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Týždenne do 34 570 domácností

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

63-123

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

41-97
41-36

63-146

63-04

17%

63-154

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€
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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

AJ S DOPRAVOU

0908 979 377

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

0905631871

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

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

$

6363-153

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

www.palivalanzhot.sk
Tel: +420 733 712 755

Sobotište 719

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

DREVENÉ, SLNEČNICOVÉ

MANTAP

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

DREVENÉ, KÔROVÉ, UHOĽNÉ, SLNEČNICOVÉ
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na seba. Predovšetkým, hlavne a len!
Vždy ide o mňa v prvom rade. Alebo,
len ja som dôležitý. Ja a moje záujmy.
Kto mi stojí v rozlete, je nepriateľ, špinavec, mafián! Záujmy iných neexistuTú októbrovú, ktorá sa odohrala 7. jú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myšnovembra v Petrohrade. Teda ozbroje- lienky, pretože to, čo chcem povedať ja,
ný prevrat v Rusku, ktorý sa odohral je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z veľké ego, si vyžadujú neustálu pozoriniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej nosť a vo svojich rukách chcú mať ešte
frakcie sociálno-demokratickej stra- väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú,
ny Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu klamú a robia všetko preto, aby bola
máme v novembri skutočnú novembro- „výhra“ na ich strane. Jeden z ich najvú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Za- väčších strachov je byť horší, zlý, najmatovú, ale v podstate, ako sa ukazuje, horší. Za všetky úspechy si pripisujú
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže, zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľunovember je asi mesiac prevratov. Ale- jú na ostatných. Egoistickí ľudia často
bo egoistov.
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto
„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za necítia potrebu ďakovať iným za ich
nami, môžeme byť zas bezcitní, bez- pomoc. Väčšinou trávia čas s takými
božní, egoistickí, mysliaci sami na ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď,
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko viete ako sa hovorí, vrana
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mo- k vrane sadá… a egoista
cenského, ideologického, ale aj čisto egoistov si hľadá.
osobného. Egoizmus alebo sebectvo
Vyhlasujem osobný
je cielené uplatňovanie osobných zá- boj proti egoistom všetujmov, nezohľadňujúce záujmy iných. kých krajín! Teraz, v
Stredobodom záujmu som iba a pre- novembri! Pekný
dovšetkým ja sám. Moje výhody, moje týždeň vám želá
postavenie, môj vlastný osobný profit.
Moja strana, moja moc. Myslím sám
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

63-132

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

Marec patrí knihe, máj láske, apríl
bláznom. Komu a čomu patrí november? Asi tiež bláznom a spomínam si na dve revolúcie.

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

$

$

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

JESENNÁ
AKCIA
LETNÁ AKCIA

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

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

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

holic@abc-okna.sk

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

41-0011
41-07

Redakcia:

November, mesiac čoho?

63-158

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny
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zdravie, služby

10-0203

seniCko

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-08

63-0075
63-01

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE
0910 589 637

3

Okná plné nápadov

0908 979 377

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

obilie, kŕmne zmesi, seno, slama
noviny SE 21-44
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63-0019

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

41-0028

InZerCIA

41-36

41-05

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

• 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

domáCnosŤ, služby
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Občianska
riadková
inzercia

DVERE
INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

01 AUTO-MOTO / predaj

PODLAHY

01 AUTO-MOTO / predaj

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj

TIENIACA TECHNIKA

04 BYTY / prenájom
»Prenájom 1
Skalica. Tel.
471
»Prenajmem
Skalici. Tel.
888

izby v RD,
0908 648

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 118
135
DVERE + ZÁRUBŇA

1izb byt v
0948 303

ŽALÚZIE / ROLETY DEŇ A NOC /
SIEŤKY PROTI HMYZU

EUR

KĽUČKY

CENTRUM DVERÍ

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

Klúčnik, s.r.o.
Sasinkova 17,
908 51 Holíč
(smer Hodonín)

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie. Tel.
0908 532 682

PODLAHA

2

ERPRQWVN



63-151

»Ponúkam pripúšťanie
kôz. Tel. kontakt 0907
276 042
»Darujem mačiatka.Tel.
0902271273
»Predám jatočné morky,
Kopčany. Tel. 0903 572
514

*$5Èä29e%5È1<

63-03

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

www.klucnik.sk

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 16.00, So - Ne: Zatvorené
príp. telefonická dohoda

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú
linku, rôzne. Tel. 0919
176 233

+421 918 536 949
info@klucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

41-03

07 REALITY / iné

6 235$9<3/2&+é&+675,(&+

11 HOBBY A ŠPORT

SME PRVÁ FIRMA,
#
 HPDLO K\GURL]RODFLHK\GURL]RODFLHQHW
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ
=$7(.È9È0675(&+$"
PLASTOVÉ
1(ý$.$-7(=%<72ý1(=235$928
OKNÁ A DVERE
2.SOXV#HPDLOF]

එජඔණඋඑඍඉජඉගඍඞඉඖඑඍඛගකඑඍඋඐඉඛගඉඞඑඍඊ
ඕඖගණฃඛගකඍ෯ඖඍඒඓකඡගඑඖඡÄඓඉඖඉඌඛඓස෯එඖඌඍඔ³
උඍඖඡඝฃඌ¼
ජණකඝඓඉඉฃකඓඞ
ඖණගඍකඔඍඋඐඞඉඖඑඉඛගකඍඋඐඡජඌඉකඕඉ

800

10% ZĽAVA
2300

1500

399 €

449 €

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

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-05

URN

1500

»Predám krbové kachle
s výmeníkom, s výkonom 15,1 kw, cena 800
€. Tel. kontakt 0910 345
735
»Predám cirkulár na
pílenie dreva a stojanovú vŕtačku. SI. Tel.
0903903286

XXå

RY

1500

13 RôZNE / predaj

6PHW

WHO

41-98

12 DEŤOM

6.$/,&$

14 RôZNE / iné

41-25

Občianska
riadková
inzercia

noviny SE 21-44
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63-85

»Kúpim knihu: Theresa
Chelingova-‘ Skutočné
nebo‘. Tel. 0915344424
»Kúpim karbit 2 kg. Tel.
0903 963 198

okná a dvere, služby

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

OSOBNÝ BANKROT- AKO NA TO

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

SHOWROOM

www.rekuperacky.sk

7. novembra 1917

Sasinkova 24
SKALICA

Dohodnite si termín na 0944 561 949

Výročia a udalosti

VOSR v Rusku

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

41-0006
63-13

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

AKCIA- 20% zľava

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 !

63-06

41-01

63-62

WHOPDLOEYȴQDQFHLQIR#JPDLOFRP

94-0109

3ULSUDY¯PH9£PYģHWN\SRGNODG\NRGGOŀHQLX

63-71
63-0029

63-144

ELEKTROINŠTALÁCIE

16-0207

63-23

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

noviny SE 21-44
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služby

15 HĽADÁM PRÁCU

Work

0944 716 337

16 ZOZNAMKA

InZerCIA
0908 979 377

work.byvanie@gmail.com

AKCIA NOVEMBER 2021
1-hrob od 1390€ •2-hrob od 1690€
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

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

VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA

KONTAJNERY

NOVINKA:

ARMA

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

BRIKETY

ŠTEFANOV

z tvrdého dreva
0918 645 802
0907 784 324

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

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

16-0041

»Temperamentný štíhly abstinent 52/175/80
hľadá peknú štíhlu priateľku. Tel. kontakt 0915
341 553
»Hľadám priateľku z okolia Holíča do 65 rokov,
SMS. Tel. kontakt: 0910
612 585

41-27
41-0007

»Hľadám si prácu v poľnohospodárskom družstve ako vrátnik, v Skalickom okrese. Tel. 0903
288 642

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

AKCIA na farebné zákryty

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

»Darujem zeminu za odvoz. Tel. kontakt: 0902
612 264

www.kamenarstvo-bocan.sk

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

41-0014

Občianska
riadková
inzercia
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Predaj hydiny
na ďalší chov

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

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

www.hydina.eu
w
Ponúkame mládky Dominant
pred znáškou v rôznych farbách.

63-148

Predávame aj kŕmne zmesi
od belgického
výrobcu Versele Laga.

Murárske práce
0904 259 971

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

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

16-0001

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.

noviny SE 21-44
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63-0009
63-07

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Možnosť dovozu až k zákazníkovi.
41-0030

Chcete si
podať
inzerát?

správy z regiónu / služby

7
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Projekt za 193 tisíc eur
overený žiakmi



VUR

VNODGRPY6NDOLFL 5\EQLĀQiEìYDOp263

SOŠ elektrotechnická Gbely začala v roku 2020 realizovať projekt cezhraničnej
spolupráce INTERREG V-A SK-CZ s názvom Vzdelávanie zamerané na prax a trh
práce v oblasti elektrotechniky, automatizačnej techniky a mechatroniky. Projekt
je financovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj,
štátnych rozpočtov Slovenskej a Českej republiky, spoluúčasť na financovaní projektu mal tiež Trnavský samosprávny kraj. Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať laboratórium elektrotechniky, ktoré bude disponovať vysokokvalitným elektrotechnickým a technologickým vybavením, ktorý zodpovedá najnovším trendom
v oblasti vývoja, výskumu, ergonómie a bezpečnosti.

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



63-25

seniCko

Tešíme sa, že náš cieľ bol naplnený. Laboratórium elektrotechniky bolo vybudované a uvedené do prevádzky. Práve žiaci partnerskej školy Strednej priemyselnej
školy polytechnickej – centrum odbornej prípravy Zlín mali možnosť v rámci výmenného pobytu vyskúšať modernú technológiu vybavenia laboratória v dňoch od
13.10.2021 do 15.10.2021, kedy sme ich privítali na pôde SOŠ elektrotechnickej Gbely.
Škola mala pre žiakov pripravený bohatý program. V doobedňajších hodinách si
žiaci vyskúšali prácu v laboratóriu, na najmodernejších technologických zariadeniach, kde sa zaoberali elektrotechnickým meraním, „pohrali“ sa s nameranými
krivkami rôznych frekvencií a v poobedňajších hodinách objavovali históriu a pridanú hodnotu mesta Gbely. Naši hostia navštívili Mestskú a naftársku expozíciu
v časti budovy Základnej umeleckej školy Gbely, ktorá v očiach žiakov značila nadšenie a úctu k „čiernemu zlatu“, ktorého história im doteraz nebola známa, obdiv
si tiež pri večernej prechádzke vyslúžil miestny kostol. Hostia spoznali čaro Adamovských jazier, neskrývaný údiv patril vrtnej veži, ktorá nás víta pri vstupe do
mesta Gbely od Adamovských jazier, tiež nevynechali prvý ropný vrt, kde ukončili
potulky históriou Gbiel. Veríme, že žiakom a pedagógom partnerskej školy sa u nás
páčilo, do svojej vlasti sa vrátili obohatení o nové skúsenosti a zážitky. Žiaci SOŠ
elektrotechnickej, Gbely, absolvovali výmenný pobyt v SPŠP COP Zlín v čase od
18.10.2021 do 20.10.2021, kde si ozrejmili technológiu počítačových sietí, spoznali
mesto Zlín a pobyt naplnili zážitkami a novými poznatkami.
Ing. Alena Klenová, projektový manažér

Výročia a udalosti
nacisti počas tzv. Krištáľovej noci podpálili v Nemecku synagógy a
kruto perzekvovali židovských kníhkupcov

63-78

9. novembra 1938

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

TÚŽITE PO VLASTNEJ DOMÁCEJ PÁLENKE?
63-10

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

noviny SE 21-44
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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

služby

8
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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

16-0174

najlepšie
ceny
v regióne
BEZ

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

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

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia
41-14

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

16-0

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

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0189

AKCIA

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

ANTIGÉNOVÉ
A RT-PCR TESTOVANIE
PRE SAMOPLATCOV
Ź AG Test – objednávka

cez Momky.sk –

8,99 €

Ź AG Test – platba

14,99 €
Ź PCR Test – klasický – 49,99 €
alebo kloktací – 54,99 €
na mieste –

Skalica
7HKHOĊD

Otváracia doba:
08.15 – 13.15 hod. (pondelok – piatok)
ȂKRG VRERWDȂQHGHĀD

Otváracia doba:
08.00 – 11.00 hod.
SRQGHORNȂQHGHĀDRNUHPVWUHG\NHG\MH020]DWYRUHQ£

Senica
+YLH]GRVODYRYD

komínov

94-0064

Frézovanie

+RO¯Ï
Hollého 3507

Otváracia doba:
ȂKRG SRQGHORNȂQHGHĀD

  


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

  

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

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

noviny SE 21-44
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Zeleninu si môžete
objednať aj telefonicky na:
16-0010

10-0007

ER

  

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

32-0118

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

ZĽAVAEZ

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

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

zdravie

seniCko
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OČNÁ OPTIKA

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

AKCIA
vynikajúce multifokálne
sklá PHYSIO 3.0

-50%
predĺžená akcia
do 30. 11. 2021

www.oftalens.sk

10-0206

CBD a prostatitída?

Prostatitída alebo skrátene prostata, je
urologické ochorenie s odhadovaným výskytom u 2% až 9% v bežnej mužskej populácii. Má negatívny dopad na kvalitu života
a s ním spojené libido a sebavedomie.
Postihuje vekové skupiny mužov vo veku
už od 45 rokov a každým rokom táto hranica
alarmujúco klesá. Podľa amerických inštitútov môže prostatitída predstavovať až 25%
návštev u lekára a konzultácie spojené s
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatitídy.
Zväčšenie prostaty môže automaticky viesť
k slabšej erekcii a takto postihnutým mužom
negatívne ovplyvňuje libido. Všetky tieto
problémy ústia do zníženého sebavedomia a
pocitu menejcennosti.
Prostatitída často spôsobuje veľmi ťažké
a bolestivé močenie. Medzi ďalšie príznaky
patrí bolesť v slabinách, panvovej oblasti
alebo na genitáliách a často sa jej príznaky
pripisujú chrípkovým stavom.

CBDexpert

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť,
ale často majú veľmi negatívny vplyv na celkový metabolizmus a zaťaženie ľudských orgánov, hlavne obličiek a pečene
Priama interakcia CBD na prostatu?

Podľa posledných výskumov niekoľko klinických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojovať proti bolesti.

Foto: freepik / jcomp

bruchu
ŏ bolesti v oblasti medzi konečníkom a
mieškom (perineum)
ŏ bolesť alebo nepríjemné pocity v penise
alebo semenníkoch
ŏ ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou
alebo pálivým pocitom
ŏ príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou
Príznaky prostatitídy, ktoré netreba prostatitídou)
podceňovať:
Prostatitída a jej možné ďalšie kompliŏ naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo- kácie:
čením, napríklad dribling (dokvapkávanie)
ŏnoktúria – časté močenie hlavne v noci
ŏbakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
ŏ pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú- ŏ zápal stočenej trubice pri zadnej časti seria)
menníka (epididymitída)
ŏzakalený moč
ŏdutina, ktorá je vyplnená hnisom v prostaŏkrv v moči
te (prostatický absces)
ŏsilná bolesť v slabinách, krížoch alebo v ŏ abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa

Liečivé schopnosti konope poznali lekári
na celom svete už celé storočia, a aj práve
preto mnoho pacientov z urologických ambulancií siaha práve po CBD olejoch v rôznych formách.
Podľa článku z roku 2009 publikovaného v časopise Annals of New York Academy of Sciences našli vedci receptory EKS
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych
reprodukčných orgánoch, napríklad v semenníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú rozmiestnené po celom tele a majú za úlohu
zabezpečovať správne fungovanie orgánov,
nervového systému, pohybového aparátu
ako aj celkového režimu deň / noc.
V článku v časopise BioMed Research International praktikanti ajurvédy rastlinu
Cannabis sativa, z ktorej sa získava marihuana a CBD, používali už mnoho rokov na
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.
» red.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

20% CBD olej
0

63,0

45

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

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

k ac c
a
,k
a ka

a
ac
ak u
au a
i k

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

a

a

aa
b
a i

33-0091

0948 777 971

32-0055-4

Všetky stenšenia,
samozafarbiacie,
slnečné, polarizačné
a dioptrické sklá

práCa
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Lepšia vybavenosť škôl
vďaka zákazníkom Lidl
Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu
je darovať časť z obratu v prvý deň predaja
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodnote aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje
jedno euro susedným základných alebo spojeným školám. Získajú tak napríklad notebooky,
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, tablety, externé disky, balíček Microsoft Office 2019
či tašky na počítačovú techniku.
Najnovšia predajňa obchodného reťazca
Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príležitosť podporiť okolité základné školy. „Teší

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať školy v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude
v roku 2022 sláviť 70. výročie existencie školy. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum
dlhovekosť, obľúbenosť u verejnosti, príjemných pracovníkov, úspechy v uspokojovaní
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Antonia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8.
Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďaku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách
nezabúda ani na školy, a teda je oporou pri
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu nielen pre žiakov, ale i učiteľov. Najmä
v náročnom období, kedy je dištančné vyučovanie prekážkou, umožní deťom s nedostatočnou technickou podporou plnohodnotný spôsob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu,
ako majú ostatní spolužiaci.
Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj potrebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľudia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zmenám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len
o obyčajnú finančnú pomoc. Ide o šancu na
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú
rolu na ceste k lepším zajtrajškom.
Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu
v hodnote 312 000 eur.
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33-0090

Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Slovensku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen
smerom na zamestnancov, obchodných partnerov ale na životné prostredie, komunitu
a okolie, v ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl
preto prepojila zákazníkov a základné školy.
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanejšej budúcnosti detí.

domáCnosŤ a elektro

11

33-0087

seniCko
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otraviny EURO DISKONT Kátovská ul.Holíč
prijme do pracovného pomeru

VEDÚCU PREDAJNE

Kontakt: 0904 173 077
katovska@merkfood.com, cerna@merkfood.com

41-55

Náplň práce :
Zabezpečovanie chodu prevádzky
Vedenie kolektívu zamestnancov
Objednávanie a príjem tovaru
Optimalizácia skladových zásob
Odvod tržieb
Práca s PC
Riešenie reklamácií
Znalosti:
Prax v obchode minimálne 3 roky
Znalosť práce s PC
Skúsenosti s vedením kolektívu
Flexibilitu, bezúhonnosť, spoľahlivosť
Mzdové podmienky (brutto):
1 200,- EUR/mesiac
+ motivačné ohodnotenie podľa vykonanej práce
+ bonus za dochádzanie za prácou

PONUKA PRÁCE VODIČA

Info: 0948 427 428

16-0225

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

63-155

12
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41-99

seniCko

Výročia a udalosti
pri svätej omši o 11. hodine posvätil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita košický, kostol Krista Kráľa na sídlisku Sekčov v Prešove

11. novembra 2000

Potraviny EURO DISKONT Kátovská ul. Holíč prijme

BRIGÁDNIČKY
Náplň práce:

Dokladanie tovaru, obsluha zákazníkov,
upratovanie predajne, ostatné pomocné práce
Práca cez týždeň aj cez víkendy - vhodné pre študentky
Platové podmienky:
41-55

Kontakt: 0904 173 077

katovska@merkfood.com, cerna@merkfood.com

99-143

4,20 brutto + víkedové príplatky
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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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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) 823 - 1000 €/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

Rakúska firma ponúka prácu






roznos letákov a novín
vo Viedni





10-0185

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

41-92

personalne@grafobal.sk

41-0016

Prosím kontaktujte nás na













HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY






63-115

- ubytovanie
zabezpečené

+420 702 193 121

85_0655

0800 500 091

Výročia a udalosti
české stavovské vojsko bolo porazené v
bitke na Bielej hore pri Prahe

8. novembra 1620

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

Výročia a udalosti
štart sovietskej sondy Luna 17 s vozidlom
Lunochod 1 na prieskum Mesiaca

10. novembra 1970

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na špecializované pozície:

Miesto práce: Druh pracovného pomeru:
Senica
plný úväzok

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

Termín nástupu:
ihneď

Mzda po zapracovaní od 900 € do 1700 € (z toho základná zložka mzdy 650 €)
Požadujeme: stredoškolské technické vzdelanie v odbore polygrafia alebo
strojárstvo

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

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

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

personalne@grafobal.sk
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034 6967330, 0914 222 739

41-0016

41-92

Prosím kontaktujte nás na

zdravie / sluŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

47-001
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame
D
d ži
prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

IME

AJ

VZ

34-0152

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

37-140

94-0110

ONLINE!

noviny SE 21-44
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