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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 34 570 domácností

41-36
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TÚŽITE PO VLASTNEJ DOMÁCEJ PÁLENKE?

PÁLENICA U TATKA V HOLÍČI
PONÚKA
KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRÍPRAVY
OVOCNÝCH DESTILÁTOV
V PREDAJI PONUKA AJ VLASTNÝCH OVOCNÝCH DESTILÁTOV:
SLIVOVICA, MARHUĽOVICA, HRUŠKOVICA, JABLKOVICA, MANDARINKOVICA

∙ 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

41-94

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

63-146

63-04

17%
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redakčné slovo / služby

2

800

399 €

10% ZĽAVA
2300

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
1500

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

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

1500

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

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

449 €

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

0903 342 475

VÝROBA - PREDAJ
sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody
Info: 0911 244 796
0903 988 011
SKALICA

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

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

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

AKCIA- 20% zľava

Murárske práce
0904 259 971
• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby, sanita
• jadrové vŕtanie
• výstavba RD

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
41-01

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

63-88

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

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

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

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

41-0028

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

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

41-05

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

Ľudský život je naplnený bytím.
Zmysluplným, pracovitým, poctivým a
láskavým bytím. Všetko ostatné je iba
pretvárka, predstavenie pre naše okolie. Teda, pre naše. Aj to závisí iba na
nás, kto a čo tvorí naše okolie. My si ho
vyberáme, my si ho formujeme a my si
ho pestujeme. Niekomu je dobre medzi
boháčmi, smotánkou, vo svetle reflektorov. Iní, tí šťastnejší, sa cítia dobre
obklopení slušnosťou, morálnosťou a
skromnou pracovitosťou. Starajú sa o
to, aby boli, aby žili a aby prežili. A ak
sa podarí, aby tu na tomto našom svete aj po sebe niečo vzácne zanechali.
Vzácne, v zmysle duchovne hodnotné.
Nie účty a plné trezory v bankách, to je
pofidérna hodnota.
Práve na takých ľudí si v týchto
hodinách spomíname. Na všetkých
tých, ktorí nám dali lásku, starali sa o
nás, vychovávali nás, učili nás, liečili
nás a do našich životov vryli nezabudnuteľnú stopu. Na mnohých ďalších, s
ktorými sme prežili niečo pekné, neza-

budnuteľné.
Neviem, mám taký pocit, že si
málo uvedomujeme, čo máme. Že vôbec sme, že existujeme. Že žijeme, vnímame, smútime, tešíme sa, že nás tu a
tam dačo bolí a inokedy zas nebolí nič.
Že sa niečo podarí, iné zas nepodarí.
Lebo to je to pravé bytie.
Nedávno sa nás, poslucháčov z rozhlasových vĺn Českého verejnoprávneho rozhlasu pýtal charizmatický kňaz
Zbigniew Csendlik: „Všimli ste si ten
zázrak bytia? Že ráno vstanete, že ste,
že žijete, že vnímate... Že večer unavení
idete spať a rozmýšľate, čo ste prežili,
videli, počuli? Že vnímate život? Proste, že ste?“
Zdá sa, že tieto dni spomínania sú
veľmi dobrou príležitosťou aj na hľadanie odpovedí v sebe na Csendlikove
otázky. Ak ich nájdeme, pochopili sme,
prečo tu vlastne ešte sme.
Čo je našou misiou na
tomto svete kým sa poberieme za tými, na ktorých
už iba spomíname.
Pekné spomínanie
a úspešné nachádzanie, vážení čitatelia, vám želá

6363-153

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Sme. Ráno vstávame, potom vzdorujeme nástrahám dňa v súkromnom živote i v práci. Bijeme sa za
bytie. (Slovenčina je s tým mäkkým
i a ypsilonom fakt kúzelná.)

63-0009
63-07

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk
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0918 645 802
0907 784 324

41-0014

Redakcia:

Zázrak bytia

1500

SENICKO-SKALICKO
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služby, reality

seniCko
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

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

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

41-27
41-0007

0944 716 337

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

SHOWROOM

www.rekuperacky.sk

Sasinkova 24
SKALICA

41-74

Dohodnite si termín na 0944 561 949

63-71
63-0029

Work

Prečo rekuperačné
vetranie?

2
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63-132

63-10

63-151

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

VUR

VNODGRPY6NDOLFL 5\EQLĀQiEìYDOp263
UVTGwPÆMT[VKP[
UVTGwPÆQMP¾
UVCXGDPÆTG\KXQ
EGTVKHKMQXCPÚXÁ\PÊM
QFMXCRQXÆU[UVÆO[
MNCORKCTUMGXÚTQDM[
QUDFQUM[QDMNCF[
NKMXKF¾EKCC\DGUVW

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

0910 902 635•0905 323 022

noviny se 21-43

63-78

1-hrob od 1390€ •2-hrob od 1690€

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA NOVEMBER 2021

63-0018

AKCIA na farebné zákryty

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

63-25
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služby

Občianska
riadková
inzercia
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obklady, dlažby,
rekonštrukcie
domov a bytov

01 AUTO-MOTO / predaj

0905 242 263

02 AUTO-MOTO / iné

vladimirplesa63@gmail.com

Sklad zemiakov v Popudinských Močidľanoch
ponúka na predaj kvalitné zemiaky
na zimné uskladnenie odroda AGRIA
25kg vrece - 10€, ponúkame
aj mak na potravinárske účely 1kg - 5€
a kŕmne zemiaky 100kg - 10€

63-144

ELEKTROINŠTALÁCIE
OSOBNÝ BANKROT- AKO NA TO
41-97

WHOPDLOEYȴQDQFHLQIR#JPDLOFRP

94-0109

3ULSUDY¯PH9£PYģHWN\SRGNODG\NRGGOŀHQLX
63-154

»ČZ JAWA STADION PIONIER, SIMSON, Kúpim
tieto staré motorky aj
závodné
svazarmom
upravené, tiež diely,
mptory, PONÚKNITE.Tel.
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA
DOHODA.Tel. 0908205521
»Kúpim
motocykle
Jawa/ČZ/Babetta/Stadion/Simson aj iné..Tel.
0949371361

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

63-23

MURÁRSKE
PRÁCE

63-121

4

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj

63-62

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
41-25

»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel.
0919176233

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Ponúkam pripúšťanie
kôz. Tel. 0907276042

41-0006
63-13

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

0910 589 637

63-0075
63-01

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

• 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

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

noviny se 21-43
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63-06

Občianska
riadková
inzercia

Okná plné nápadov

63-0019

»Predám miešačku na
380 V + 30m káblu.Tel.
0908186159
»Predám 200 L ocelové sudy s uzáverom na
vodu, alebo obilie. Malacky. Tel. 0903 406 475
»Predám cirkulár 5,
5kw aj s kolískou, cena
200 €. Tel. kontakt:
0904513983
»Predám krbové kachle
s výmeníkom, s výkonom 15,1 kw, cena 800
€. Tel. kontakt 0910 345
735

63-148

13 RôZNE / predaj

služby

seniCko

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

MANTAP
Sobotište 719

0905631871

OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

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

$

63-85

$

63-29

$ 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

5

Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570

(býv. roľnícke družstvo - sídlia tu ﬁrmy Píla, Kovošrot,
Pneuservis - na konci Holíča vľavo, smer Kopčany)

41-05

pon - pia 9:00 - 14:00 h., so 8:00 - 12:00 h.
,

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

63-123

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

ese

41-0037

41-14

aru v okr
v
o
t
z
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ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

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!

0908 979 377

okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

noviny se 21-43

5

tel.: 0948 344 401

41-0011
41-07

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

služby

Najčítanejšie regionálne noviny

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

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

63-61

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

16-0207

63-08

6

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

ARMA

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

16-0041

ŠTEFANOV

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
16-0010

*$5Èä29e%5È1<
ERPRQWVN

noviny se 21-43
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63-03

NON STOP

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

16-0001

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

PrÁCa

seniCko

7

Klemon Fashion:
tradícia a perspektíva odevnej výroby v Holíči
Aká je história firmy Klemon Fashion?
Spoločnosť bola založená v roku 1990 v Holíči. Od začiatku až doteraz sa jedná
o čisto slovenský rodinný podnik. Na trhu sme teda už viac ako 30 rokov.
Koľko zamestnancov v súčasnosti zamestnáva?
Aktuálne približne 120 zamestnancov.
Čo firma Klemon Fashion vyrába?
Špecializujeme sa na exkluzívnu módu na mieru, predovšetkým pánske košele
a obleky, ktoré si nachádzajú zákazníkov prakticky v celej Európe, ale aj v zámorí
(napr. USA). V našom portfóliu majú miesto aj originálne módne kolekcie európskych návrhárov, alebo rôzne typy pracovnej módy. Našou filozofiou je flexibilne
reagovať na rôznorodé potreby zákazníkov a ponúknuť produkt najvyššej kvality.

a času, ktorý by pracovník mohol venovať svojim najbližším, smenná práca vyžaduje. Sme presvedčení že predvídateľná jednosmenná (ranná) práca je ľudským
potrebám najbližšia a dá sa najľahšie skombinovať s rodinným životom a zaslúženým odpočinkom po práci.

Aké sú pracovné podmienky v podniku?
Hlavným menovateľom je neformálnosť. Kde inde ako v rodinnom podniku stretávate majiteľa denne na chodbe a máte príležitosť osobne riešiť akúkoľvek pracovnú
alebo životnú situáciu? Ku každému zamestnancovi pristupujeme veľmi osobne,
vnímavo a s dôverou a to isté sa nám aj vracia späť vo forme dobrej
a tvorivej atmosféry na pracovisku.

Aké sú špecifické potreby vašich zamestnancov?
Väčšina zamestnancov sú ženy, ktorým sa snažíme vychádzať v ústrety v mnohých
smeroch. Jednou z výziev je spojenie starostlivosti o malé deti a kariéry, v tomto
prípade ponúkame napríklad možnosť skrátenej, alebo individualizovanej pracovnej doby. Životných situácii je množstvo a snažíme sa spoločne hľadať odpoveď na
každú z nich.

Organizácia výroby je smenná?
Nie, nikdy sme nechceli ísť cestou smennej výroby. Rozumieme, že v mnohých sférach je smenná výroba nevyhnutná a s veľkým rešpektom pristupujeme ku každému pracovníkovi v smenných prevádzkach. Ale sme si vedomí koľko energie

Nájdu si v spoločnosti miesto aj záujemcovia z iných odborov?
Áno, máme pozície, ktoré nevyžadujú odevné zručnosti. Samozrejme ak je záujemca ochotný, radi ho naučíme akékoľvek zručnosti. Každý zamestnanec so zodpovedným prístupom k práci je u nás vítaný.

41-96

Má ešte odevná výroba na Slovensku perspektívu?
Samozrejme. V našom prípade sa jedná o sofistikovanú výrobu, ktorá sa nezaobíde
bez hlbokých znalostí a skúseností našich krajčírok, ktoré si pre ich schopnosti
nesmierne vážime. Veľmi ma mrzí, ak sa v médiách pri článku o krachujúcich podnikoch objaví ilustračná fotografia z krajčírskej dielne. Jedná sa o veľký omyl
a náš segment tieto predsudky poškodzujú. Ale myslím, že sa situácia pomaly mení
a ľudia si konečne začínajú vážiť skúsenosti a odbornosť, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou každého poctivého remesla. O odevné produkty s vysokou pridanou hodnotou vyrobené v EÚ je celosvetovo čoraz väčší záujem.
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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

najlepšie
ceny
v regióne
BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

www.taznezariadenie.eu

0904 832 593

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

16-0223

Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

16-0

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

Je CBD pre zvieratá správna voľba?
Vieme, že ľudia majú endokanabinoidný systém a že psy majú ešte zložitejší
endokanabinoidný systém s viacerými
receptormi. Kanabidiol pre zvieratá je každým dňom vyhľadávanejšou témou, pozrime sa aký súvis má CBD na metabolizmus
zvierat.
Kĺby a CBD pre zvieratá
Mnoho psov aj mačky trápia bolesti kĺbov.
Hoci môže veterinár predpísať lieky proti
bolesti, hrozí riziko, že budú mať negatívny
vplyv na mäkké tkanivá a zhoršenie stavu
kĺbov. V neposlednom rade poškodzujú
pečeň a obličky vášho domáceho miláčika. CBD u zvierat funguje rovnako u ľudí
stimuluje receptory ktoré majú za úlohu
znížiť zápal v tele. Taktiež zmení spôsob
akým mozog reaguje na bolesť. Vedci z Cornell University dokázali, že psy s artritídou,
ktoré užívajú CBD, sú aktívnejšie a vykazujú
znateľný pokles bolesti.

Foto: S. Mrenová

nadšení, keď zaznamenali zníženie epileptických záchvatov až u 89% psov, ktoré
dostávali CBD. Kanabidiol znižuje frekvenciu záchvatov vďaka interakcii s endokanabinoidným systémom. Predpokladá sa, že
záchvaty spôsobujú elektrické náboje neuEpilepsia a CBD pre zvieratá
rónov v nervovom systéme. CBD priaznivo
ovplyvňuje receptory v mozgu a tým sa zlepUkázalo sa, že 5% psov trpí epileptickými šuje fungovanie nervového systému aby k
záchvatmi. Rovnako ako u ľudí, tak aj u psov záchvatom nedochádzalo.
sú tieto záchvaty sprevádzané mnohými nepríjemnosťami vyvolávajúce úzkosť. VäčšiPsy trpiace úzkosťou
na veterinárov lieči epilepsiu antiepileptikami. Ale tie sú extrémne škodlivé pre pečeň.
Úzkosť je jedným z najčastejších dôvodov,
Aj keď nemajú iné závažnejšie vedľajšie prečo majitelia svojich domácich miláčikov
účinky, často nepomáhajú.
siahajú po CBD. Úzkosť sa môže u zvierat
Vedci z Colorado State University boli prejaviť v rôznych formách. Častá je fóbia z

hluku, z odlúčenia, strach a prehnaná agresivita. Samozrejme, existujú lieky, ktoré
dokážu s úzkosťou bojovať. Na rozdiel od
liekov CBD nespôsobuje žiadne vedľajšie
účinky.
Väčšina ľudí, ktorá domácim miláčikom
podávala CBD uviedla, že mal veľmi priaznivé účinky. Štúdie na zvieratách dokazujú,
že jeho antidepresívne účinky sa neprejavujú iba u ľudí, ale aj u zvierat, ktoré rovnako
pociťujú posttraumatickú poruchu.
CBD má v prípade úzkosti najrýchlejší
účinok, ak sa zvieraťu podá perorálne. Efekt
sa dostaví do 5 až 20 minút. Najlepší vplyv
má, ak je látka podávaná denne počas určitého obdobia, v ktorom zviera pociťuje stres.
Štúdia z roku 2012, ktorá bola vykonaná na
potkanoch zistila, že potkany, ktorým boli
podávané opakované dávky CBD vykazovali menšiu úzkosť ako potkany, ktorým bola
dávka podaná jednorazovo. Pravidelnosť v
užívaní CBD sa ukázala ako dôležitá u všetkých zvierat.
A hoci si vedci nie sú istí, či CBD priamo
znižuje úzkosť a stres, zhodli sa na tom, že
CBD reguluje v tele serotonín. Serotonín je
hormón, ktorý reguluje sociálne správanie a
náladu, trávenie, zlepšuje spánok a chuť do
jedla a tým výrazne prispieva ku psychickej
pohode vášho miláčika.
Vzhľadom k nižšej váhe domácich zvierat
platí iné dávkovanie, ako u ľudí. Presné nastavenie záleží od váhy, pričom platí, že na
1 kg váhy pri priemernej dávke treba podať
» red.
0,5 mg denne.
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CBDexpert

6% CBD olej

3% CBD olej

0

34,8

EUR

0

28,8

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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33-0089

AKCIA

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž
aj u zákazníka

služby, PrÁCa

VTIPY

  


Hádajú sa tri sliepky - česká, slovenská a nemecká
- ktorá z nich znesie viac
vajec.
- Ja znesiem denne päť vajec
- chváli sa česká sliepka.
- Ja znesiem denne desať
vajec - chváli sa nemecká
sliepka.
Slovenská vraví:
- Cha! Načo by som sa namáhala, keď sa dajú kúpiť
v obchode!

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

Zajac zastane v strede lesa
a zakričí:
- Kto sa chce so mnou biť?
Okamžite sa zbehnú všetky
zvieratká a medveď podíde
k nemu. Zajac sa naňho pozrie a zakričí:
- Výborne. A kto sa chce biť
so mnou a s medveďom?

Frézovanie

Zeleninu si môžete
objednať aj telefonicky na:

  

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

Výročia a udalosti
Viedenská arbitráž: juh Slovenska a Zakarpatska pripadol Maďarsku.

2. novembra 1938

Občianska
riadková
inzercia

komínov

  

32-0118

na tento týždeň
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14 RôZNE / iné

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

ZĽAVAEZ

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

ER

10-0007

seniCko

»Kúpim knihu: Theresa
Chelingova-‘Skutočné
nebo‘. Tel. kontakt: 0915
344 424
»Vymením drobné zemiaky za staré elekromotory,
trafáky, zváračky. Tel.
0944 634 153
»Kúpim karbit 2 kg. Tel.
kontakt: 0903 963 198

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Temperamentný štíhly
abstinent 52/175/80 hľadá peknú štíhlu priateľku. Tel. 0915 341 553
»Hľadám priateľku od 40
do 50 r..Tel. 0915204433
»Sympatická 55 r hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel. kontakt: 0944 724
181

Slon stúpi do mraveniska a
mravce po ňom začnú liezť.
Slon sa otrazie ale jeden
mravec mu ostane visieť na
krku.
Ostatní po ňom z dola kričia:
- Zaškrť ho zaškrť ho !!!

INZerÁt,
ktorÝ
PreDÁVA

Mladý komár hovorí matke:
- Mami, chcem ísť dnes do
opery. Pusť ma.
- V žiadnom prípade.
- Ale ja chcem! Ináč ujdem z
domu!
- No dobre, ty nešťastník,
len ťa prosím dávaj si veľký
pozor pri potlesku!
Dva hady v púšti:
- Počuj, my sme jedovaté?
- A čo ja viem? Prečo?
- Práve som si zahryzol do
jazyka

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

Visia tri netopiere na strome. Zrazu sa jeden z nich
postaví a druhý sa pýta
tretieho:
- Čo sa mu stalo?
A on mu na to odpovedá:
- Neviem, asi odpadol.

Príklad:
RP SE 13 Predám kočík,
0987 654 321.
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.

Letí vrana po lese a kráka
si:- Krá, krá, krá.
Zrazu vrazí do stromu:
- Čvirik, hrkú, Bože ako to
bolo?‘
Idú dva ľadové medvede po
púšti a jeden hovorí:
- Tu muselo riadne snežiť,
keď to tak posypali.
Slon a slonica sa prechádzajú. Majú zamilovane
stočené choboty. Odrazu
slonica zastane a povie:
- Počuj, dúfam, že ma nevodíš za nos!

noviny se 21-43
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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

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

Pritom by vôbec nemuseli byť a vôbec Do šálky – klasickej na čaj, asi dva a pol
nemáme na mysli očkovanie. Existu- decovej, si nadrobno nastrúhajte, alebo
je totiž viacero spôsobov ako si výraz- nakrájajte za zarovnanú čajovú lyžičku
ne posilniť imunitu aj bez chemicky zázvoru. Oslaďte medom podľa chuti a
vyrábaných vitamínov, či očkovania. zalejte šťavou z polovice citróna.
Viacerí odborníci sa zhodujú v názoStačí sa vrátiť k tomu, čo pomáhalo re, že zázvor nie je vhodný pre deti do 2
kedysi, keď najspoľahlivejšími lekárňa- rokov. Zrieknuť by sa ho mali aj ľudia s
mi boli lúky, záhrady a úle. A to už určite dlhodobými ochoreniami, ako sú diabeviete, že mierime k zázvoru, k medu, k tici. Ostatní – s množstvom zázvoru to
chrenu a dokonca aj k vínu.
nepreháňajte, v tomto prípade tiež platí,
Citrón, med, zázvor. To je naozaj uži- že menej je viac.
točné trio, ktoré je vhodné ako prevencia
A viete, prečo sa zaužívalo v sychraproti chrípke a prechladnutiu, na posil- vom počasí variť si červené víno? Víno
nenie imunity, proti bolesti hrdla, bolesti obsahuje polyfenoly s antioxidačnými
hlavy, zmierňuje popáleniny, nadváhu, a protizápalovými vlastnosťami. Vysopomáha prečistiť telo od toxínov, zlep- ký obsah resveratrolu má v porovnaní
šuje pleť a normalizuje látkovú výmenu. s bielym predovšetkým červené víno, je
V období viróz a prechladnutí by ne- to tak preto, že pri jeho fermentácii sa
mal chýbať vo vašej domácej lekárničke používajú aj šupky z hrozna. Pridajte občerstvý zázvor. Ten vyniká najmä anti- vyklý klinček, škoricu a elixír imunity je
septickými a dezinfekčnými účinkami. na svete.
Pomáha pri zvýšenej horúčke, podporuje potenie a zvyšuje prekrvenie tkanív.
Okrem toho vie príjemne zahriať.
V súčasnosti sú obľúbené rôzne formy
zázvoru: sušený, čerstvý či nakladaný.
Čerstvý zázvor sa využíva najčastejšie
ako liek či dochucovadlo rôznych jedál.
Pri bolestiach v krku pomáha kúsky čerstvého zázvru rozžuť v ústach. Môžeme
ho tiež nakladať do medu, cukru či etanolu. Na posiln enie imunity však stačí,
ak si ráno ku kaýdodennej káve zvyknete
ešte spraviť zázvorový čaj. Nezaberie to
veľa času a efekt je naozaj až neskutočný.
» red

osobné prémie od 50 €, náborový príspevok 100 €,
letný a zimný plat
Informujte sa osobne: Štefánikova 714/52, Senica,
telefonicky: 034/694 6116 alebo mailom: personalne@ramex.sk

noviny se 21-43
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A zas sú tu chrípky

Termín nástupu:
ihneď

Mzdové podmienky (brutto) 823 - 1000 €/mesiac,

63-60

99-143

Miesto práce: Druh pracovného pomeru:
Senica
plný úväzok

41-0016

Prosím kontaktujte nás na
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0908 979 377

PrÁCa

seniCko






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












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
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63-115





PONUKA PRÁCE VODIČA

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

JIT (práca na zmeny)
MKD (kolečká SK-D, víkend doma)
Mzda 623 € brutto + variabilná zložka
(netto 1800 – 2100 €) // Zálohy
16-0225

OPERÁTOR
VÝROBY

Info: 0948 427 428

Ubytovanie ZDARMA

- ubytovanie
zabezpečené

52-0193

V prípade záujmu volajte

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

10-0009

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

0905 348 509

85_0655

roznos letákov a novín
vo Viedni

• DOPRAVA ZDARMA smer: Senica, Skalica,
Kúty, Vysoká pri Morave
• práca na 12 hod. zmeny, výkendy voľné
• mzda 4,01 €/h bru�o (4, 14 €/h po 3 mes.)
+ príplatky + bonusy
• stravné lístky 3,83 €

Mzdové ohodnotenie: 623 €/brutto + odmeny
Pracovná doba: ranná, poobedná

na tel. č.

Rakúska firma ponúka prácu

nenáročná práca - Malacky

do objektu v Senici

+420 702 193 121

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

10-0185

HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA

0800 500 091

OPERÁTOR/KA
BALENIA

41-95

75-09

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:
Miesto práce: Druh pracovného pomeru:
Senica
plný úväzok

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

Termín nástupu:
ihneď

Mzdové podmienky (brutto) 773 - 900 €/mesiac,

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

osobné prémie od 50 €, náborový príspevok 100 €,
letný a zimný plat
Informujte sa osobne: Štefánikova 714/52, Senica,
telefonicky: 034/694 6116 alebo mailom: personalne@ramex.sk

034 6967330, 0914 222 739

noviny se 21-43
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personalne@grafobal.sk

41-0016

Prosím kontaktujte nás na
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále ponuky aj pre mužov!
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

47-001

Facebook: aiwsk

32-001-7

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.
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Tel: 0919 496 49
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KVALITNÉ
RÚŠKA
A FFP2
Y
RESPIRÁTOR
RÔZNYCH
VZOROV
PRE DETI
AJ
DOSPELÝCH

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

ANT ÉNOVÉ ajj
ANTIGÉNOVÉ
PROTILÁTKOVÉ
PROTILÁTK
TESTY
V pponuke
onuke
onu
ke
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www.lekarenplus.sk
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