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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk

Už sú to viac ako tri desaťročia, keď 
„Modlidba pre Martu“ znela už aj v 
štátnych médiách, niesla sa ponad 
námestia, zaplnené do posledného 
miesta ľuďmi spoločnej vôle po slo-
bode, právnom štáte a demokracii 
v zmysle dovtedy iba vysnívaných 
„západných“ ústavných noriem.

Všetci, ktorí vtedy zažili atmosfé-
ru námestí, sa túžili zbaviť otroctva 
demagógie, propagandy, otroctva 
vedúcej úlohy samovyvolenej strany. 
Lenže – tak, ako to bývalo bežné v ot-
rokárskych časoch nielen v kolóniach, 
ale aj v satelitoch vtedajšej sovietskej 
Moskvy, mnohí z otrokov nezatúžili po 
slobode, ale po pozícii stať sa dozorca-
mi iných otrokov. Mnohí z tých, ktorí 
stáli vtedy na námestiach, sú dnes v 
pozícii otrokov a mnohí z tých, ktorí 
vtedy využili šancu, sú dnes otrokári. 
Zloba, závisť a zášť sa vrátili s x-násob-
nou intenzitou. Počúvajúc vyjadrenia 
niektorých politikov a sledujúc mieru 
ich empatie k občanom, ktorí už ne-
majú z čoho žiť, zostáva iba žasnúť nad 
tým, s akou inteligenciou a šarmom 
v porovnaní s dneškom udupávali 
slobodu „husákovci“. Inak poveda-
né – zmenil sa iba štýl presadzovania 

moci. Mier už dávno prestal strážiť túto 
krajinu.

Takže, zaspomínajme si v týchto 
dňoch na Karlíčka Kryla. Ak sa nám 
aspoň komusi ešte trochu chce:

„Demokracia rozkvitá, hoci s koz-
metickou chybou. Tí, ktorí kradli po 
celé roky, dnes dvojnásobne kradnú.  
Tí, ktorí nás roky týrali, nás vyhadzujú 
z práce. A z tých, ktorí pravdu spieva-
li, dnes narobili zradcov. Demokracia 
panuje od Ašu až po Humenné. Zamat 
i neha v pánovi je a zuby vylomenné.

Dali nám nové postroje a hoci nás 
chomút páli, zaujímame postoje, na-
miesto aby sme stáli. Bez poctivosti, 
bez práva a hlavne bez ohľadov. De-
mokracia miesto srdca brucho má a  
miesto duše papule.“

Možno je to krutý text a ide iba o 
hrubý preklad. Ale Karel Kryl bol vi-
zionár. Vedel, že to proste 
s tou demokraciou akosi 
nevyšlo Že nám ju iba na-
hovárajú.

Želám vám emotívne 
prežitý týždeň, plný 
spomienok na časy 
nádejí – s pozdra-
vom

Zloba, závisť, zášť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0908 979 377

InZerCIA
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SENICKO-SKALICKO

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 

párny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Borský Mikuláš, Borský 
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty, 
Moravský Svätý Ján, Rovensko, 
Sekule, Smolinské, Šaštín - Strá-
že, Štefanov, Skalica, Dubovce, 
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mok-
rý Háj, Petrova Ves, Popudinské 
Močidľany, Radimov, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty, 
Jablonica  

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

skalicko@regionpress.sk

Redakcia: Potočná 16 
SKALICA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (34.570 domácností)

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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VÝROBA - PREDAJ
sadeníc vinnej
révy, stolové

i muštové odrody

Info: 0911 244 796 
0903 988 011 

SKALICA
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete   AKCIA-   20% zľava 
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od 99 €/t

 od 190 €/t

 SUPER CENY 
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KĽÚČOVÁ SLUŽBA
VLOŽKY, ZÁMKY

ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV

KONOPNÉ KRÉMY 

Mazúrová 9, Skalica
(oproti Grafobalu)
Tel.: 0918 586 322
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0905 915 033

InZerCIA
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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 ...

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:
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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info@rekuperacky.sk

+421 944 561 949

www.rekuperacky.sk

Vetranie s rekuperáciou Comair

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

SHOWROOM
Dohodnite si termín na 0944 561 949

Sasinkova 24
SKALICA 
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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17. novembra 1939   
nacisti uzavreli české vysoké školy, množ-
stvo študentov deportovaných do koncen-
tračných táborov. O dva roky v Londýne 
vyhlásili 17. november ako Medzinárodný 
deň študentstva.

Výročia a udalosti
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Občianska
riadková
inzercia

»Kúpim starý PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JA-
WA 21,MUSTANG,MOPED 
STADION,JAWA 90 SIM-
SON ENDURO ELECTRO-
NIC aj pokazené. Platím 
ihneď. Ponúknite.Tel. 
0915215406 
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA. Tel. 0908 205 
521

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Ponúkam pripúšťanie 
kôz.Tel. 0907276042 
»Predám jatočné morky, 
Kopčany.Tel. 0903572514 
»Predám mladých 5-me-
sačných kohútov na 
chov.Tel. 0903159259 
»Predám kŕmnu repu.
Tel. 0346694908

»Vykupujem gramofó-
nové LP platne (vinyl).
Tel. 0918315093

»Predám krbové kachle 
s výmeníkom, s výko-
nom 15,1 kw, cena 800 
€.Tel. 0910345735 
»Predám cirkulár na pí-
lenie dreva a stojanovú 
vŕtačku. SI. Tel. 0903 
903 286

»Kúpim knihu: Theresa 
Chel ingova- ‘ Skutočné 
nebo‘. Tel. 0915 344 424

01 AUTO-MOTO / predaj        

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    
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OSOBNÝ BANKROT- AKO NA TO
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ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

www.abc-okna.sk

okna@abc-okna.sk      holic@abc-okna.sk                 Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)                  tel.: 0948 344 401

LETNÁ AKCIA
Najnižšie ceny

na okná a dvere
Zľavy na novostavby

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

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
HS Portál

NAVIAC POSKYTUJEME PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!

JESENNÁ AKCIA
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ

ELEKTROINŠTALÁCIE
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Sociálna poisťovňa zverejnila for-
mulár čestného vyhlásenia, ktorým 
zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) môžu 
žiadať o odklad splatnosti poistného 
za október 2021. Lehota splatnosti sa 
im predĺži do 30. júna 2024.

Odložiť si úhradu poistného do 
Sociálnej poisťovne môžu zamestná-
vatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles 
čistého obratu alebo pokles príjmov 
z podnikania a z inej samostatnej zá-
robkovej činnosti o 40 percent a viac. 
Predĺženie lehoty na zaplatenie poist-
ného za október 2021 platí pre povinne 
nemocensky a povinne dôchodkovo 
poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za 
časť poistného za zamestnávateľa (nie 
za zamestnanca).

Sociálna poisťovňa odporúča vyu-
žiť elektronický formulár, ktorý zabez-
pečí rýchlu spätnú väzbu o zapracova-
ní predĺženej splatnosti poistného. V 
nevyhnutnom prípade je možné využiť 
aj listinnú podobu formulára, ktorú tre-
ba doručiť do príslušnej pobočky Soci-
álnej poisťovne.

Nové lehoty splatnosti odloženého 
poistného na sociálne poistenie za za-
mestnávateľa a za SZČO sú teda predĺ-
žené za mesiac:

máj 2020 do 31. marca 2022

jún 2020 do 30. júna 2022
júl 2020 do 30. septembra 2022
december 2020 do 31. decembra 2022
január 2021 do 31. marca 2023
február 2021 do 30. júna 2023
marec 2021 do 30. septembra 2023
apríl 2021 do 31. decembra 2023
máj 2021 do 31. marca 2024
október 2021 do 30. júna 2024

Koho sa možnosť 
odkladu odvodov týka?
- zamestnávateľov v časti ich odvodov 
za zamestnávateľa. Možnosť odkladu 
odvodov sa teda netýka časti poistné-
ho, ktoré odvádza zamestnávateľ za 
zamestnanca, kde naďalej platia pô-
vodné termíny splatnosti,
- povinne poistených samostatne zá-
robkovo činných osôb (SZČO).

O termínoch 
odkladu platby poistného

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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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  

Zeleninu si môžete
objednať aj telefonicky na:
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0905631871

3D geometria HUNTER
Servis klimatizácie

Skúšobná linka bŕzd a tlmičov 
Autoklampiarske a lakovnícke práce

AUTOSERVIS 
OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

PNEUSERVIS 
MANTAP

Sobotište 719

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

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 
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∙ SPRACOVANIE OVOCIA - PORADENSTVO

∙ SPRACOVANIE KVASU NA DOMÁCU PÁLENKU

∙ Ponuka prípravkov do ovocných kvasov: kvasinky, enzýmy, živné soli 

PÁLENICA U TATKA V HOLÍČI

KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRÍPRAVY
OVOCNÝCH DESTILÁTOV

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

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

PONÚKA

TÚŽITE PO VLASTNEJ DOMÁCEJ PÁLENKE?
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

399 € 449 €

599 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk

1500

1500

15
00

800

2300
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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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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu

09

w

Predávame aj kŕmne zmesi 
od belgického 

výrobcu Versele Laga.

Možnosť dovozu až k zákazníkovi. 

Ponúkame mládky Dominant 
pred znáškou v rôznych farbách. 
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15. novembra 1915    
premiéra operety Čardášová princezná, 
najslávnejšieho diela Emmericha Kálmána

Výročia a udalosti
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»Ahoj, mám 49 r.a rád 
by som sa zoznámil so 
štíhlou ženou.SMS. Tel. 
0917655780 
»ŤZP42 HĽADÁ ŽENU DO 55 
R. Tel. kontakt: 0944 023 
252

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SE zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU    

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

Murárske práce

0904 259 971
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VÝROBA A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

NOVINKA:

BRIKETY
z tvrdého dreva

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

AKCIA  NOVEMBER 2021

chodníky okolo hrobu, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

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

1-hrob od 1390 € • 2-hrob od 1690 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €

DÔVERYHODNÁ 

FIRMA 2021
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POHREBNÁ SLUŽBAZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:0907 928 212, 0915 732 830www.pohrebnesluzby-holic.sk

prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)

Komplexné pohrebné - cintorínske službymaloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...medzinárodná preprava zosnulých
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PEKARr s.r.o., Skalica

v Dome smútku v Skalici
sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...

Stála služba pri
prevoze zosnulých

tel.: 034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 830
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ŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBA

DOJČ
Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovan-
èíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.

www.pohrebnesluzby-dojc.sk

PEKAR SRs s.r.o.
POHREBNÁ SLUŽBA

Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830
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InZerÁT,KTorÝ
PreDÁvA

PROGRAM KINA  CINEMAX  SKALICA

SOBOTA 13.11.2021
Rodina Addamsovcov 2 13:20, 15:20, Ron má chybu 
13:30, Kurz manželskej túžby 15:50, Karel 17:30, Že-
lanie pre Ježiška 17:50, Duna 20:10, Eternals 20:20 

NEDEĽA 14.11.2021
Rodina Addamsovcov 2 13:20, 15:20, Ron má chybu 
13:30, Kurz manželskej túžby 15:50, Karel 17:30, Že-
lanie pre Ježiška 17:50, Duna 20:10, Eternals 20:20 

PONDELOK 15.11.2021
Rodina Addamsovcov 2 15:20, Kurz manželskej 
túžby 15:50, Karel 17:30, Želanie pre Ježiška 17:50, 
Duna 20:10, Eternals 20:20 

UTOROK 16.11.2021
Rodina Addamsovcov 2 15:20, Kurz manželskej 
túžby 15:50, Karel 17:30, Želanie pre Ježiška 17:50, 
Duna 20:10, Eternals 20:20 

STREDA 17.11.2021
Rodina Addamsovcov 2 13:20, 15:20, Ron má chybu 
13:30, Kurz manželskej túžby 15:50, Karel 17:30, Že-
lanie pre Ježiška 17:50, Duna 20:10, Eternals 20:20 

SENICA - KOLÓNIA kamenskoda@gmail.com

+421 915 101 677

Akcia v mesiacoch november – február 30 % zľavy
na kuchynské pracovné dosky zo žuly a mramoru,

parapetné dosky, schody so zamerom zdarma.
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Iba za

15 €
mesa ne.

 AJ VY 

1000 €
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www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

k a c c  a  a c
a  , k ak u  
a ka  au a

i k

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

 a a b  
a  a a i
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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz 

viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stre-
sy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať 
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď 
by už hlava mala odpočívať.

Nebezpečenstvo závislosti

Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu 
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme 
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu 
neustále chýba regenerácia, bez ktorej 
sa zvyšuje riziko viacerých chronických 
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí – 
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť 
problémy so spánkom pomocou rôznych 
syntetických tabletiek.

Tabletky na spánok fungujú u mnohých 
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným 
rizikom je vznik závislosti – mozog cel-
kom stratí schopnosť navodiť si pohodu 
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je 
spánok celkom nemožný. Iné skupiny 
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich 
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez 
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako 
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce 
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách, 
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie 
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi 
individuálne.

Zdravý život a čaje

Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom 

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľ-
vek tabletkám, mali by ste urobiť maxi-
mum pre fungovanie v zdravom režime: 
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud, 
nesledovať elektronické prístroje (hlavne 
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľah-
ké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez 
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne 
na čerstvom vzduchu a pred spánkom 
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad 
čítanie knihy.

Okrem týchto psychohygienických 
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť 
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké. 
Osvedčený relaxačný účinok má medov-

ka lekárska, valeriána lekárska, mäta 
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný, 
chmeľ či levanduľa.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskú-
šalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnej-
šieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozi-
tívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie. 
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá 
je pochádza z konopy siatej a poznali ju 
prastarí predkovia vo všetkých častiach 
zeme. Funguje tak, že stimuluje recepto-
ry endokanabinoidného systému v tele   
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mno-
hých procesoch organizmu. Podľa štúdie 
vedcov z Univerzity v Colorade v časopi-
se Permanente Journal z roku 2019 sa po 
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie 
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou. 
Obdobné výsledky majú aj viaceré men-
šie štúdie, avšak presný rozsah a očaká-
vané účinky nie sú zmapované natoľko, 
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité 
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť kaž-
dý individuálne. Štúdie sa však zhodujú 
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa 
neprejavili žiadne vedľajšie účinky. 

Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však pla-
tí, že žiaden prípravok nedokáže plne na-
hradiť efekt zdravotného životného štýlu 
a preto každému, odporúčame, aby pra-
coval najmä na odstránení dôvodov, pre 
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.                          
             » red.

Foto: Canva.com
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
NOVEMBER – DECEMBER

2021

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

R

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

1
6
-0
0
1
0

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

13. novembra 2019   
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Mo-
ravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

Výročia a udalosti
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Kto pomôže osamelým deťom v nemocniciach
Zdravotní klauni navštevujú pravidelne vyše �� detských oddelení na Slovensku

Osemročná Amálka leží v nemocnici dlhé tri 
mesiace, často trávi čas bez rodičov. Každý deň 
podstupuje liečbu spojenú s rôznymi vyšetre-
niami a odbermi. Už si na to zvykla, ale aj tak 
sa cíti občas osamelá a býva jej smutno za rodi-
nou, domovom aj kamarátmi. Vždy sa však teší 
na utorky a štvrtky. Vtedy ju totiž navštevujú 
zábavní doktori a sestričky s červenými nosmi, 
ktorí vedia, ako ju rozosmiať a zlepšiť jej náladu.
 

Aktuálne je v nemocniciach veľa chorých detí, 
ktoré musia denne čeliť bolesti, osamelosti 
a strachu z neznámeho lekárskeho prostredia. 
Poslaním nášho občianskeho združenia je priná-
šať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. 
Preto už ��. rok profesionálni zdravotní klauni 
pravidelne navštevujú viac ako �� nemocníc, 

kde sa nachádzajú detské oddelenia, ale tiež 
seniorov vo vyše �� zariadeniach. Prostredníc-
tvom klaunského umenia pomáha viac ako �� 
zdravotných klaunov z Červeného nosa zmierniť 
stres a priniesť psychickú úľavu veľkým aj ma-
lým pacientom. Do nemocnice, kde leží Amálka, 
prichádzajú dvakrát do týždňa, aby jej a ďalším 
chorým deťom pomohli na chvíľu zabudnúť na 
ich trápenia spojené s chorobou i pobytom v ne-
mocnici, a vyčarili im úsmev na tvári. 
 

Aj vy môžete pomôcť deťom, ako je Amálka. 
Prispejte, prosím, akoukoľvek sumou online na 
www.cervenynos.sk alebo priamo na účet 
SK�� ���� ���� ���� ���� ���� a pomôžete 
tak vrátiť úsmev na tvár tým, ktorí to teraz naj-
viac potrebujú. ĎAKUJEME!Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

STAVEBNINY

prijmeme na TPP

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

grepiniakova@krajn.sk, 0917 661 831

do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi
mzda: 900,- eur brutto + výkonnostné odmeny

ADMINISTRATÍVNEHO
PRACOVNÍKA

Predbežné skúšky 
farbiarov“ 
Slovenská poľovnícka komora, organizačná zložka, 
Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica, uspo-
riadala v poslednú októbrovú nedeľu „ Predbežné 
skúšky farbiarov „. 
Organizáciou týchto skúšok poverila  Poľovnícke zdru-
ženie Prietrž v okrese Senica. Skúšky zahájil predseda 
PZ Prietrž Pavol Czobor v poľovníckom areály  PZ Prie-
trž, ktorý všetkých účastníkov privítal a odovzdal slo-
vo podpredsedovi OPK Myjava a Senica Jozefovi Bach-
ratému. Tento sa prihovoril všetkým zúčastneným za 
OPK, poďakoval PZ  Prietrž za ochotu zorganizovať tie-
to Predbežné skúšky farbiarov , predstavil rozhodcov-
ský zbor na čele s hlavným rozhodcom Pavlom Miklo-
šom z Považskej Bystrice a skúšky sa mohli začať. 
Na skúšky bolo prihlásených šesť vodičov so svojimi 
štvornohými zverencami.  Skúšobné disciplíny všetci 
absolvovali v poľovnom revíri Prietrž za pekného je-
senného počasia. Hlavnou disciplínou  na týchto skúš-
kach bolo dohľadanie raticovej zveri na umelo založe-
nej nepofarbenej stope v dĺžke 500 krokov. Túto ťažkú 
disciplínu zvládlo všetkých šesť psíkov a sučiek. 
Poriadajúce PZ Prietrž zabezpečilo pre prvých troch 
účastníkov vecné ceny, poradie podľa sčítaných bo-
dov z rozhodcovských tabuliek bolo nasledovné: na 
prvom  mieste skončil pes , Slovenský kopov DARK 
spod Mníchovej úboče I. C., s vodičom Martinom Ma-
sárom  z Hradišťa pod Vrátnom, druhý skončil pes ba-
vorský farbiar ADIS z Humajovského dvora I.C., vodič 
Pavel Humaj z Dolných Vesteníc a na treťom mieste 
sa umiestnila suka slovenského kopova DONA spod 
Mníchovej úboče I.C., s vodičom Šimonom Masárom 
z Hradišťa pod Vrátnom. 
Poľovnícke združenie Prietrž podľa hodnotenia hlav-
ného rozhodcu  Predbežné skúšky farbiarov zabezpe-
čilo na výbornú, pri dodržaní poľovníckych zvykov, 
tradícií a trúbenia poľovníckych signálov na lesnici 
v podaní Marcela Krahulca ml. 

Jozef Bachratý 
podpredseda OPK Myjava a Senica
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Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

Ponúkame:

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

na jednozmennú prevádzku

- kontrola súladu s technologickým postupom

- Úplná fyzická a vizuálna kontrola funkčnosti bicyklov, 

  prípadné donastavenie jednotlivých 

  komponentov – mechanických aj elektrických

- Upozornenie na opakované chyby konkrétnych 

  pracovníkov, prípadné názorné predvedenie 

  bezchybnej montáže

- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,-- EUR 

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s. 

  za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

V prípade záujmu zasielajte žiadosti 

s profesným životopisom 

na e-mail: svrckova@dema.sk
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otraviny EURO DISKONT Kátovská ul.Holíč
prijme do pracovného pomeru 

VEDÚCU PREDAJNE
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

Kontakt: 0904 173 077
katovska@merkfood.com, cerna@merkfood.com
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Potraviny EURO DISKONT Kátovská ul. Holíč prijme 

BRIGÁDNIČKY
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Platové podmienky:
4,20 brutto + víkedové príplatky

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

Náplň práce:
Dokladanie tovaru, obsluha zákazníkov,

upratovanie predajne, ostatné pomocné práce
Práca cez týždeň aj cez víkendy - vhodné pre študentky

8
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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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)  

 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 íspevok na DDS  odmeny za

zlepšovateľské hnutie  odmeny pri pracovných jubileách

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

Prosím kontaktujte nás na 

   odmena za nájdenie nového zamestnanca

16. novembra 1989    
V Bratislave sa uskutočnil nepovolený študent-
ský pochod za lepšie podmienky v školstve

Výročia a udalosti
19. novembra 1944    
začala sa Tokajícka tragédia.

Výročia a udalosti

DANEX Slovakia, s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

,
prípadne mailom: info@danexsro.sk

alebo nás kontaktujte priamo na tej istej adrese.

Nástupná mzda brutto od 1252/ 163 h.
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Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

Ponúkame:

VEDÚCI SKLADU 
VO VÝROBE BICYKLOV

na jednozmennú prevádzku

V prípade záujmu zasielajte žiadosti 
s profesným životopisom 

na e-mail: svrckova@dema.sk

- Úplné stredoškolské vzdelanie
- Prax v oblasti skladového hospodárstva 3 roky

- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,-- EUR 
- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- Možnosť profesného rastu
- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s. 
  za zvýhodnené ceny
- Príjemný kolektív

- Riadenie a udržiavanie skladu v súlade 
  s internými pravidlami spoločnosti. 
- Riadenie, kontrola a koordinácia tímu skladníkov. 
- Zabezpečovanie a kontrola výmeny materiálu 
  a informácií medzi skladom a výrobou. 
- Prijímanie tovaru na sklad, kontrola a označovanie 
  tovaru, vedenie skladovej evidencie, inventúry. 
- Zabezpečenie vykládky a nakládky materiálu. 

Požadujeme:
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Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

Ponúkame:

ADMINISTRATÍVNY 
PRACOVNÍK - REFERENT

na jednozmennú prevádzku

V prípade záujmu zasielajte žiadosti 
s profesným životopisom 

na e-mail: svrckova@dema.sk

- Ukončené stredoškolské vzdelanie

- Znalosť práce s pC
- prax v administratívnych zručnostiach najmenej 1 rok

- Základná hrubá mesačná mzda 850,-- EUR + prémie 

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s. 

  za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

- Evidencia dochádzky

- Evidencia plnenia výkonovej normy

- Evidencia príjmu, výdaju a chýbajúceho materiálu 

- Evidencia vývozu bicyklov

- Evidencia obalového materiálu

Požadujeme:
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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 európ-
skych návrhárov, alebo rôzne typy pracovnej módy. Našou filozofiou je flexibilne 
reagovať na rôznorodé potreby zákazníkov a ponúknuť produkt najvyššej kvality.

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 pod-
nikoch 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 hod-
notou vyrobené v EÚ je celosvetovo čoraz väčší záujem.

Aké sú pracovné podmienky v podniku?
Hlavným menovateľom je neformálnosť. Kde inde ako v rodinnom podniku stretá-
vate 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.

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

Klemon Fashion: 
tradícia a perspektíva odevnej výroby v Holíči

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

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 pracov-
nej doby. Životných situácii je množstvo a snažíme sa spoločne hľadať odpoveď na 
každú z nich.

Nájdu si v spoločnosti miesto aj záujemcovia z iných odborov?
Áno, máme pozície, ktoré nevyžadujú odevné zručnosti. Samozrejme ak je záujem-
ca ochotný, radi ho naučíme akékoľvek zručnosti. Každý zamestnanec so zodpo-
vedným prístupom k práci je u nás vítaný.
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Informujte sa osobne v závode
Protherm Production, ul. Jurkovičova 45
v Skalici (pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
telefonicky: 034/69 66 272  

alebo mailom: ivana.matulova.ml@protherm.sk

 PRIDAJTE SA DO TÍMOV 
 V PROTHERM PRODUCTION  
 V SKALICI

Veľký európsky výrobca kotlov hľadá: 

operátorov a operátorky na montáž kotlov

skladníkov a skladníčky s praxou 

nástup je možný ihneď
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• strojmajster (tlačových, výsekových, lepiacich
   a kašírovacích  strojov)

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

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

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739        

Prosím kontaktujte nás na 
  • odmena za nájdenie nového zamestnanca
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14. novembra 1918   
bola ustanovená prvá česko-slovenská vláda tzv. všenárodnej ko-
alície a Tomáš Garrigue Masaryk bol zvolený za prezidenta

Výročia a udalosti
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• súrne hľadáme mužov-opatrovateľov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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