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Týždenne do 36 750 domácností

Úsmev, prosím!

PRIEMYSELNÁ 278/35, SENICA
0911 791 471, 034/651 39 64
0902 6666 55

00

Práce okolo domácnosti //
Údržba záhrad: kosenie,
strihanie živých plotov,
zrezávanie a orezávanie
stromov // Skladanie
nábytku, plávajúcej podlahy
// Všetky murárske práce //
Zváranie CO2, TIK a veľa
ďalších prác

 

  
  
 

   
     
    

63-0145



GARÁŽOVÉ BRÁNY

0905 478 303

Tel.: 0903 342 475
rttrade@rttrade.sk

63-04

bomont.sk

0940 885 036
okres: Skalica, Senica

41-0089

 


Pri predložení
konkurenčnej ponuky
vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

www.atreasi.sk
63-0130



0911 791 471



 



63-0026

VIAC AKO 15 0
SPOKOJNÝCH
ZÁKAZNÍKOV

» Renáta Kopáčová, redaktorka

63-0120

Úsmev nie je len znakom našej
dobrej nálady, ale tiež prejavom nášho pozitívneho postoja k iným ľuďom.
Určite tiež zažívate ten príjemný pocit,
keď sa na vás niekto usmeje.
Úsmev od ucha k uchu? To sa v
súčasnosti vidí skutočne len zriedka.
Všade zväčša stretávame len zachmúrené tváre. A to je škoda. Je fakt, že nie
vždy máme dôvod sa usmievať, ale napriek všetkým starostiam, ktoré nám
život prináša, by sme tak mali robiť,
ako najviac sa len dá. Aj vďaka úsmevu
prekonáme nástrahy všedných dní o
čosi ľahšie, pretože úsmev je liek, ktorý
dokáže liečiť telo i dušu.

Žijeme v časoch, kedy sa nestretávame osobne tak často, ako tomu
bolo kedysi. Navzájom komunikujeme
viac prostredníctvom esemesiek, mailov či sociálnych sietí. Častokrát však
do správ pre našich adresátov vkladáme aj úsmev v podobe všakovakých
smajlíkov. A to je fajn. Mne osobne aj
takýto drobný emotikon dokáže vyčariť úsmev na tvári a spríjemniť deň.
Už o pár dní, presnejšie 7. októbra,
si budeme pripomínať Svetový deň
úsmevu. Vykročme doň usmiati a pokúsme sa zachovať si tento zvyk každý
deň. Obdarujme úsmevom našich blízkych, priateľov, susedov,
kolegov, pani v úrade či
na pošte. Verím, že tým
spríjemníme život nielen ľuďom okolo, ale
aj nám a že aj vďaka
tomu budú naše dni
oveľa viac prežiarené slnkom.

41-0006

„Úsmev nestojí nič a prináša mnoho. Obohacuje toho, kto ho prijíma
bez toho, že by ochudobňoval toho,
kto ho dáva. Trvá chvíľku, ale spomienka naň je niekedy večná. Nikto
nie je taký bohatý, aby sa bez neho
obišiel a nikto nie je taký chudobný,
aby ho nemohol darovať,“ povedal
kedysi Jan Werich.

SLUŽBY
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SENICKO-SKALICKO
Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

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

INZERCIA

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

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

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
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
34.980
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

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

MICHAELA

CENOVÝ
TRHÁK

kuchynská linka

180/240 cm
v cene pracovná
doska 183 cm

E-mail: mampriecky.studio@gmail.com
Tel.č. 0908 404 053

Po – pia: 10 – 12 h, 13 – 17 h

www.nabytokmadea.sk

0905631871

OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

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

$

$

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

AKCIA- 20% zľava

41-0037

402 €
AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

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

SLOVENSKÝ
VÝROBOK

63-0137

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

Na križovatke
tel.: 0905 295 866

Hollého 742
905 01 SENICA

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

Popudinské
Močidľany

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

63-0007

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

KUCHYNE
NA MIERU
S-STUDIO

INZERCIA

0905 915 033

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 !

63-0119

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

 bezplatné 3D návrhy
a poradenstvo
 parkovanie pred budovou
zadarmo
 doba dodania 4-5 týždňov
 kuchyňa na mieru
 kvalitné materiály
 slovenská výroba
 dovoz a montáž

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

63-29

DISTRIBÚCIA (36.420 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov, Senica,

Ponúkame služby

41-62

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

41-11

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

41-02

Redakcia:

ZAMESTNANIE
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10-0181

SENICKO

ACN / SLUŽBY
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05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám ornú pôdu, Skalica.Tel. 0915239029
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
08 STAVBA
R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA

» Ponúkam pripúšťanie
kôz.Tel. 0907276042
» Predám sadenice jahôd
Elsanta, Korona. Cena
0,70€/ks.Tel. 0917258250
» Predám jablkový kvas.Tel.
0915131767
» Predám husi, králiky, andulky, morské prasiatka.
Tel. 0905865322
» Predám jačmeň + pšenica.Tel. 0908573969

11 HOBBY AA ŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
12 DEŤOM
R12_DETOM
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám sud 120 l na
kvas plastový 2 ks.Tel.
0915096035 » Predám pres
na hrozno veľký masívny,
motorovú striekačku, frézu, obruče, pluh, oborávak,
vyorávač,
kultivátor.Tel.
0907522977
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Chalan 32 ročný, rád by
som sa zoznámil s pekným
dievčaťom od 32 do 36 rokov.Tel. 0903288642
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 hore.

63-60
41-69

HYDROIZOLÁCIE

plochých striech, balkónov,
prístreškov, jazierok, spodné
stavby asfaltovými pásmi i fóliami

SERVIS
PLYNOVÝCH
KOTLOV

Všetci potrebujeme nádej, že Boh
drží všetko vo svojich rukách, dokonca
aj ľudské utrpenie a núdzu. Živú nádej
potrebujú najmä krajiny, kde vládne
vojna, násilie a veľká chudoba - ako na
Ukrajine, Blízkom východe, v Nigérii,
v africkej oblasti Sahel a na všetkých
miestach, kde ľudia nemôžu žiť v pokoji.

hydroizolacie-ms.sk

0903 212 695

Ročné revízie a servis kotlov Protherm

0902 233 400

info@serviskotlovmalacky.sk

Výročia a udalosti
v Rakúsko-Uhorsku sa začali posielať
prvé pohľadnice

1. októbra 1869

18. október 2022 je deň, kedy sa
deti na celom svete zjednotia, aby sa
zúčastnili veľkej modlitebnej iniciatívy

5. október 1962

63-05

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

63-0143

Svätá Edita Steinová, ktorá v
Osvienčime obetovala svoj život za
vlastný židovský národ, napísala: „Ak
Boh ústami proroka hovorí, že mi je
vernejší ako môj vlastný otec a matka,
ba že je láska sama, potom vidím, aká
rozumná je moja dôvera v náruč, ktorá
ma drží, a aký bláznivý je akýkoľvek
strach z pádu do ničoty. Bolo by azda
Viac informácií a materiály na stiahrozumné, keby dieťa žilo v neustálom nutie nájdete na www.miliondeti.sk.
strachu, že ho matka nechá spadnúť?“

10-0203

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Dám do prenájmu 2-izbový byt v Holíči, prerobený
a čiastočne zariadený. Tel.
0948797242, 0910289118

Srdečne pozývame aj Vás: zapojte
sa do tejto celosvetovej iniciatívy. Zjednotení v modlitbe hlbšie pochopíme, že
všetci máme jedného Otca v nebi, ktorý
túži len po našom šťastí. Odovzdávajme túto dôveru v moc a milosrdenstvo
nášho nebeského Otca aj našim deťom.
Nech je modlitba ruženca s deťmi 18.
októbra veľkým a radostným dňom
viery a nádeje.

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

» ACN

zdroj foto ACN

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

Výročia a udalosti

vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“

0910 589 637

63-01

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» Predám dvojizbový byt v
Skalici. Cena dohodou.Tel.
0911860041

Milión detí sa modlí ruženec. Organizuje ju medzinárodná pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Aj na
Slovensku, v našich rodinách, školách
a farnostiach budú deti v modlitbe ruženca prosiť za mier a jednotu pre celý
svet.

LUX JR Sobotište

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

UVÁDZACIA CENA NA
• PROFIL SALAMANDER BLUEVOLUTION 82 VYROBENÝ NA SLOVENSKU
• OKNÁ V PLNEJ VÝBAVE CERTIFIKOVANÉ AJ PRE PASÍVNE DOMY
• 6-KOMOROVÝ PROFIL, 3-SKLO SO ŠÍRKOU ZASKLENIA 44MM
A TEPLÝM RÁMIKOM, KOVANIE MACO MULTI-MATIC,
• 2 CELOOBVODOVÉ A JEDNO STREDOVÉ TESNENIA, 72 DEKÓROV
• HLINÍKOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM HS PORTÁL
A HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE
V PROFILE ALUPROF VYROBENÉ NA SLOVENSKU

63-11

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim starého PIONIERA JAWA 20,21,05 JAWA
MUSTANG ALEBO SIMSON
ENDURO ELECTRONIC STELU
MOPED STADION aj pokazené, dlho odstavené, platím ihneď. PONÚKNITE.Tel.
0915215406

Keď vidíme okolo seba všetky vojny
a zlobu, prenasledovanie, choroby a
strach, ktoré doliehajú na náš svet,
môže sa nám natískať otázka: „Má
Boh naozaj všetko pod kontrolou?“
Áno, má - ale musíme uchopiť jeho
vystreté ruky a pevne sa ich držať.
Boh nám podáva svoje ruky, aby
nám daroval svoju nekonečnú lásku
a aby nás zachránil z moci Zlého.

ZA ZVÝHODNENÉ CENY

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ
ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF
SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY
ŽALÚZIE VŠETKÝCH DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ ROLETKY ZA NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE
Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
e-mail: sobotiste@lux-sobotiste.sk ● tel. 0908 702 522
facebook: Pavol Černek - LUX JR

41-03

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

Milión detí za mier a jednotu

41-0019

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA

ZĽAVA do 35%
Certifikát

20%

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022

63-33

DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

63-003

Bocán s.r.o.,

www.kamenarstvo-bocan.sk
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U nás dostanete okná
a dvere najvyššej kvality

skalica@slovaktual.eu

63-35

SENICKO

VITAMÍNY Z PRÍRODY / SLUŽBY
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Nazbierajte si šípky
Ak sa chystáte na potulky jesennou
prírodou, nezabudnite si nazbierať šípky. Sú plodom ruže šípovej, ktorá hojne
lemuje poľné aj lesné cesty. Ich liečivú
silu poznali aj naše staré mamy.

» Sympatická 56r hľadá
priateľa na zoznámenie.Tel.
0907277466

Chcete si
podať
inzerát?

Šípky obsahujú množstvo vitamínov. Bohaté sú na vitamín C, ale aj A,
B1, B2, P a K. Nájdeme v nich aj pektíny, triesloviny, silice, minerálne látky draslík a vápnik. Ich súčasťou sú
cenné flavonoidy a karotenoidy. Šípky
posilňujú imunitu, prečistia obličky,
močové cesty a zbavujú nás únavy. Šípky pomáhajú pri vstrebávaní železa v
organizme a ochraňujú pred zápalmi.
Sú podporným prostriedkom pri hojení
rán a účinným bojovníkom s baktériami. Ich využitie je široké a pripraviť si z
nich okrem čaju môžete džem, kompót,
sirup a dokonca aj víno.
Zber šípok - šípky spoznáte podľa
ich oranžovej až tmavočervenej farby.
Zbierajte ich v čistom prostredí mimo
frekventovaných ciest. Dôležité je zbierať zrelé, suché a nezamrznuté plody.
Ideálnym obdobím na zber šípok je október a začiatok novembra. Zvoliť by ste
si mali suché a slnečné počasie, kedy
majú optimálny obsah vitamínov.
Sušenie šípok - šípky preberte, odstráňte poškodené a nahnité plody a
zvyšky okvetia. Následne šípky umyte
a na utierke ich dôkladne osušte. Šípky
môžete sušiť v sušičke, v rúre alebo na
slnku. Ak sa rozhodnete pre sušenie v

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora o2 a 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.

ABC-OKNÁ

rúre, stačí šípky nasypať na plech vyložený papierom na pečenie a sušiť ich
pri teplote asi 70 stupňov Celzia, pričom
dvierka rúry nechajte pootvorené. Šípky priebežne kontrolujte, aby sa nepripálili. Najšetrnejšie je však ich sušenie
na vzduchu. Šípky je potrebné nasypať
na sito alebo plech vyložený papierom
na pečenie a sušiť ich na slniečku. Šípky priebežne kontrolujte, či náhodou
neplesnivejú. Po usušení ich vložte do
uzatvárateľnej nádoby a odložte na
tmavé miesto. Takto ich skladujte rok.
Šípkový čaj - šípkový čaj je veľmi
obľúbený a na jeho prípravu sa používa
viacero spôsobov.
Postup: Rozdrvte 20g sušených plodov a večer zalejte O,5l studenej vody.
Nechajte lúhovať do rána. Ráno ohrejte
na približne 80°Celzia a preceďte. Dochutiť môžete medom. Hoci sa čaj môže
piť dlhodobo, ľudia trpiaci zvýšenou
zrážanlivosťou krvi by si ho nemali dopriať príliš často.

VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN A DVERÍ

• PLASTOVÉ OKNÁ A VCHODOVÉ DVERE
• HS PORTÁLY
• GARÁŽOVÉ BRÁNY LOMAX
• PREDOKENNÉ ROLETY
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE
• OKENNÉ SIETE,
ˇ
SIETOVÉ
DVERE

VŽDY
VÝHODNÉ

HOLÍČ, BERNOLÁKOVÁ 12 (HOTEL SAN)
0948 344 401
okna@abc-okna.sk, holic@abc-okna.sk

www.abc-okna.sk

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

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

» ren

Pripravte si šípkový čaj. autor foto pexels pixabay

VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA

Work

BRIKETY
Z TVRDÉHO
DREVA

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

sk

HOLÍČ /za smaltovňou/
Bratislavská 3308
Tel: 0918 560 947
stolarskepotreby@gmail.com

ZADARMO

Dlážkovica
OSB Dosky
Škárovka
SKALICA
Pivovarská 21
Tel: 0948 886 518
davidkarnos@gmail.com

33-0036

SENICA
Hurbanova 518
Tel: 0918 680 390
drevosvetsenica@gmail.com

KVH hranoly
Dosky, lišty
Dvere, zárubne

41-32

Tatranský proﬁl
Zrubový proﬁl
Palubovka

5% CBD

0908 979 377

Výročia a udalosti
George Washington vyhlásil prvý Deň
vďakyvzdania

3. októbra 1789
63-0018

INZERCIA

41-46

0944 716 337

41-12

0918 645 802
0907 784 324

AKCIE

63-14

Občianska
riadková
inzercia

41-0004

6

7

obilie, kŕmne zmesi, seno, slama

63-0140

SLUŽBY

SENICKO

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

0903 342 475

799 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

63-25

579 €

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

41-0006

1500

10% ZĽAVA
2300

1500

1500

529 €

800

PNEUMATIKY
CEZ

e-shop

37-87
37-45

+ TERMÍN DO SERVISU
ONLINE!

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU
INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

ARMA

16-0020

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

16-0114

ŠTEFANOV

SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Frézovanie

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

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

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

komínov

3x BONUS

ZĽAVAEZ

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

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

10-0010

NA NER

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
40-0031

NON STOP

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

16-0010

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

najlepšie
ceny
v regióne

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

16-0162
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SENICKO

0948 107 877

40-0138

Zateplenie domov
Nátery brizolitových
domov
Opravy a údržby
zatekajúcich striech
Výmena rín

0905

63-17

CIA
INZER915 033
Výročia a udalosti
Oasis vydali jeden z najúspešnejších albumov vôbec – (What’s the
Story) Morning Glory?

2. októbra 1995

SENICKO-SKALICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 36 750 domácností

Výročia a udalosti
Vo Viedni začala premávať prvá konská
električka

4. októbra 1865
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Nepodceňujte prevenciu rakoviny
hrubého čreva
Druhou a treťou najčastejšou onkologickou diagnózou v Európe u žien i
mužov je rakovina hrubého čreva a konečníka. Na Slovensku toto ochorenie
každý rok diagnostikujú 4800 ľuďom a
tvorí viac ako 12 percent všetkých úmrtí na onkologické ochorenia v Európe.
Tomuto nepriaznivému stavu sa
však dalo zabrániť prevenciou a skorou diagnostikou. Včasné štádia tohto
ochorenia sa až v 90 percentách dajú
riešiť bez akejkoľvek ďalšej liečby. „Pravidelný skríning rakoviny hrubého
čreva a konečníka je dôležitý, pretože
mnoho ľudí s týmto ochorením nemusí
mať žiadne príznaky niekoľko rokov,“
uvádza na sociálnej sieti rezort zdravotníctva a zároveň dodáva, že rakovine
hrubého čreva a konečníka sa dá predísť
dodržiavaním zdravého životného štýlu.
Dôležité je nefajčiť, vyhýbať sa alkoholu,
udržiavať si zdravú hmotnosť, nekonzumovať červené a priemyselne spracované mäso, jesť dostatok ovocia a zeleniny,
pravidelne sa venovať pohybu a zúčastňovať sa preventívnych vyšetrení.

vo úplne nevyprázdnilo
- užšia “ceruzková” stolica
- krv v stolici (červená alebo veľmi tmavá)
- krvácanie z konečníka
- časté nadúvanie, plynatosť, kŕče a bolesti v bruchu
- strata hmotnosti bez známeho dôvodu
- pocit únavy a slabosti
- bolesť v spodnej časti chrbta

Dajte si urobiť test - všeobecne odporúčaným vyšetrením v populácii s
bežným rizikom kolorektálneho karcinómu je test na okultné krvácanie
(TOKS) od 45-50 roku veku. V prípade,
že výsledok testu je pozitívny, následne
je potrebné absolvovať kolonoskopiu.
Tento postup je podľa odborníkov účinný nielen na odhalenie nádorov hrubého čreva, ale aj predrakovinových lézií – polypov. „Približne 8 percentám
ľudí pri kolonoskopii po pozitívnom
výsledku testu na okultné krvácanie
zistia polypy. Pri histológii sa ukáže, že
3 percentá z týchto polypov sú rakovinového charakteru. Väčšina prípadov
Rozpoznajte príznaky včas - hlav- kolorektálneho karcinómu sa vyskytuné príznaky rakoviny hrubého čreva a je u ľudí starších ako 50 rokov, preto sa
pravidelný skríning odporúča od tohto
konečníka sú:
- zmena vo vyprázdňovaní stolice, kto- veku,“ informuje rezort zdravotníctva.
rá trvá viac ako niekoľko dní napríklad
hnačka,zápcha, alebo pocit, že sa čre» ren

Najčítanejšie regionálne noviny

SENICKO

SLUŽBY

11

Ocenený YouTube portál NATUR-PACK
vzdeláva verejnosť na tému odpady
Na Slovensku existuje jediný YouTube kanál, ktorý sa pravidelne venu-

♻ Medveď vs. triedenie odpadu
Videoseriál s radami, ako správne
triediť v lokalitách s výskytom medveďa hnedého.

je témam, ako je predchádzanie vzniku
odpadov, správne triedenie, ako aj
recyklácia odpadov. Takmer každý týždeň na ňom pribudne nová reportáž.

♻ Výsledky analýz triedeného

zberu

YouTube kanál spravuje organizácia
zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK,
ktorá sa stará o financovanie triedeného zberu pre približne 42 % obyvateľov Slovenska, od najväčších miest po
malé dedinky. V roku 2021 získala za
tento projekt prestížne ocenenie VIA
BONA SLOVAKIA a v roku 2022 Národnú podnikateľskú cenu za životné
prostredie.

Ak by Vás zaujímalo, ako sa darí
triediť odpady v rôznych mestách,
videoseriál z analýz triedeného
zberu priblíži, kde robíme najčastejšie chyby a čo pri triedení odpadu nemáme robiť.

Do YouTube kanála sa ľahko
dostanete prostredníctvom tohto QR kódu:

♻ PET kajak
♻ Správna trefa
Fascinujúci príbeh bratislavského ♻ Miesta preč
vodáka, ktorý z PET fliaš vyzbieraVideoseriál približujúci miesta, kde
Videoseriál o správnom triedení
ných v prírode postavil kajak a symkončia odpady, keď ich triedime
nápojových kartónov, skla, pabolicky s ním preplavil slovenský
(recyklátori), ale aj keď ich netriedipiera a plastov a ďalších druhov
úsek Dunaja.
me (skládky a čierne skládky).
odpadov.

Reklamný článok
33-050

Na YouTube kanáli nájdete viacero
úspešných videoseriálov, odporúčame napríklad tieto:

Stres, nadmerné zaťaženie organizmu, genetika, nedostatok spánku – tieto
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť
imunitu a následne je väčšia šanca, že
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

znášať prepuknutie chorôb spôsobených
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne
fungovanie nervového systému, podporuje
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať proti akné a podporuje krvný obeh.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvážená strava a dostatok pohybu na čerstvom
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce,
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami
stravy. Hitom posledného obdobia je nová,
účinnejšia forma – vitamíny a minerály
v lipozomálnej forme.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Čo je lipozomálna forma?

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré
biele krvinky potrebujú na svoje správne
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a infekcií.
Okrem podpory funkcií bielych krviniek
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podporuje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispieva k antioxidácii organizmu, zmierňuje príznaky nachladnutia, podporuje ochranu
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma),
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok
Prečo práve Vitamín C a Zinok?
v kombinácii s vitamínom C nielen prispieva k správnemu fungovaniu imunitného
Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny- systému, ale podieľa sa aj na správnom
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomálnej forme sa potrebné minerály a vitamíny
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čiastočiek tuku. Táto forma je telu prirodzená
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie.
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti
príjmu vitamínov a minerálov podávaných práve v tejto forme. Štúdie hovoria
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky,
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú
biokompatibilné a netoxické.

Najvhodnejšou cestou je dostatočný príjem kvalitného ovocia a zeleniny, vyvážená strava, otužovanie a dostatočný pohyb.
Čím je človek starší, tým by mal venovať
viac času a pozornosti svojmu imunitnému
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe
je to často priam nemožné. Dostupnou alternatívou sa za posledné roky stali výživové doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok
alebo vitamín je odporúčané začať užívať
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby.
Každý imunitný systém má inú rýchlosť
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje
nástup účinku. Pri preventívnom užívaní vitamínov je čas nástupu účinku pri
strete s vírusom takmer okamžitý (to má
za následok slabší priebeh choroby, resp.
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby
a následnom začatí užívania vitamínov je
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomálnych vitamínoch, pretože majú najvyššiu
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskoršom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt
a rýchlejšiu úľavu.
» red.

33-0049

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?

Z REGIÓNU / SLUŽBY
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Záver sezóny pre atlétov AK Junior
Holíč na výbornú
Pri príležitosti otvorenia nového
atletického štadióna v Piešťanoch sa
24.9.uskutočnili majstrovstvá Západoslovenskej oblasti (kraj TT, NR, TN)
mladšieho a najmladšieho žiactva.
Atletiku Holíča reprezentovalo šesť
najlepších pretekárov. To čo predviedli
mladí atléti Holíča bolo nad očakávanie.
V kategórii ml. žiakov bol suverénne
najlepším Milan Gavorník. Získal dve
zlaté medaile v behu na 60 m časom
7,97 sec osobný rekord a za dve hodiny
pretekal vo finále v behu na 150,kde sa
predstavil vo výbornej forme a časom
19,37 sec zvíťazil v osobnom rekorde a získal tak druhú zlatú medailu.
Stal sa najlepšim šprintérom v kat. ml.
žiactva pre rok 2022. Výborný výsledok
dosiahla len 11 ročná Linda Štrosová v
behu na 1000 m, kde časom 3:46,19 min
osobný rekord získala striebornú medailu. Aby toho nebolo dosť, tak veľké
prekvapenie sa zrodilo v behu na 60 m
prekážok, kde Simona Horná prekvapivo získala bronzovú medailu časom
12,49 sec. Obidve dievčatá pretekali v
kategórii najmladšieho žiactva.
Darilo sa aj Anetke Petríkovej v kat.
mladších žiačok bežala 60 m za 9,2 sec
a 600 m výkonom 1:59,33 min (3.rozbeh) a celkom sa umiestnila na 10.

mieste (40 štartujúcich). Obidva výkony boli jej osobnými rekordmi.
Výborné športové výsledky sú ich
svedomitom prístupe k tréningu a začiatok ďalšieho športového rastu.
Chcem poďakovať našim sponzorom
za podporu našich aktivít,bez ktorých
by sa naše talentované deti len veľmi
ťažko mohli porovnávať s konkurencí

Bronzová medaila pre atlétov Holíča
V Košiciach sa 17.-18.9.uskutočnili
Majstrovstvá Slovenska v kategórii st.
žiactva a kategórii do 23 rokov. Pre atlétov AK Junior Holíč to boli veľmi úspešné Majstrovstvá SR. Cenné umiestnenie bronzovej medaile získala už
šiestym pokusom Ayiba Loreal vo vrhu
guľou výkonom 10,48 m. Opakom bol
hod oštepom, kde Adam Lánik bol až
do posledného pokusu na 3mieste, ale
súper ho 6.pokusom prehodil a bolo to

potom veľmi pekné 4. miesto. Pekného úspechu dosiahol Lukáš Vlček 7.
miestom v behu na 3000 m a pridal ešte
8. miesto v behu na 800 m. V kategórii do 23 rokov sa Adrián Duchoslav v
behu na 1500 m umiestnil na 10. mieste. Pre atlétov Ak Junior Holíč to bolo
najlepšie umiestnenie za posledných 5
rokov. Gratulujem.

» Roučka

SOBOTA 01.10.2022
DC liga superzvierat 2D/SD 13:00, Piargy 2D/OV 13:10, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D/SD 13:50, Indián
2D/OV 15:20, Princezná rebelka 2D/SD 15:30, Vražda v divadle 16:00, Kde raky spievajú 17:30, Vstupenka
do raja 2D/ST 17:40, Neboj sa. Zlatko 2D/ST 18:10, Avatar (obnovená premiéra) 3D/SD 20:00, Svetlonoc
20:10, Úsmev 20:40
NEDEĽA 02.10.2022
DC liga superzvierat 2D/SD 13:00, Piargy 2D/OV 13:10, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D/SD 13:50, Indián
2D/OV 15:20, Princezná rebelka 2D/SD 15:30, Vražda v divadle 16:00, Kde raky spievajú 17:30, Vstupenka
do raja 2D/ST 17:40, Neboj sa. Zlatko 2D/ST 18:10, Avatar (obnovená premiéra) 2D/SD 20:00, Svetlonoc
20:10, Úsmev 20:40
PONDELOK 03.10.2022
Vražda v divadle 16:00, Kde raky spievajú 17:30, Vstupenka do raja 2D/ST 17:40, Neboj sa. Zlatko 2D/ST
18:10, Avatar (obnovená premiéra) 3D/SD 20:00, Svetlonoc 20:10, Úsmev 20:40
UTOROK 04.10.2022
Vražda v divadle 16:00, Kde raky spievajú 17:30, Vstupenka do raja 2D/ST 17:40, Neboj sa. Zlatko 2D/ST
18:10, Avatar (obnovená premiéra) 3D/ST 20:00, Svetlonoc 20:10, Úsmev 20:40

» Roučka

SENICKO-SKALICKO
skalicko@regionpress.sk

Najčítanejšie regionálne noviny

STREDA 05.10.2022
Vražda v divadle 16:00, Kde raky spievajú 17:30, Vstupenka do raja 2D/ST 17:40, Neboj sa. Zlatko 2D/ST
18:10, Avatar (obnovená premiéra) 2D/SD 20:00, Svetlonoc 20:10, Úsmev 20:40

Erika Herzáňová: 0905 915 033
Silvia Lukúvková: 0908 979 377

ZAMESTNANIE

SENICKO

Firma TISCONTY, s.r.o, Priemyselná 284, Senica

Chceš vyrábať lietadlá na Slovensku – na lesku v Senici/LZSE/?
Chceš byť súčasťou jedinečného svetového projektu? Nebojíš sa tvrdej práce, tvrdých podmienok?

Ihneď príjme do TPP

SHARK m je kolekv mladých kreavnych ľudí, ktorý potrebuje doplniť od 1. 10. 2022 v jednozmennej

Vodiča VZV

prevádzke eto pozície:

Požiadavky:
- prax na VZV je výhodou
- platný preukaz na VZV je vítaný,
v prípade potreby zabezpečíme
- základná zložka mzdy (brutto) 5 €/hod. + mesačné
prémie podľa výkonu do výšky 300 €

Pracovník montáže lietadiel: nástupná mzda od 950 €/bruo/mesiac
Lakovač: nástupná mzda od 950 €/bruo/mesiac
Administravny pracovník (so znalosťou anglického jazyka): nástupná mzda od 950 €/bruo/mesiac

Obsluha CNC strojov

Požiadavky:
- vítaná je skúsenosť s obsluhou CNC strojov a s prácou s PC
- samostatnosť
- základná zložka mzdy (brutto) 5 €/hod. +mesačné
prémie podľa výkonu do výšky 300 €

Skladník: nástupná mzda od 950 €/bruo/mesiac
Kontakt www.shark.aero:
Ing. Vladimír Pekár; Tel.: 0903 655 977; shark@shark.aero alebo

Pracovníkov do výroby

na jednoduché manuálne práce /aj ženy sú vítané/
- základná zložka mzdy (brutto) 4 €/hod.
+ mesačné prémie podľa výkonu do výšky 200 €
Ďaľej ponúkame:
- dlhodobú a stabilnú prácu
- práca na riadnu pracovnú zmluvu aj na dohodu
- zaujímavé mzdové ohodnotenie, možnosť týždenných záloh
- možnosť individuálneho pracovného času
- zabezpečíme zaškolenie

Ing. Barbora Gálová; Tel.: 0911 164 541; b.galova@shark.aero

INZERCIA

63-0146

Spoločnosť SHARK.AERO
Výrobná prevádzka: Lesko Senica, 906 31 Hlboké 406

63-0126

Kontakt: 0905 970 119, alebo 034 694 1611 od 8 - 16 hod.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Skalici a Holíči

 
   
        
     
   
      

Mzda: 3,70€/h. netto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní
kurzu OS - NUTNÉ!
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

 
          
   
       
   
     
   

41-0027

      


0905 915 033

36-0003
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16-0086

 
   
 
 
    

        

      
        

Firma Huliman, s. r. o.
prijme do zákazkovej výroby

41-0027

STOLÁRA
AJ POMOCNÉHO PRACOVNÍKA

INZERCIA

Viac info pri osobnom stretnutí
alebo na tel. 0914 700 860

7. októbra 1913

41-0085

41-12

Vyrába sa nábytok na mieru z DTD
aj masívu
Mzda dohodou od 1300 €

Výročia a udalosti

Henry Ford zaviedol výrobnú linku

0905 915 033
R

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

prijme do pracovného pomeru

OBSLUHA TLAČOVÝCH
A VÝSEKOVÝCH STROJOV

     
     

   

         
      

SBS PROFI V+K

MASTREND, s.r.o.

prijme

Poľná 5626
Malacky

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

PRIJMEME

PREDAVAČA/ČKU

na objekty v Skalici

(výrobný podnik)
Preukaz odbornej spôsobilosti
3,72€ až 4,38€ brutto + príplatky

Informácie: 034/2021321

16-0008

so stredoškolským vzdelaním
Životopis prosím posielať na
mastrend@mastrend.sk

MZDA: 750 – 1200 €

0903 435 184
0903 918 949

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

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. a 14. plat $
sociálny program $ stravovanie v závodnej jedálni – zamestnanec platí
1,20 € za obed $ príspevok za dochádzku $ príspevok na doplnkové
dôchodkové sporenie $ odmena za zlepšovacie návrhy $ odmeny pri
pracovných jubileách $ odmena za nájdenie nového zamestnanca

Prosím kontaktujte nás:
$ e-mail: personalne@grafobal.sk
$ tel. č.: 034 696 7330, 0914 222 739

41-0001



OBSLUHA SKLADAČKOVÝCH
STROJOV

 
 
10-0222


     
   
    
     

MZDA: 950 – 1500 €

 
 


63-0144
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63-0125

SENICKO

%
10
ZĽAVA

-

*

Platí do 15.10. 2022
EXKLUZÍVNA

-ROČNÁ
ZÁRUKA
Vrátane bezplatnej údržby

Zaistite, aby vaše schody boli opäť bezpečné
Schodiskový výťah Stannah je vyrobený tak, aby sa dokonale
prispôsobil vašim schodom. Pred opustením nášho závodu sa každý
schodiskový výťah Stannah podrobí intenzívnym testom kvality a
odolnosti, aby sme vám ponúkli čo najlepší produkt.
Rôzne možnosti prispôsobenia
Vhodné pre rovné a zakrivené schody
Rýchla a čistá inštalácia

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť
na zakúpenie stoličkového výťahu
peňažný príspevok od štátu.
ZAVOLAJTE ZADARMO

0800 162 162

Získajte bezplatnú ponuku ešte
dnes, bez záväzkov.

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

40-0028

75-58

16

ZDRAVIE / SLUŽBY

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.
Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu
● Platobné podmienky
3.500 – 4.000 € za mesiac
● Fakturácia každé 2 týždne
s 10-dňovou splatnosťou
● Pracovné náradie
● Hradené ubytovanie v RD
Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť,
pracovitosť a zodpovednosť
ZU-COM,s.r.o.
s.r.o.
Viac info: ZU-COM,
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc
+421 917 860 693, info@zu-com.eu

87-0078

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE
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