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Týždenne do 34 570 domácností

Žijeme zvláštne zvláštnu dobu
Známy komentátor sa vo svojom najnovšom článku zaoberá hľadaním
odpovede na otázku, prečo je naša
spoločnosť tak rozoštvaná a rozdelená. Pritom celý život ju vo svojich
článkoch rozoštváva a rozdeľuje. A
nie sám.

článok spotrebiteľského reťazca – občan. Lenže, ono to donekonečna nejde.
A starobné dôchodky tiež nie sú nafukovacie balóniky. Mimochodom, keď sa
znižuje kúpna sila obyvateľstva, logicky sa prepúšťa, lebo niet komu ponúkať
služby či tovar. Keď sa prepúšťa, kúpna
sila sa opäť zníži. A špirála chudoby
Podnikatelia a podnikateľské sub- všetkých sa smutne zdvíha do vyšších
jekty do veľkej miery právom plačú, že a vyšších poschodí. Teda, všetkých,
štát zakazuje občanom, aby u nich na- okrem našich politikov. Časť ich výdavkupovali či od nich odoberali služby. kov, ktoré si bežný občan či živnostník
Pritom, v akejsi snahe mať aspoň nejaké platí z vlastného, im hradí štát v podobe
tržby zdražujú svoju ponuku a tak sa dopravy, priestorov, pracovnej techniky
pripravujú sami aj o to málo, ktoré mohli a iných benefitov vrátane občerstvenia
utŕžiť. Život u nás stráca akúkoľvek logi- na poradách a večných koaličných raku. Koľko asi návštevníkov vo veku nad dách o ničom a zvyšnú časť výdavkov
sedemdesiat rokov má bežná mestská im valorizuje zákon. Živnostníkovi sa
plaváreň? A práve ona z dôvodu nižšej akurát tak valorizujú odvody a pomaly
návštevnosti ruší zľavy pre plavcov nad sa už na živnosť ani neoplatí pracovať. A
sedemdesiat rokov, čím im zdražuje čo sa ešte len chystá, vieme všetci.
svoje služby o sto percent. Koľkí z nich
Žijeme zvláštne zvláštnu
ešte prídu? No asi nikto. A tak je to vša- dobu, rozoštvanú a rozde. Ceny musia ísť hore, lebo... To všetci delenú, dobu nenávisti.
vieme. Lenže, vyššie ceny znamenajú A zúfalstva. Teraz už len
oveľa menší obrat. To vieme tiež všetci. vedieť, čo s tým...
Ľudia nemajú bezodné peňaženky. A
Pekný a hlavne v
to, o čo nás všetkých oberá štát svojou zdraví prežitý týžneznalosťou (podpredsedníčka vlády deň, vážení čitanepozná ani ten základ – výšku DPH) telia!
akosi nelogicky má zaplatiť ten najnižší
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

63-04

17%

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

41-102

MURÁRSKE
PRÁCE
obklady, dlažby,
rekonštrukcie
domov a bytov

PREDAJ
MLÁDOK

46-0002

11

NA STRANE č.

63-146

10-0203

41-104

od 1.3. 2022

63-121

0905 242 263
vladimirplesa63@gmail.com

63-123

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

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

63-62

Info: 0911 244 796
0903 988 011
SKALICA

41-97

sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody

INZercIA
0908 979 377

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

16-0207

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

VÝROBA - PREDAJ

6363-153

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

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

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
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

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

63-13

Redakcia:

Najčítanejšie regionálne noviny

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

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

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

63-60

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

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

41-05

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

63-0009
63-07

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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+ROtĀ
+ROtĀ

www.masmasaryk.sk

elektro

Gbely
Gbely
krby

kúpelne

Skalica
Skalica
náradie

spojovací materiál
41-105
41-87

voda
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Geometrické plány
Geometrické
plány
Vytýčenie pozemkov
Vytýčenie
pozemkov
Inžinierska
geodézia
Inžinierska
Legalizáciageodézia
čiernych stavieb
Legalizácia čiernych stavieb
63-142

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica,
ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica,
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08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
»Predám staré tehly.Tel.
0904689185

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Ponúkam pripúšťanie
kôz. Tel. 0907 276 042
»Predám jatočné morky,
Kopčany. Tel. 0903 572
514
»Predám mladých 5-mesačných kohútov na chov.
Tel. 0903 159 259
»Predám kozu, cena dohodou.Tel. 0907276042
»Predám šteniatka weimarského stavača , voľné fenky aj psík. Budú
očkované, odčervené a s
čipom. Odber 10.12.2021.
Pre viac info prosím volať.
Tel. 0949219960
»Predám cca 25 kg / balíky sena.Tel. 0908095649
»Predám ošípanú 190 kg.
Tel. 0903518420
»Predám lúpané orechy.
Tel.0346683034
»Predám pšenicu. Tel.
0907 588 694

AKCIA DECEMBER 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

0910 589 637

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

0908 979 377

41-44

07 REALITY / iné

AKCIA na farebné zákryty

06 POZEMKY / predaj

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE
63-0075
63-01

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

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

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

noviny se 21-48
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41-0028

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ

63-85

• 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

04 BYTY / prenájom

05 DOMY / predaj

63-03

Okná plné nápadov

03 BYTY / predaj
»Dám
do
prenájmu
izbu v RD v Skalici .Tel.
0915437517
»Prenajmem 1 izb. byt v
Skalici. Tel.0948 303 888



63-0019

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA. Tel. 0908 205 521
»Kúpim starý PIONIER
JAWA 05,JAWA 20,JAWA
21,MUSTANG,MOPED STADION,JAWA 90 SIMSON
ENDURO ELECTRONIC aj pokazené, platím ihneď, ponúknite.Tel. 0915215406
»JAWA 350 KYVACKA PANELKA 634 KÚPIM TÚTO
STARÚ MOTORKU AJ POKAZENÚ SAMOTNÝ MOTOR,
PLATÍM IHNEĎ, PONÚKNITE.
Tel. 0915 215 406

ERPRQWVN

www.kamenarstvo-bocan.sk

02 AUTO-MOTO / iné

63-0018

»Predám Hyundai Accent
1,3 garážované, r.v. 2006,
najazdené 230 000 km,
STK a EK do júna 2022,
letné + zimné gumy, cena
1750 €.Tel. 0903847172

63-158

01 AUTO-MOTO / predaj

OKNá a dvErE, služby

5

63-06

sENICKO

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-10

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

41-01

41-98

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

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

41-25

0944 716 337

Výročia a udalosti
František Gaulieder bol protiústavne zbavený poslaneckého mandátu

4. decembra 1996

Výročia a udalosti
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú
dochádzku

6. decembra 1774

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

MANTAP
41-27
41-0007

work.byvanie@gmail.com

Sobotište 719

0905631871
$ Výkopové zemné práce strojmi JCB 1CX, 3CX,
pásový otočný báger, ku každému bágru hydraulické kladivo,
všetky veľkosti lyžíc,mixovacia lopata na miešanie betónu
$ Autodoprava- nákladné vozidlá s hydr.rukou
$ Prenájom - pristavenie kontajnerov
$ Odvoz sute, dovoz zeminy, kameniva
$ Prenájom stavebnej mechanizácie - náradia
$ Prenájom lešenia a stojok

noviny se 21-48
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OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

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

$

$

63-29

Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

služby, OKNá a dvErE



VUR

VNODGRPY6NDOLFL 5\EQLĀQiEìYDOp263

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

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

11 HOBBY A ŠPORT
»Vykupujem gramofónové LP platne (vinyl). Tel.
0918315093

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
Predám mechanický preš
na hrozno - mláto 400 l,
cena 150 €, výborný stav.
Tel. 0948506711
»Predám skrinku pod umývadlo bielej farby v 60 cm,
š 50 cm, h 33 cm. Cena 10
€ .Tel. 0908630607 »Predám skrinky bielej farby:
v 85cm, š 50cm, h 23 cm,
cena 10 €, v 85cm, š 30cm,
h 23 cm, cena 10 €.Tel.
0908630607

63-165

09 DOMÁCNOSŤ

67$9(%1e5(=,92



63-25

Občianska
riadková
inzercia
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63-148

2300

399 €

449 €

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

0903 342 475

599 €

10% ZĽAVA

BRIKETY

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

z tvrdého dreva

rttrade@rttrade.sk

0918 645 802
0907 784 324

63-08

NOVINKA:

800
1500

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

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
1500

Chcete si
podať
inzerát?

PALIVOVÉHO
DREVA

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

41-0014

»Majka z KÁTOVA ozvi sa na
Tel. 0910612585

VÝROBA A PREDAJ

41-05

16 ZOZNAMKA

sk

1500

»Kúpim po starenke z
húre staré modrotlačové
barvenícke sukne a vlňáky, cena za kus 10 €.Tel.
0904582551 »Kto daruje
pár drobností pre deti na
Mikuláša a Vianoce, ďakujem. Tel. 0948 710 036
»Predám alebo vymením
drobné zemiaky za elektroodpad,motory,trafáky,káble,štar tér y,dynamá .
Tel.0944634153

41-0006
63-13

14 RôZNE / iné

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.

41-07

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

Výročia a udalosti
1. ročník udeľovania slovenských filmových cien Slnko v sieti

8. decembra 2006

Výročia a udalosti
alternatívna Nobelova cena: cena pre Astrid Lindgrenovú za jej zasadzovanie sa za práva detí

9. decembra 1994
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²ÈÂòث
ȯȲƵȌƮƦƵȲƊɈƵǸȌɨNEWSLETTRA
Prihláste sa na stránke

sutaz.senicko.sk
ȁƊȌƮƦƵȲȁƋȾǘȌȁƵɩȺǶƵɈɈȲƊ
a hrajte o nový super

výkonný mobil.
jƊɻƮɰɈɰɻƮƵȄɨɯɻȲƵƦɐǯƵǿƵȺȯȌǿƵƮɹǞ
ɨȾƵɈǲɰƧǘȌƮƦƵȲƊɈƵǸȌɨɨɰǘƵȲƧɐة
ǲɈȌȲɰȺƊȺɈƊȁƵǿƊǯǞɈƵǸȌǿREALME 8,
smartfónu s top parametrami.
Všetky zaujímavé ponuky z nášho
regiónu odteraz nájdete
nielen v poštovej, ale aj
v e-mailovej schránke

Newsletter SKALICKO-SENICKO

noviny se 21-48
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zemiaky : 0,40 € / kg
cibuľa : 0,40 € / kg

16-0001

  

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 –

+RO¯Ï
Hollého 3507

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

Otváracia doba:
ȂKRG SRQGHORNȂQHGHĀD

noviny se 21-48

11

94-0064

Zeleninu si môžete
objednať aj telefonicky na:

32-0118

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

pOlItICKá INzErCIa
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V Európe rokuje s lídrami, doma rád varí rodine
Vladimír Bilčík (46) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU. Zaoberá sa ochranou
právneho štátu, bojom s dezinformáciami a rozšírením EÚ na západný Balkán. Pred vstupom do
politiky učil na Katedre politológie Univerzity Komenského a viedol výskumný program o európskej
politike v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). Pôsobí v najsilnejšej politickej
skupine Európskeho parlamentu - Európskej ľudovej strane.
Prednedávnom ste navštívili Čiernu Horu,
kde vás počas jedného dňa prijal prezident,
predseda parlamentu, premiér a vystúpili
ste v čiernohorskom parlamente. Podobné
návštevy robíte aj v Srbsku. Čo je vašou úlohou na Balkáne?
V Čiernej Hore som predsedom delegácie
Európskeho parlamentu a v Srbsku stálym
spravodajcom Európskeho parlamentu. Zjednodušene - europoslanci ma poverili, aby som
ich zastupoval v procese vstupu týchto krajín
do EÚ. Podobne ako u nás v deväťdesiatych
rokoch, vstup do EÚ je pre Srbov a Čiernohorcov
strategickou otázkou. Ak ju zvládnu, zlepší sa
kvalita života pre ľudí v týchto krajinách. Keďže
som v Podgorici či v Belehrade tvárou európskej
politiky, miestne médiá moje návštevy ostro
sledujú.

vrátil po ôsmich rokoch domov. Začal som sa
venovať európskej politike ako výskumník,
organizoval som verejné podujatia a diskusie
o potrebe vstupu do Európskej únie. Postupne
som sa usadil doma na Slovensku, založil si
rodinu, dokončil som si v Bratislave doktorát
a začal som učiť na vysokej škole.
Dlho ste učili európsku politiku na Katedre politológie v Bratislave. Plánujete sa k
tomuto povolaniu raz vrátiť?

Čo je vašou špecialitou, ktorú by ste navarili, keby ste boli pozvaný do televíznej
relácie o varení?
Mám rád jednoduché a chutné veci. Pripravil
by som vegetariánske francúzske zemiaky, na
ktoré sa moje deti vždy tešia. Stačí mať kvalitné
zemiaky, kyslú smotanu, šľahačku, vajíčka, trochu olivového oleja, jenské sklo a na pár dní je
napečené. V lete by to bol zapečený ratatouille
z čerstvej sezónnej zeleniny s fetou, ktorý má
u nás doma tiež veľký úspech.

Pedagogická a vedecká práca ma roky napĺňali, dnes však žijem naplno prácou europoslanca
Zostáva vám nejaký voľný čas? Ak áno, čím
a sústredím sa na to, aby som podal čo najlepší ho trávite?
výkon. Často stretávam študentov, ktorých som
učil a teším sa z toho, že sú úspešní profesionáli,
Je ho málo, preto sa ho snažím využiť naplno
ktorí dnes pôsobia aj v médiách či vo verejnom športom a v spoločnosti svojich najbližších.
živote. Uvidím, čo život prinesie o pár rokov.
V pracovných dňoch si chodím v Bruseli zabehať, cez víkendy sa venujem rodine - chodíme
Do Bruselu ste sa nepresťahovali a už ste napríklad na turistiku v okolí Bratislavy alebo
pomaly v polovici vášho mandátu. Ako zvlá- venčíme švagrovho psíka Fifka.
date dochádzanie?
Aj keď je náročné každý týždeň pendlovať
za rodinou, nesťažujem sa, žije tak množstvo
slovenských rodín a keď som doma, snažím sa
naplno venovať aj rodine a domácim prácam.
Výhodou je aj to, že nestrácam kontakt s dianím
na Slovensku a môžem vnímať náladu medzi
ľuďmi. Nechcem odísť zo Slovenska, moja žena
tu má prácu a deti majú doma svoje zázemie.
Čo vám doma ide najlepšie?

Robím, čo treba, aby sme spolu dobre fungovaBude aj pre Slovensko výhodné, ak sa EÚ li. Rád cez víkendy celej rodine navarím a zatiaľ
rozšíri?
nám doma všetkým chutí. Baví ma, keď pripravujeme jedlo so synom a dcérkou.
Rozhodne áno. Život v Európskej únii je
životom v mieri, pretože tesná spolupráca krajín
a spoločné európske hodnoty pomáhajú tlmiť
konflikty. Dôsledky vojen na západnom Balkáne
v deväťdesiatych rokoch sme cítili aj na Slovensku. Niektorí ľudia, ktorí utekali pred vojnou z
bývalej Juhoslávie, zostali žiť aj u nás. Balkán je
etnicky, politicky a nábožensky pestrý. Verím, že
práve členstvo v EÚ bude najlepšou prevenciou
pred ďalšími horúcimi stretmi v regióne. Pomôže
to aj našim podnikateľom - otvoria sa im naplno
nové európske trhy, zlepší sa tamojšia infraštruktúra. A aj ľudia by mohli jednoduchšie
a rýchlejšie cestovať napríklad na dovolenku do
Čiernej Hory.
Strednú školu a vysokú školu ste absolvovali v USA a neskôr ste vyštudovali európsku politiku na Oxforde. Prečo ste sa vrátili
na Slovensko?
Po konci Mečiarovej éry prišla nádej na zmenu,
ktorá mohla Slovensko posunúť na západ.
Chcel som byť pritom a na jeseň 1999 som sa

Vladimír Bilčík, foto: Boris Németh.

Kde budete tráviť vianočné sviatky?
Doma so svojimi najbližšími a verím, že
budeme všetci hlavne zdraví. Zimné prázdniny
aj tento rok využijeme na spoločnú dovolenku
vo Vysokých Tatrách, kde obyčajne trávime aj
časť leta. Cestujem veľa, preto najradšej trávim
voľné chvíle na Slovensku.
Ste známy aj ako fanúšik slovenského vína,
dokonca na sociálnych sieťach ste zdieľali
fotografiu, ako sa zúčastňujete jeho výroby.

Každú jeseň sa teším na rodinné prešovanie
hrozna, s ktorým spoločne s bratom pomáhame
našim rodičom. Môj dedko bol vinár a aj dnes
máme v širšej rodine viacerých vinárov. Keď je
na to vhodná príležitosť, snažím sa v Bruseli aj
na Balkáne robiť reklamu slovenským vínam,
pretože mnohé majú výbornú kvalitu. Pandémia
zasiahla aj našich vinárov, mám však v pláne po
otvorení europarlamentu pre verejnosť zorganizovať prezentáciu slovenských vín a pomôcť
S deťmi na turistike vo Vysokých Tatrách. Foto: Archív VB. ich tak propagovať v Európe.
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Vladimír Bilčík vystupuje v parlamente Čiernej Hory
(Foto: Čiernohorský parlament)
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KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

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

16-0010

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

10-0007

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

Také neobyčajne
obyčajné poďakovanie...
Aj v tomto pandemickom čase poznačenom strachom z nákazy oslavovala väčšina obyvateľov
USA Deň vďakyvzdania (ang. Thanksgiving Day).
Tomuto typicky americkému sviatku patrí štvrtý štvrtok v novembri. Stretnutia rodiny, pečený
moriak s plnkou, brusnicová omáčka, zemiakové
pyré, koláče, vďačnosť za úrodu, poďakovanie za
všetko dobré v uplynulom roku i zmysel pre dobročinnosť - to sú hlavné znaky tohto sviatku. Nie
inak tomu bolo na Obchodnej akadémii v Senici
medzi študentami bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.
Deň vďakyvzdania je jedným z najväčších amerických sviatkov, korene ktorého smerujú do 17.
storočia. Ako prví ho slávili v roku 1621 Pútnici
(ang. Pilgrims) - členovia v Anglicku prenasledovaného náboženského hnutia separatistických
puritánov, ktorí hľadali v Amerike nádej na nový
život v slobode. Po strastiplnej plavbe sa vylodili na americkom kontinente, kde v roku 1620 pod
vedením Williama Bradforda dokázali vybudovať
novú osadu Plymouth v kolónii Massachusetts.
Krutá a dlhá zima spôsobila, že polovica osadníkov sa nedožila jari. Ostatných zachránili Indiáni
z neďalekej dediny, ktorí im priniesli jedlo a kožušiny. Indián Squanto z kmeňa Wampanoag, ktorý
hovoril po anglicky, im daroval semená kukurice a
poradil, ako ich zasiať. S pomocou Indiánov sa naučili žiť v novom prostredí. Na oslavy prvej úrody,
ktoré s modlitbami trvali až tri dni, boli pozvaní
aj Indiáni. Dejiny nás opäť poučili, že sila ľudskej

spolupatričnosti, priateľstva a spolupráce pomôže
aj v tých najťažších časoch!
Historické pozadie sviatku bolo východiskom pre
rôzne formy zážitkového vyučovania v 1. ročníku
bilingválneho štúdia, ktoré vyvrcholili tvorivým
ateliérom vo štvrtok
25. novembra 2021.
Prípravy našej slávnosti sa odohrávali aj v rodinách žiakov, v ktorých atmosféru sviatku navodila
vôňa koláčov pečených za pomoci mamičiek či babičiek. Slávnostný stôl ozdobený symbolmi jesene
a zaplnený kopou dobrôt bol odmenou všetkým
študentom za úsilie pri naštudovaní a predvedení
multimediálneho vzdelávacieho programu v anglickom jazyku. V historických kostýmoch (vlastnej výroby a s rúškami na tvári) predviedli scény
z osláv prvého vďakyvzdania.
Náš tvorivý ateliér opäť potvrdil fakt, že je veľmi
efektívnou a atraktívnou alternatívou tradičného
vyučovania cudzích jazykov. Ponúka možnosť
individuálneho kreatívneho prístupu žiakov k za-
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danej téme. V tejto nepriaznivej dobe poznačenej
covidom, počas ktorej mladí ľudia musia čeliť neľahkým podmienkam dištančného vzdelávania
a strácajú možnosti sociálnej interakcie, sa stáva
mimoriadne dôležitá výchova k citovému prežívaniu života a k všeľudským hodnotám, medzi
ktorými je POĎAKOVANIE za všetko, čo nám život dáva (a často to prijímame ako samozrejmosť)
- hodnotou základnou!
Mgr. Slavomíra Masrnová, OA Senica

www.cujte.sk

práCa, zdravIE
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na špecializované pozície:

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

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

Mzda po zapracovaní od 900 € do 1700 € (z toho základná zložka mzdy 650 €)

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

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

Požadujeme: stredoškolské technické vzdelanie v odbore polygrafia alebo
strojárstvo

Prosím kontaktujte nás na

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

SBS
LAMA SK

034 6967330, 0914 222 739

SBS PROFI V+K
prijme

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

príjme bezpečnostných
pracovníkov v obchodných
prevádzkach

na objekty v Skalici

v Holíči a Skalici

(výrobný podnik)
Preukaz odbornej spôsobilosti
Plat: 3,60 eur brutto + príplatky

0903 435 184
0903 918 949

Pri každodennej komunikácii ohľadom CBD je našou hlavnou úlohou
a prioritou zistenie stavu a potrieb každého človeka s ktorým komunikujeme.
Dôvody využitia CBD olejov, výber
koncentrácie a dávkovania CBD olejov
je u každého iná, no viaceré otázky sa
opakujú. Vybrali sme preto také, s ktorými sa stretávame najčastejšie.

nok najlepšie užívať pravidelne, ideálne
v tú istú hodinu každý deň až kým sa nedostavia prvé účinky. Keď sa stav zlepší,
je potrebné udržať stabilizačnú fázu aspoň jeden mesiac. Až následne je možné
s postupne znižovať koncentráciu, resp.
dávku CBD. Iba postupným a pomalým
znižovaním dávky a koncentrácie predídete neželanému „jojo“ efektu a zlepšený zdravotný stav bude pretrvávať aj po
úplnom vysadení.

Ako si mám správne vybrať koncentráciu, ak chcem CBD užívať ako
prevenciu alebo pri problémoch so
spánkom?
Na začiatku užívania CBD sa všeobecne odporúča začínať od nižšej dávky,
ktorú si lepšie nastavíte pri nižšej koncentrácii, teda napríklad 5%. Následne
si zvyšovaním dávky zvýšite aj koncentráciu. Pre mnohých je celkom postačujúca 10% koncentrácia, na ktorej si nastavia optimálne dávkovanie. Iní však
uprednostňujú vyššiu koncentráciu,
teda 20% CBD oleji a na tejto koncentrácii si nastavia ideálnu dávku. Okrem
dávkovania treba pri hľadaní koncentrácie myslieť aj na rýchlosť metabolizmu.
Každý z nás má metabolizmus trochu
iný a tak isto rýchlosť samotného metabolizmu urýchľuje alebo naopak spomaľuje účinky BIO produktov. Aj preto
odporúčame začínať od slabšej koncentrácie a následne sa zastaviť na tej, pri
ktorej cítime zlepšenie stavu, respektíve

Môžem užívať CBD súbežne s liekmi
proti bolesti?

Foto: Canva

očakávané účinky CBD olejov. Vždy je
potrebné prihliadať aj na zdravotný stav.
Kým pri preventívnom užívaní je dobré
začínať od nižšej koncentrácie, v prípade ak sa CBD používa akútne, pre jeho
protizápalové účinky a úľavu pri bolesti,
je dobré siahnuť po vyššej koncentrácii
hneď zo začiatku.
Mávam depresie a chcem si objednať 10% olej. Kedy ho mám užívať?
Pravidelne alebo podľa potreby?
Akýkoľvek výživový doplnok, vitamín,
minerál, alebo olej je pre dlhodobý úči-

Do dnešnej doby sa nepotvrdili kontraindikácie CBD olejov s inými liekmi.
Samozrejme pri akomkoľvek pravidelnom užívaní liekov, nielen proti bolesti
je vhodné poradiť sa o užívaní CBD s
lekárom. Možné však je aj to, že pri dlhšom užívaní Vám pozitívne účinky CBD
umožnia znížiť dávky alebo celkom vysadiť niektoré klasické lieky. Aj v takomto prípade však akúkoľvek zmenu treba
konzultovať s lekárom, ktorý Vám dané
lieky predpísal.
Veríme, že Vám naše odpovede pomohli
zistiť ako pristupovať k CBD. Pokiaľ máte
ďalšie nezodpovedané otázky, neváhajte
sa na nás obrátiť a radi Vám zodpovieme
všetky nejasnosti na e-mailovej adrese:
mrenova@regionpress.sk alebo na tel.
» red.
čísle 0904 552 345
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CBDexpert
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5% CBD olej

24

31,50 €

10% CBD olej

20% CBD olej

36,00

50,00

EUR

EUR

45,90 €

63,00 €

3% CBD olej

6% CBD olej

21,00

25,00

EUR

EUR

28,80 €

34,80 €

t.sk
exper

cbd
www.

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

33-0100

CBD: Na čo sa najčastejšie pýtate

ve ľk é
zn iž ov an ie
ci en

PLUS DARČEK PRE PRVÝCH 100 OBJEDNÁVOK
VIAC NA WWW. CBDEXPERT.SK

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

63-68

41-103

36-0003

850€ brutto/ mesiac
POS nutný!
Nástup IHNEĎ!

0914 333 342

personalne@grafobal.sk

41-0016
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PRIDAJTE SA DO TÍMOV
V PROTHERM PRODUCTION
V SKALICI
Veľký európsky výrobca kotlov hľadá:
operátorov a operátorky na montáž kotlov
tISVCÈNFTBĲOÈN[EBå
skladníkov a skladníčky s praxou
tISVCÈNFTBĲOÈN[EBå
nástup je možný ihneď

41-107

Hľadáme pre závod v Holíči, Slovensko:

Na Výtvarnej Senici ocenia 15 autorov

AUTOELEKTRIKÁR na montáži kabín

Záhorské osvetové stredisko v Senici pravidelne každoročne vyhlasuje
a organizuje regionálnu postupovú súťaž neprofesionálnej výtvarnej
tvorby okresov Senica a Skalica s názvom Výtvarná Senica. Súťaž je súčasťou celoštátnej súťažnej výstavy Výtvarné spektrum.
Do 56. ročníka Výtvarnej Senice sa zapojilo 36 autorov so 115 výtvarnými
dielami. Zastúpená bola maľba, kresba, grafika, priestorová tvorba i experiment. Odborná porota v zložení doc. akad. maliar Milan Rašla, Mgr.
art. Marko Vrzgula a Mgr. art. Peter Žúrek 18. novembra 2021 odborne
posúdila predložené výtvarné práce a navrhla organizátorovi udeliť
8 cien a 7 čestných uznaní. Ocenené a vybrané výtvarné diela bude mať
verejnosť možnosť vidieť na výstave, ktorá bude nainštalovaná v sálach
ZOS v Senici od 21. 1. do 18. 2. 2022. Na slávnostnej vernisáži budú vyhlásené výsledky súťaže a odovzdané diplomy a ceny najúspešnejším
výtvarníkom. Výstavu Výtvarná Senica finančne podporilo Národné
osvetové centrum v Bratislave, ktoré je jej vyhlasovateľom a odborným
garantom.
Jaroslava Slezáková, ZOS Senica

P o n ú k a m e zaujímavú prácu v medzinárodnej fabrike
a dobré príležitosti pre rozvoj profesionálnych schopností
v modernom pracovnom prostredí špičkových technológií.

Finančné ohodnotenie:
• mzda brutto 5,22 €/hod., z toho základná mzda je 4,35 €/hod.,
ku ktorej sa vždy pripočítajú osobné a výkonnostné príplatky
• Prvé zvýšenie mzdy už po 3 mesiacoch !!
• Je možná dohoda vyššej nástupnej mzdy v závislosti
od skúseností uchádzača.
Zamestnanecké výhody a benefity
• pravidelné zvyšovanie mzdy
• dochádzkový bonus 350 € + 5 dní dovolenky nad rámec zákona
• garancia pracovného pomeru na dobu neurčitú po 6 mesiacoch
• náborový príspevok
• príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
• príplatok za poobednú zmenu 0,30 € / hodina
• stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,60 €
• práca len na 2 zmeny

41-106

Jana Valachovičová, tel.: 0917 862 281,
jana.valachovicova@fortacogroup.com
alebo osobne na adrese: Staničná 788/11, Holíč

PONUKA PRÁCE VODIČA

Fortaco Group
Fortaco Group je vedúci na značke nezávislý strategický partner
v oblasti vybavenia ťažkých strojov a námorného priemyslu, ktorý
ponúka technológie, kabíny strojov, oceľové konštrukcie a montáž
strojov.

63-91
63-163

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

noviny se 21-48
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Info: 0948 427 428

16-0239

63-60

63-160

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

zdravIE / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

47-001
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HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA

19 ROKOV NA TRHU

+420 702 193 121

85_0632

0800 500 091

32-0128

e-mail: velcon@velcon.sk

noviny se 21-48
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