 0919176233
»Predám krbové kachle
GRAND MAX PLUS 11/II s
výmeníkom. Nové. Cena
600 €.Tel. 0948038686

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

63-88

»Predám nazbierané slivky aj hrušky na kvas.Tel.
0907276042
»Ponúkam pripúšťanie
kôz.Tel. 0907276042

Prečo rekuperačné
vetranie?

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám miešačku na
380 V + 30m káblu.Tel.
0908186159
»Predám 200 L ocelové
sudy s uzáverom na vodu,
alebo obilie. Malacky.Tel.
0903406475

14 RôZNE / iné

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

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

SHOWROOM
noviny SE 21-42
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Aby bola žena s mužom
šťastná, musí ho absolútne chápať a trochu
ľúbiť.
Aby bol muž šťastný so
ženou, musí ju veľmi
ľúbiť a nesnažiť sa ju
pochopiť. Po hádke povie
žena svojmu manželovi:
- Nebyť teba, boli by sme
ideálny pár!!

Sasinkova 24
SKALICA

Dohodnite si termín na 0944 561 949

Príde mladík do cukrárne
a pýta sa predavačky:
- Máte perníkové srdce s
nápisom SI MOJA JEDINÁ?
- Áno, mame.
- Tak si vezmem päť
kusov.
Snúbenec vraví svojej
vyvolenej:
- Drahá, sľubujem ti, že
so mnou sa budeš mať
ako v raji.
- Ďakujem, mám tomu
rozumieť tak, že nebudem mať čo na seba?

63-71
63-0029

11 HOBBY A ŠPORT

»Darujem zeminu za odvoz. Tel. kontakt: 0902
612 264
»Kúpim knihu: Theresa
Chelingova-‘Skutočné
nebo‘. Tel. kontakt: 0915
344 424

41-14

WHOPDLOEYȴQDQFHLQIR#JPDLOFRP

03 BYTY / predaj

94-0109

3ULSUDY¯PH9£PYģHWN\SRGNODG\NRGGOŀHQLX

63-123

»Kúpim starý PIONIER
JAWA 05,JAWA 20,JAWA
21,MUSTANG,MOPED STADION,JAWA 90 SIMSON
ENDURO ELECTRONIC aj pokazené, platím ihneď.Tel.
0915215406

41-91

02 AUTO-MOTO / iné

- Drahá moja, budeš ma
ľúbiť na veky?

služby, okná a dvere

senICko

5

Jediná žena, ktorá pochopila mužov už dávno
nežije, lebo umrela od
smiechu.
Babičke, vášnivej čitateľke detektívok, podstrčila
knihovníčka so zmyslom
pre humor
namiesto románu telefónny zoznam.
Babička čítala, čítala a
keď konečne dočítala,
vzdychla si:
„Od začiatku som tušila,
že to urobila Žofia Žužvalíková!“

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

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

23. októbra 1956

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

tel.: 0948 344 401

41-0011
41-07

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

Výročia a udalosti

Začiatok povstania v Maďarsku

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

noviny SE 21-42
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0910 902 635•0905 323 022

www.kamenarstvo-bocan.sk

Ráno nemôžem jesť, lebo
na teba myslím. Na obed
nemôžem jesť, lebo na
teba myslím. A večer
nemôžem spať, pretože
som hladná.

JESENNÁ
AKCIA
LETNÁ AKCIA

63-0018

- Miláčik, a môžeš mi odprisahať, že si s nikým
predo mnou nechodila?
- Iste, drahý, všetci mali
auto!“

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

AKCIA na farebné zákryty

- Drahý, prečo sa ma už
ako kedysi nepýtaš, ako
sa mám?
- Drahá, ako sa máš?

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

63-08

- Nemôžem Janko, naši
mi dali voľno iba do
deviatej!

41-36

obilie, kŕmne zmesi, seno, slama

služby

PÁLENICA
L
U TATKA V HOLÍČI
KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRÍPRAVY
OVOCNÝCH DESTILÁTOV

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

V PREDAJI PONUKA AJ VLASTNÝCH OVOCNÝCH DESTILÁTOV:
SLIVOVICA, MARHUĽOVICA, HRUŠKOVICA, JABLKOVICA, MANDARINKOVICA

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

∙ SPRACOVANIE OVOCIA - PORADENSTVO
∙ SPRACOVANIE KVASU NA DOMÁCU PÁLENKU
∙ Ponuka prípravkov do ovocných kvasov: kvasinky, enzýmy, živné soli

Objednávajte aj na našom novom eshope: www.tatova.sk

na tento týždeň

0908 979 377

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

VTIPY

INZerCIA

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom rezervačného formulára
na www.palenicautatka.sk, alebo emailom: info@palenicautataka.sk
Pre viac info nás kontaktujte na tel.: 0903 458 052, 0903 226 790

17 SPOMIENKA
»Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci
bolieť neprestáva. Dňa 28.
10. 2021 uplynie 5 rokov,
čo nás opustila milovaná manželka, maminka a
babka EVA SKLENÁKOVÁ,
rodená Červenková z Malaciek, rodáčka zo Sekúl.
S láskou v srdci spomína
manžel Štefan, syn Mirek
s Majkou, dcéra Evička s
Petrom, vnuk Robko, sestry
Anka, Jojka, Milka a švagor
Jozef s rodinami. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú
spomienku.

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

PONÚKA

V kníhkupectve sa pýta
zákazníčka predavačky:
„Kde máte oddelenie
počítačovej literatúry?“
„Hľadáte niečo konkrétne?“
„Manžela.“

OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

$

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

$

$

63-29

»Temperamentný
štíhly
abstinent 52/175/80 hľadá peknú štíhlu priateľku.
Tel. 0915341553
»Hľadám priateľku od 40
do 50 r..Tel. 0915204433
»Sympatická 55 R hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0944724181
»ŤZP42 hľadá ženu do 55
r..Tel. 0944023252
»Muž 47 r. sa rád zoznámi so ženou.Tel. 0905 554
688

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

TÚŽITE PO VLASTNEJ DOMÁCEJ PÁLENKE?

16 ZOZNAMKA

41-94

15 HĽADÁM PRÁCU

Najčítanejšie regionálne noviny

„Jano, za čo si ty vlastne
sedel za komunistov?“
„Uložil som knihy vo
výklade kníhkupectva.“
„A čo? Boli zakázané?“
„Neboli, ale dal som
vedľa seba tri knihy s
názvami: Chceme žiť ...
Ďaleko od Moskvy ... V
tieni mrakodrapov.“
Murphyho zákon:
Požičiavaním sa ti stratia
len tie knihy, ku ktorým
mimoriadne lipneš.
„Deti, čo je to ‚vec‘?“ pýta sa učiteľka.
„Napríklad kniha, aktovka, čiapka...“ - hlási sa
Evička.
„Čože kniha! - hlási
sa Móricko - ale taká
kvasená uhorka po opici,
to je vec!“

Chcete si
podať
inzerát?

16-0001

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

63-61

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.
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„Povedz mi čo čítaš a ja
ti poviem, kto si.“
„Čítam Homéra, Ovídia,
Skakespeara, Balzaca,
Zolu, Platóna, Němcovú,
Steelovú …“
„Stačí, už viem, že si
klamár.“

41-0071
41-10

6

služby, okná a dvere

senICko
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63-85

BilMont s.r.o.

Výročia a udalosti
zomrel Vladimír Mináč, slovenský spisovateľ (* 1922)

16-0174

41-91

41-25

63-148

63-38

25. októbra 1996
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služby, zdravIe
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

PROGRAM KINA CINEMAX SKALICA
NEDEĽA 24.10.2021
PREDPREMIÉRA – Rodina Addamsovcov 2 15:20, Baby šéf: Rodinný podnik 13:00, 100%
vlk 13:10, Ron má chybu 3D 13:20, Vlk a lev 15:30, Ron má chybu 15:40, Nie je čas zomrieť
17:50, Duna 17:30, 20:20, Venom 2: Carnage prichádza 3D 18:10, Venom 2: Carnage prichádza 20:40, Halloween zabíja 21:00

najlepšie
ceny
v regióne
BEZ

KONKURENÈNÉ

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

UTOROK 26.10.2021
ArtMAX – Quo Vadis, Aida? 20:40, Vlk a lev 15:30, Ron má chybu 15:40, Správa 15:20,
Nie je čas zomrieť 17:50, Duna 17:30, 20:20, Venom 2: Carnage prichádza 3D 18:10, Halloween zabíja 21:00

CENY
OKIEN

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

16-0

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

STREDA 27.10.2021
ArtMAX – Zelený rytier 18:00, Vlk a lev 15:30, Ron má chybu 15:40, Správa 15:50, Nie je
čas zomrieť 17:50, Duna 20:20, Venom 2: Carnage prichádza 3D 18:10, Venom 2: Carnage
prichádza 20:40, Halloween zabíja 21:00

Aká je správna dávka CBD?
V predošlých článkoch sme sa venovali účinnosti CBD, čiže kanabidiolu,
ktorý získavame z konopy siatej a využíva sa v súvislosti s rôznymi fyzickými
či psychickými problémami. Správne
dávkovanie tejto látky je však jednou
z najťažších úloh zistiť, aká dávka je
správna a v akej forme si ju podať.

vacie množstvo zodpovedá 8 kvapkám,
pri 20-percentnom CBD oleji 2 kvapkám.
Ani príliš veľa, ani príliš málo

Do hry vstupuje mnoho faktorov
Dávkovanie CBD sa môže výrazne líšiť
a preto počas výskumov v oblasti konopnej medicíny vedci pracujú s rôznymi
množstvami. Úlohu zohrávajú faktory
ako hmotnosť, druh zdravotného problému, časové rozmedzie a koncentrácia
CBD. Vo všeobecnosti však pacienti v
štúdiách užívajú približne 100 až 800
miligramov denne.
V štúdii pre medicínsky žurnál Pharmacotherapy, ktorá sledovala vplyv CBD
na ľudí s Parkinsonom a psychózou,
šesť pacientov zaznamenalo zlepšenie
symptómov iba s dávkou 150 miligramov
denne. V inom výskume zas pacient so
psychózou registroval zlepšenie stavu až
po užití 1 200 miligramov CBD za jeden
deň.
Ako si teda zvoliť správnu dávku? Na
túto otázku žiaľ neexistuje presná odpoveď. Portál zameraný na overené medicínske informácie Healthline uvádza
všeobecné odporúčania, podľa ktorých
sa možno orientovať. Prvým krokom je

CBDexpert

Foto: Canva.com

Najväčšou chybou, ktorej sa dopúšťame pri užívaní akéhokoľvek výživového
doplnku je poddávkovanie svojej dennej
dávky. Každý metabolizmus máme nastavený na svoju dennú dávku, na základe ktorej si vstrebe potrebné živiny a začne pracovať vo vyživenom režime, preto
je veľmi dôležité dodržať svoju dennú
dávku (nešetriť) a radšej užiť trošku viac
(naše telo si vstrebe iba koľko reálne potrebuje, ostatok sa vyplaví v moči), ale
nie menej.

začať s malou dávkou a postupne ju zvyDlhodobé užívanie vysokých dávok
šovať podľa potreby. Dobrým štartom je
začať užívať 20 až 40 miligramov a po však má svoje rizíka. Paradoxne, najmä
týždni prípadne dávku zvýšiť o ďalších pre zdravých. Jedným z možných efektov látky je totiž modulácia funkcií imupäť miligramov.
nitného systému, vrátane potláčania.
Ako sme spomínali v predošlej časti,
Prepočet na kvapky
pozitívom je, že CBD môže zmierniť prieVäčšina CBD olejov má 10 mililitrov. beh autoimunitných ochorení. Ľudia s
Pri koncentrácii 10% to znamená to, že funkčným imunitným systémom však
celé balenie obsahuje 1 000 miligramov jeho utlmenie nepotrebujú.
látky. Z 10 ml sa dá nakvapkať približne
Problémy môžu nastať aj v prípade, ak
200 kvapiek, takže jedna kvapka takéhoto oleja obsahuje 5 miligramov CBD. CBD kombinujete s inými liekmi. SpôsoSpomínaných štartovacích 20 miligra- biť to môže napríklad poškodenie pečemov CBD sa teda nachádza v približne ne. Ak máte zdravotné ťažkosti a užívate
štyroch kvapkách CBD oleja s koncentrá- lieky, pred užitím CBD odporúčame po» red.
ciou 10%. Pri 5-percentnom CBD štarto- radiť sa s lekárom.
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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
33-0086

AKCIA

PONDELOK 25.10.2021
Vlk a lev 15:30, Ron má chybu 15:40, Správa 15:20, Nie je čas zomrieť 17:50, Duna 17:30,
20:20, Venom 2: Carnage prichádza 3D 18:10, Venom 2: Carnage prichádza 20:40, Halloween zabíja 21:00

služby, práCa
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Frézovanie

2x DENNE

BRATISLAVA - TRNAVA - Nitra -

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

ZĽAVAEZ

  


    

  

32-0142

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

Imatrikulácia u nás
Naši prváci na ZŠ Vajanského 2, Skalica, neprežívajú
svoj veľký deň len začiatkom septembra, ale rovnako
významný a slávnostný deň je pre nich naša tradičná
IMATRIKULÁCIA, akt prijatia prvákov za ozajstných
žiakov našej školy. Týmto slávnostným dňom bol pre
našich žiakov 15. október 2021.

Z dôvodu opatrení nebola naša imatrikulácia taká, ako
po iné roky, chýbali na nej rodičia, ale aj tak si ju deti
užili. V úvode dali deviatačky našim prvákom návod,
aký má byť náš prvák. Po privítaní p. riaditeľom Františkom Kaprálikom a správnych odpovediach na jeho
otázky, nasledovalo vystúpenie tried. Básničky a pesničky zvládli všetci na výbornú. Pasovaním ceruzkou
a zložením sľubu prváka sa z nich stali už „ozajstní“
žiaci našej školy.
Spomienkou na tento deň im bude imatrikulačný list,
šerpa prváka, knižka a aj pekné foto.
Ovečková Alena

noviny SE 21-42

bus.daka.sk

ER

63-06

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

Zeleninu si môžete
objednať aj telefonicky na:

ODCHODY Z TRNAVY
DO BRATISLAVY:
13:40, 21:40

9

Výročia a udalosti
premiéra operety Cigánsky barón, od Johanna Straussa ml.

24. októbra 1885
10-0007

63-62

komínov

Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota Rožňava - Košice - Michalovce - Humenné

941210114

senICko

správy z regIónu / práCa
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MŠK BO Holíč - BK DSG Dunajská Streda
93 : 60 (51:30)
GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

V druhom kole druhej ligy Západ zmerali svoje sily basketbalisti MŠK BO Holíč so
súperom z Dunajskej Stredy. Úvod zápasu bol vyrovnaný, keď hostia dokázali držať tempo z domácim mužstvom no v závere prvej štvrtiny sa podarilo Holíčanom
odskočiť na pätnásť bodový rozdiel. Postupne sa na palubovku dostali všetci hráči
domácej lavičky, ktorí sa zaslúžili o polčasový pohodlný dvadsaťjeden bodový náskok. V druhom polčase dostali príležitosť zapojiť sa do diania na palubovke opäť
všetci hráči z domácej lavičky a zaslúžene si zapísali druhé víťazstvo do tabuľky.
Ďakujeme Mestu Holíč, všetkým sponzorom a reklamným partnerom za podporu.
Zostava a body Holíča: Hanusek 29, Barančík 2 , Kubinec 7, Pukančík 8, Došek 14,
Rozboril 8, Kovárik 4, Rypák, Horváth, Chrenka 21,
Tréner: Ľ Marenčík, Asistent: D. Snopko

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

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

Výročia a udalosti
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

Miesto práce: Druh pracovného pomeru:
Senica
plný úväzok

63-151

28. októbra 1918

Termín nástupu:
ihneď

INZerÁt,
ktorÝ
PreDÁVA

Mzdové podmienky (brutto) 823 - 1000 €/mesiac,
osobné prémie od 50 €, náborový príspevok 100 €,
letný a zimný plat

41-92

Informujte sa osobne: Štefánikova 714/52, Senica,
telefonicky: 034/694 6116 alebo mailom: personalne@ramex.sk

23. októbra 1956

Začiatok povstania v Maďarsku

Hľadáte prácu? Pridajte sa k nám.
Ponúkame voľné pracovné miesto
na pozíciu UPRATOVAČKA

PONUKA PRÁCE VODIČA

Info: 0948 427 428

noviny SE 21-42
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16-0215

JIT (práca na zmeny) // MKD (kolečká SK-D,
víkend doma) // Mzda 623 € brutto
+ variabilná zložka (netto od 1800 €) //
Nástupný bonus 200 € // Zálohy
10-0057

v Autopriemyselnom parku Lozorno. Práca
od pondelka do piatka na rannú a poobednú
zmenu. Nástupný plat je od 550 € netto.
Doprava zabezpečená. Naše požiadavky:
pracovitosť, dochvíľnosť, zmysel pre detail.
Viac info na tel: 0918 445 908

Výročia a udalosti

správy z regIónu / práCa

senICko

11

Ťažko porozumieť
Pred časom som sa dozvedel o tom, že v Číne majú problém s nejakým vírusom,
ktorý je tam prítomný a vedelo sa len to, že je to vírus, ale nikto vtedy okrem jedného čínskeho lekára nevedel, alebo nepripúšťal, že by mohol hroziť problém celosvetový a teda nie len jednoduchá infekcia s určitými dopadmi, alebo dokonca
-pandémia-čo v tom čase nikto nechcel ani vysloviť, lebo pandémie boli aj v minulosti a znamenali zastavenia -života a zomieranie. Celospoločensky sa zotmelo
a zomieralo sa. Časom sa problém začal riešiť odborne zdravotnícky s nasadením
vedcov a zdravotníkov, ktorí poznali, že vírus a jeho šírenie sa dá riešiť vytvorením
imunity v organizme dodaním jeho samotného v určitej dávke, ale musí to byť urobené celoplošne, aby to malo nejaký zmysel. Pamätám si očkovanie z minulosti a
ani ma nenapadlo sa tomu brániť, nikto to nespochybňoval a určite to znamenalo
záchranu životov.
Dnes v dvadsiatom prvom storočí, v čase keď máme demokraciu. Každý sa môže
vyjadrovať k veciam verejným bez rizika straty slobody a v čase dnešného vírusu
-Covid-19-sa vyrojila minorita -slobodných ľudí, ktorí si nechcú dať zobrať-ťažko
vybojovanú slobodu sa rozhodovať a vstúpila do boja proti celosvetovej -pandémii,
konštatovaním -v jej prvotnej fáze, že to je len – chrípka a nieje treba obmedzovať
potreby človeka opatreniami proti -Covidu. V pokračovaní celosvetového vývoja už
s konkrétnou -pandémiou následne boli tieto skupiny schopné tvrdiť, že -nosenie
rúšok je nezmysel, umývanie rúk pokiaľ si pamätám nenapadli, ale tvrdo bojovali
proti ostatným obmedzeniam a to so zúrivosťou nevídanou, pod vedením svojich
-konšpirátorov. Mám za to, že takýchto občanov je treba oddeliť od ostatných, ktorí
s rozumom a bez protestu absolvovali očkovanie, ktoré je nezávadné až na výnimky, ktoré sú nepatrné a s dopadom dočasným. Celý svet je väčšinovo zaočkovaný,
pretože to je jedna z možností ako sa ochrániť. Druhá varianta-prejsť zamorením
bez odporu, by bola podľa odborníkov možná, ale s vysokou mierou úmrtnosti v
čase krátkom. Ďakujem, neprosím si. Potiaľto je tento text vážny, ale úplnú vážnosť
nadobúda teraz, keď si uvedomíme, že na Slovensku sú takzvaní-antivaxeri, ktorí
sa organizujú proti odborníkom a pracovníkom v zdravotníctve, ohrozujú ich na na
zdraví a vyhrážajú sa im. A to už je iná kategória. Tu je treba konať zákonne a tvrdo,
v mene väčšiny normálnych ľudí.
P.S. Sme zaočkovaní a antivaxerov neakceptujeme.
Skalická kaviareň -október

účasť-štyria

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

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

zapísal-Řepa Karel

Výročia a udalosti
uskutočnil sa prvý let Česko-slovenských aerolínií na trase Praha
– Bratislava

29. októbra 1923

Miesto práce: Druh pracovného pomeru:
Senica
plný úväzok

Termín nástupu:
ihneď

Mzdové podmienky (brutto) 773 - 900 €/mesiac,
osobné prémie od 50 €, náborový príspevok 100 €,
letný a zimný plat

41-92

99-143

Informujte sa osobne: Štefánikova 714/52, Senica,
telefonicky: 034/694 6116 alebo mailom: personalne@ramex.sk

Rakúska firma ponúka prácu

3,"&ȴ,3à+à373,
O>KAVPàK>Aà)>?BJ àȴ/

plat:àLAàͽàͽͽͽà(ȵ
KMƢLMQƄÐL?Bı?QMT
RĞƢBCLLhÐXĖJMFW
LĖQRSNLĞÐ@MLSQÐÐÐ)ı
S@WRMT?LGCÐ?ÐBMNP?T?ÐX?@CXNCıCLĖ
KMƢLMQƄÐX?@CXNCıGƄÐ?JC@MÐM@LMTGƄÐNPCSI?XÐL?Ð484

Tel: 0919 496 491 I +?GJÐFKCLBJMOBP PH

85_0820

miesto:

145 KČ/ NETTO HODINA

roznos letákov a novín
vo Viedni

MOȚ@>àSàPHI>AL@E

Info v slov. jazyku:
A. Fratrik
mail: filiale03@feibra.at
tel.: +43 676 838 84650
(po-pia 8:00 - 16:00 h)
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OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:
10-0185

(035(6,1

HRADEC KRÁLOVE
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0800 500 091

+420 702 193 121

85_0655

%ɦ>AȚJBà

zdravIe / sluŽBY
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

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

���TO, RÝCHL���������������

 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

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

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

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

0800 162 162

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

94-0110

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

37-140

ONLINE!
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52-0065



