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O niekoľko dní si budeme pripomí-
nať Svetový deň dobrosrdečnosti. 
Vyhlásený bol v roku 2000 na tre-
tej konferencii Svetového hnutia 
dobrosrdečnosti v Singapure a jeho 
podstatou je inšpirovať jednotliv-
cov k väčšej láskavosti a dobrosr-
dečnosti. 

Spomenula som si pri tejto príleži-
tosti na originálny projekt pod názvom 
Detský čin roka, ktorý na Slovensku 
funguje už niekoľko rokov a motivuje 
deti ku konaniu dobrých skutkov a zá-
roveň zbiera o nich príbehy. Zasielajú 
ich nielen deti, učitelia, rodičia ale i 
neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. 
Najlepšie z týchto skutkov bývajú kaž-
doročne ocenené.

V tomto roku získal mimoriadnu 
cenu projekt, ktorý si určite zaslúži 
našu pozornosť. Nesie názov Štvor-
lístok pomoci a stoja za ním žiaci a 
pedagógovia zo Základnej školy s 
materskou školou v obci Trakovice. 
Na počiatku sa rozhodli deti pomôcť 
opusteným psíkom, a tak prvý lístok 
vo forme výťažku z benefičného predaj 
vlastných výrobkov odniesli do psieho 
útulku. Ďalšia ich aktivita smerovala 
k starčekom z domova seniorov, pre 
ktorých v rámci druhého lístočku vy-
robili vyše 100 nádherných a dojíma-
vých pozdravov a výrobkov v nádeji, 
že im nimi vykúzlia úsmev na tvári. 
Školáci však nezabudli ani na rovesní-

kov z detského domova, kam putoval 
tretí lístok v podobe koláčikov šťastia 
s motivačným a úsmevným textom 
skrytým vo vnútri. Chceli svojich vrs-
tovníkov potešiť, spríjemniť im deň a 
dať im pocítiť, že tu niekde sú podobné 
decká, kamaráti.

Svoj štvorlístok pomoci uzatvo-
rili šikovné detváky z Trakovíc tak, 
že zorganizovali celoslovenskú výzvu 
reťaze dobrých skutkov Dlaň dokorán. 
A tak prekročili hranice svojej školy a 
prostredníctvom mailov vyzvali učite-
ľov a žiakov z celého Slovenska, nech 
s nimi hľadajú ľudské dobro. Cieľom 
bolo vytvoriť čo najdlhšiu reťaz z det-
ských dobrých skutkov. Úlohou detí 
bolo obkresliť si na farebný papier 
otvorenú dlaň, vystrihnúť ju a dovnút-
ra napísať aspoň jeden svoj pravdivý 
dobrý skutok, následne mala každá 
škola ruky všetkých zúčastnených 
spojiť a dĺžku odmerať. Do projektu 
sa napokon zapojilo dovedna 172 škôl, 
vyše 27 000 žiakov a ich spoločná fa-
rebná reťaz dosiahla 
dĺžku viac ako 4 500 
metrov. Dobrá vec sa 
teda podarila a deti z 
Trakovíc skutočne 
našli v detských 
srdciach dobro. A 
to, myslím, hovo-
rí samo za seba.

Dobra nikdy nie je dosť

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky
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FRÉZOVANIE,
VLOŽKOVANIE

KOMÍNOV
NEREZOM

0907 556 059
OPRAVY
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ABC-OKNÁ
VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN A DVERÍ

HOLÍČ, BERNOLÁKOVÁ 12 (HOTEL SAN)
0948 344 401

okna@abc-okna.sk, holic@abc-okna.sk

www.abc-okna.sk

VŽDY
VÝHODNÉ AKCIE

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

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, Ko-
válov, Kúty, Osuské, Plavecký Peter, Prie-
valy, Rohov, Rovensko, Rybky, Smrdáky, 
Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, 
Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, 
Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močid-
ľany, Radošovce, Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk

Redakcia: Potočná 16 
SKALICA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (36.420 domácností)

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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
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mäkké
vzduchosuché
PALIVOVÉ

DREVO

Martin Ulehla, 0918 772 735, palivo@ado-service.sk

0,22 €
1 kg

cenalaty, dosky, hranoly,.... 
dĺžka 1 m v balíkoch
(cca 300 kg)

plnometer 
= 94,00 € 
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www.atreasi.sk
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Bocán s.r.o.

betónové chodníky, doprava, zameranie,
váza, svietnik, STRIEBORNÉ PÍSMO + KRÍŽIK

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA na rok 2023
ZĽAVA až do 40%

Po-Pia: 8.00 - 15.30 hod.Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022
41
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SKALICA
Pivovarská 21
Tel: 0948 886 518
davidkarnos@gmail.com

Tatranský profil
Zrubový profil

Palubovka

KVH hranoly
Dosky, lišty

Dvere, zárubne

Dlážkovica
OSB Dosky
Škárovka

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

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

63
-2
5

41
-1

2

0918 645 802
0907 784 324

BRIKETYBRIKETY
Z TVRDÉHO Z TVRDÉHO 

DREVADREVA

 VÝROBA A PREDAJ
PALIVOVÉHO

DREVA
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0940 885 036

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

okres: Skalica, Senica
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

Jediné múzeum máp svojho druhu sa 
teší čoraz väčšej obľube. Dozvedieť sa 
niečo viac o geografii, či nazrieť do tajov 
kartografie môžete v Slovenskom mú-
zeu máp v obci Kynceľová pri Banskej 
Bystrici. Pre návštevníkov pripravili no-
vinky ale aj nové vzácne exponáty. 

Na geografiu či kartografiu sa dá po-
zrieť aj z iného uhla pohľadu. Expozícia 
Slovenského múzea máp, nachádzajúca 
sa pri Banskej Bystrici, predstavuje toto 
odvetvie veľmi zaujímavou a atraktívnou 
formou. Podľa slov kurátorky múzea, 
Andrey Farkašovej, približuje expozícia 
múzea máp minulosť či súčasnosť tvorby 
máp, vývoj mapových diel a ďalšie zaují-
mavé témy interaktívnym a veľmi púta-
vým spôsobom všetkým návštevníkom 
bez rozdielu na vek. Využívaním najmo-
dernejších technológií či interaktívnych 
modelov dokáže múzeum máp upútať a 
presvedčiť o tom, že geografia môže byť 
zábavná, i tých najmenších. Múzeum máp 
je miestom, kde so svojimi deťmi strávite 
aj tri hodiny bez toho, aby sa nudili. 

Jedinečná novinka 
a vzácne exponáty

V zbierkovom fonde múzea máp sa na-
chádzajú rozličné tematické mapové die-
la. Či už originály z Rakúsko-Uhorska, ale-
bo repliky z čias vojenského mapovania. 
„Návštevníci budú môcť obdivovať aj nové 

exponáty, ako geodetické a meračské prí-
stroje, vojenské mapy z 19. až 20. storočia 
v rôznych mierkach, ale aj netradičné, v 
súčasnosti už nevyužívané, pomôcky pre 
vysvetľovanie učiva v školách,“ hovorí 
Andrea Farkašová, kurátorka múzea. Vý-
nimočnosť expozície dopĺňajú výdobytky 
špičkových technológií a interaktívnych 
didaktických pomôcok pre vzdelávanie. 
Nadšenci lietania sa zasa môžu tešiť na 
moderný letecký simulátor, v ktorom zaži-
jú pocit, akoby skutočne sedeli v kokpite 
lietadla. Táto jedinečná novinka, ktorá sa 
stala súčasťou múzea, je pre návštevníkov 
sprístupnená od štvrtka 27. októbra. 

Múzejné zariadenie je aj napriek svojim 
menším priestorovým rozmerom popula-
rizačno-vzdelávacou a kultúrno-technic-
kou atrakciou s nadregionálnym význa-
mom. Obľubujú ho najmä základné školy, 
ale aj nadšenci kartografie či turisti.

Nové vzácne exponáty 
v Slovenskom múzeu máp 

» ren
Kartografické pomôcky 20. storočia. 

zdroj foto archív múzea máp
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Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570
(býv. roľnícke družstvo - sídlia tu firmy Píla, Kovošrot, 
Pneuservis - na konci Holíča vľavo, smer Kopčany)
pon - pia 9:00 - 16:00 h, so 8:00 - 12:00 h

sídlia tu fir
olíča vľavo, smer Kop

00 h, so 8:00 - 12:00 h

• PŠENICA KŔMNA: 35 € /1 q
• JAČMEŇ KŔMNY: 35 € /1 q
• PROSO ŽLTÉ: 50 € /1 q

• MAK MODRÝ,
   KONZUMNÝ: 6,50 € /1 kg

• ZEMIAKY KONZUMNÉ,
   ODRODA AGRIA: 0,60 € /1 kg
• CIBUĽA
• JABLKÁ
• SLNEČNICA ČIERNA

• KŔMNA ZMES PRE SLIEPKY
• GRANULE PRE KRÁLIKOV

• PRIEMYSELNÉ HNOJIVÁ:
   NPK, LIADOK, CERERIT

Pri objednávke nad 50 € 
DOVOZ po telefonickom
dohovore v okolí Holíča

ZDARMA
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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, Výkopové zemné práce strojmi JCB 1CX, 3CX, 
pásový otočný báger, ku každému bágru hydraulické kladivo, pásový otočný báger, ku každému bágru hydraulické kladivo, 

všetky veľkosti lyžíc,mixovacia lopata na miešanie betónuvšetky veľkosti lyžíc,mixovacia lopata na miešanie betónu
Autodoprava- nákladné vozidlá s hydr.rukouAutodoprava- nákladné vozidlá s hydr.rukou

Prenájom - pristavenie kontajnerovPrenájom - pristavenie kontajnerov
Odvoz sute, dovoz zeminy, kamenivaOdvoz sute, dovoz zeminy, kameniva

Prenájom stavebnej mechanizácie - náradiaPrenájom stavebnej mechanizácie - náradia
Prenájom lešenia a stojokPrenájom lešenia a stojok

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 
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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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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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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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Po – pia: 10 – 12 h, 13 – 17 h

Popudinské
Močidľany

Na križovatke
tel.: 0905 295 866

www.nabytokmadea.sk

posteľ
REA LARISA

CENOVÝ

TRHÁK

160 x 200 cm
s úložným priestorom

bez matracov

SLOVENSKÝ
VÝROBOK

€465
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R01_AUTO_PREDAJ

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim traktor Zetor 
3011 aj nepojazdný.Tel. 
0944503507 
» ČZ- JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely - SERIÓZNA DO-
HODA.Tel. 0908205521 
» Kúpim staré auto, moto-
cykel .Tel. 0903416726 
» Kúpim babetu, starú 
vzduchovku aj pokazenú.
Tel. 0907374235 
» Kúpim havarované, mo-
toricky poškodené auto aj 
motocykel.Tel. 0903818122 
» Kúpim starého PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG alebo SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STELU 
MOPED STADION aj pokaze-
né, dlho odstavené.  Pla-
tím ihneď.  PONÚKNITE.Tel. 
0915215406

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM
» Dám do prenájmu 2-iz-
bový byt v Holíči.Tel. 
0910289118

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám ornú pôdu v Ska-
lici.Tel. 0919190489

R07_REALITY_INE

R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Ponúkam pripúšťanie 
kôz.Tel. 0907276042 
» Predám malé šteniatka.
Tel. 0907276042 
» Predám husi, králiky.Tel. 
0905865322

R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim staré pohľadnice, 
mince, známky a rôzne sta-
ré veci.Tel. 0903765606

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám pres na hrozno 
veľký masívny, motorovú 
striekačku, frézu, obruče, 
pluh, oborávak, vyorávač, 
kultivátor.Tel. 0907522977

R14_ROZNE_INE

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 hore.

01 AUTO-MOTO / predaj        

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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SobotišteLUX JR
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
e-mail: sobotiste@lux-sobotiste.sk   ●  tel. 0908 702 522

facebook: Pavol Černek - LUX JR

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

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

ŽALÚZIE VŠETKÝCH DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ ROLETKY ZA NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

• 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 
    ZA ZVÝHODNENÉ CENY

UVÁDZACIA CENA NA 
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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

Stále predávame mládky
pred znáškou

Po dohode možnosť dovozu až k zákazníkovi
našimi kuriérmi

V ponuke máme aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga
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Tel.: 0903 342 475
r�rade@r�rade.sk

ZATEPLENIE DOMOV

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

Registrovaná firma, faktúra
k dotácii na zateplenie
Dotácia na obnovu domu od štátu
z programu
OBNOV DOM

A VÝMENA OKIEN
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Mzda 1200 eur/brutto. Tel.: 0918 942 833

CORMET, spol. s.r.o. hľadá:
MURÁR, BETONÁR, TESÁR
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Podmienkou je ovládanie stavebných strojov a disponovanie stavebným preukazom
platným EU. Mzda 1250 eur/ brutto. CORMET, spol. s r.o. Tel.: 0918 942 833.

Prijmeme STROJNÍKA V STAVEBNÍCTVE.
63
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ

41
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hydroizolacie-ms.sk
plochých striech, balkónov, 
prístreškov, jazierok, spodné 
stavby asfaltovými pásmi i fóliami 0903 212 695 
HYDROIZOLÁCIE
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637 0905 915 033

INZERCIA
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!



SE22-43 strana - 5

SLUŽBYSENICKO
5

63
-0

14
0obilie, kŕmne zmesi, seno, slama

63
-0

05
1

����������������������������������

��������Č���������������������������������������������������������Č������������

������� � � � � �
	
������
��

63
-3
3

20%
63

-3
5



SE22-43 strana - 6

ACN / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

Chcete si
podať
inzerát?
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 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 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 no-
vinách, SE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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prém
iovégarážové brány

showroom HOLÍČ - M. Nešpora 3155 
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA

+421 918 883 949  www.boga.sk
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0908 979 377

30. októbra 1918    
Martinská deklarácia proklamovala pri-
danie sa Slovákov k vytvoreniu ČSR.

Výročia a udalosti

Skoré šero, sychravé počasie, mi-
hotavé svetielka kahancov. Tlmené 
hlasy, chryzantémy, šuchot lístia 
pod nohami. Je tu čas „dušičiek“, 
dní, kedy smerujeme na cintoríny. 
Chceme sa pomodliť za našich zo-
snulých, spomenúť si na nich, upra-
viť hrob a zapáliť sviečku. 

Strih. 

Jasné nebo, horúčavy a vyprah-
nutá červenkavá zem. Pestrofarebné 
oblečenie, roztopašné deti s veľkými 
tmavými očami, domy z hliny a sla-
my. Sme v západoafrickom Togu, jed-
nej z najchudobnejších krajín sveta. Z 
ôsmych miliónov obyvateľov je polovi-
ca negramotná. 

Valentin Aneyou žije v meste So-
kode v centrálnej časti Toga. Ani nie 
pred rokom bol vysvätený za kňaza, 
a ako kaplán sa stará o farnosť Naro-
denia Pána. Majú tu desať kostolov a 
množstvo mladých ľudí. 

„Chcem pomáhať ľuďom v ozajstnej 
núdzi, aby sa opäť usmievali,“ formulu-
je svoju životnú víziu Valentin. Súčas-
ťou jeho pôsobenia je práca s mládežou 
v školách. Situácia žiakov ho znepoko-
juje. Mnohí sú siroty a v adoptívnych 
rodinách s nimi zle zaobchádzajú. Iní 
čelia ťažkostiam kvôli chorobe svojich 
rodičov. Často nevedia, na koho sa ob-
rátiť. 

Kňazi v Togu nemajú žiadny plat 
a žijú len z darov, ktoré dostávajú od 

svojich farníkov. Od chudobných veria-
cich na hranici existenčnej biedy však 
nemožno očakávať veľa. Ak aj kňaz 
niečo dostane, použije tieto prostried-
ky na pomoc ešte núdznejším ľuďom. 
Na seba pritom nemyslí. Preto nadácia 
ACN sprostredkúva tonžským kňazom 
podporu vo forme omšových miloda-
rov. Vďaka tomu si kňazi môžu kúpiť 
benzín a docestovať k svojim farníkom, 
alebo môžu pomôcť mladým ľuďom v 
ťažkostiach. 

Strih.
Ak dávate za vašich zosnulých od-

slúžiť svätú omšu, môžete tak urobiť aj 
prostredníctvom nadácie ACN. Možno 
bude práve Valentin v Togu slúžiť naj-
svätejšiu obetu za spásu duší vašich 
blízkych zo Slovenska. A milodar, spo-
jený s touto svätou omšou, Valentinovi 
pomôže pomáhať žiakom v Sokode. 
Viac informácií nájdete na www.omso-
vymilodar.sk.

Na linke Slovensko – Togo

» ACN
zdroj foto ACN
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako
2000 rámov v ponuke

už od
30 €Najväčší výber

v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Novootvorená predajňa:
Skalica, Potočná 14, tel.: 0908 842 087, Pon - Pia 8.30 - 16.30

Holíč, Bernolákova 11, tel.: 0917 708 750, Pon - Pia 8.30 - 16.30

ZĽAVY
do

-30%
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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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SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

529 € 579 €

799 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Vonkajšie hliníkové rolety
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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY
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GARÁŽOVÉ  BRÁNY

0905 478 303bomont.skNajčítanej
šie

regionálne

noviny
2. novembra 1938    
Viedenská arbitráž: juh Slovenska a Za-
karpatska pripadol Maďarsku.

Výročia a udalosti 3. novembra 1956    
prvé vysielanie Československej televízie 
Bratislava

Výročia a udalosti
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0905 915 033

INZERCIA
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

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

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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V sobotu 15.10.2022 sa v Malackách 
konal už 39. ročník bežeckých prete-
kov, ktoré sú súčasťou seriálu Grand 
Prix Morava-Záhorie. Atléti Holíča na 
týchto pretekoch dosiahli vynikajúce 
výsledky. 

V kategórií Juniorov, Adrián Ducho-
slav 1.miesto na trati dlhej 3,3km a So-
fia Gorbatenková 3. miesto. Medzi do-
rastencami zvíťazil rovnako na 3,3km 
Lukáš Vlček, ktorý zároveň vyhral aj 
kategóriu starších žiakov. Tretie miesto 
medzi dorastenkami obsadila v silnej 
konkurencii Simona Gorbatenková. 
V kategórií mladších žiačok obsadila 
Aneta Petríková 5.miesto na 600m. 
4.miesto v kategórií benjamínkov ob-
sadil Simeon Gorbatenkov.

Zastúpenie sme mali aj na Gazárke v 
Šaštíne,  kde sa v sobotu konal 2.ročník 
charitatívneho nočného behu, ktorého 
súčasťou boli aj preteky sparťanského 
typu pripravené pre deti. Trať s prekáž-
kami viedla po celom obvode jazera.

Na štart sa postavili dve naše dievča-
tá, v kategórií do 10rokov Gabriela Pi-
kálková a nad 10rokov Simona Horná.
Dievčatá súperili spolu s chlapcami a 
na trati mali rovnaké podmienky. Si-
mona Horná aj Gabriela Pikálková zví-
ťazili a po tomto preteku sa postavili aj 
na štart večerného preteku v disciplíne 
Nordic walking. Trať dlhú 7,3 km zvlád-
li na výbornú. Na záver bola pre súťa-
žiacich pripravená vynikajúca domáca 
fazuľová polievka a tombola s cenami 
venovanými od sponzorov. Veľmi radi 
sme sa zúčastnili tejto akcie, ktorá ur-
čite bude mať pokračovanie aj ďalšie 
roky .

Nedeľa v tomto víkende patrila Det-
skej atletike. Naši najmladší atléti z 
Atletickej škôlky pretekali v Detskom 
štafetovom krose v Trnave, kde si v 

mladšej kategórii vybehali 2.miesto z 
11 družstiev.

Zmiešané družstvo reprezentovali 
Timko Hollý, Tamarka Dávideková, 
Miško Jaňour a Ninka Lanžová. Deti 
trénujú dvakrát do týždňa, zahájili sme 
už zimnú prípravu v telocvični, kde sa 
buduje všeobecná vytrvalosť, maká sa 
na sile, technike, ale stále sa udržuje-
me v pretekovej nálade.

Úspešný jesenný víkend pre atletiku 

» Tomáš Vintr, Karin Hepnerová

0908 979 377

INZERCIA
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Študenti vybudovali Študenti vybudovali 
dažďovú záhradudažďovú záhradu



SE22-43 strana - 9

SLUŽBYSENICKO
9

16
-0

11
4

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

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

AKCIA
3 DNIPRENÁJOMKONTAJNERAZDARMA

0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte:
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VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ

za najlepšiu cenuza najlepšiu cenu
Zvoz od 100kg zabezpečíme.
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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
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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ovocné stromy

SOBOTA 29.10.2022
Halloween víkend: Rodina Addamsovcov 2 16:00 
Mimoni 2: Zloduch prichádza 13:00, Princezná rebelka 13:50, Čiapka 
14:00, Krokodíl Lyle 15:10, Princ mamáčik 16:00, Black Adam 2D/SD 
17:40, Halloween končí 2D/ST 18:10, Klamár na plný úväzok 18:30, 
Black Adam 2D/ST 20:20, Diablova korisť 20:30, Úsmev 2D/ST 20:40 

NEDEĽA 30.10.2022
Halloween víkend: Rodina Addamsovcov 2 16:00 
Mimoni 2: Zloduch prichádza 13:00, Princezná rebelka 13:50, Čiapka 
14:00, Krokodíl Lyle 15:10, Princ mamáčik 16:00, Black Adam 2D/SD 
17:40, Halloween končí 2D/ST 18:10, Klamár na plný úväzok 18:30, 
Black Adam 2D/ST 20:20, Diablova korisť 20:30, Úsmev 2D/ST 20:40 

PONDELOK 31.10.2022
Princ mamáčik 16:00, Krokodíl Lyle 16:10, Black Adam 2D/SD 17:40, 
Halloween končí 2D/ST 18:10, Klamár na plný úväzok 18:30, Black 
Adam 2D/ST 20:20, Diablova korisť 20:30, Úsmev 2D/ST 20:40 

UTOROK 01.11.2022
Mimoni 2: Zloduch prichádza 13:00, Princezná rebelka 13:50, Čiapka 
14:00, Krokodíl Lyle 15:10, 16:10, Princ mamáčik 16:00, Black Adam 
2D/SD 17:40, Halloween končí 2D/ST 18:10, Klamár na plný úväzok 
18:30, Black Adam 2D/ST 20:20, Diablova korisť 20:30, Úsmev 2D/ST 
20:40 

STREDA 02.11.2022
ARTMAX: Plná 6 18:10
Princ mamáčik 16:00, Krokodíl Lyle 16:10, Black Adam 2D/SD 17:40, 
Klamár na plný úväzok 18:30, Diablova korisť 20:00, Black Adam 2D/ST 
20:20, Úsmev 2D/ST 20:40
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Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red
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Dôchodcovia dostanú v novom roku 
vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa 
im ich zvýši o 11,8 % automaticky, o 
zvýšenie teda nemusia osobitne žiadať. 
Dôchodok v novej výške dostanú v ob-
vyklých januárových výplatných termí-
noch. Sociálna poisťovňa im zároveň v 
januári 2023 zašle k zvýšeniu aj písomné 
rozhodnutie.

Dôchodky sa v roku 2023 zvýšia o 
percento medziročného rastu spotrebi-
teľských cien za domácnosti dôchodcov 
určeného Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za prvý polrok kalendárneho 
roka 2021. Štatistický úrad SR potvrdil, že v 
priemere za šesť mesiacov roku 2022 v po-
rovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa 
index spotrebiteľských cien za domácnosti 
dôchodcov zvýšil o 11,8 percenta. Dôchod-
kové dávky sa preto budú zvyšovať práve o 
11,8 percenta.

„O zvýšenie (valorizáciu) dôchod-
kových dávok nie je potrebné Sociálnu 
poisťovňu žiadať. O zvýšení dostanú po-
beratelia dôchodkov písomné rozhodnutie 
a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý 
raz vyplatené vo výplatnom termíne v ja-
nuári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. 
januára 2023 do dňa predchádzajúceho 
výplatnému termínu v januári 2023. So-
ciálna poisťovňa v budúcom roku zvýši o 
11,8 % všetky druhy dôchodkových dávok 
(starobné, predčasné starobné, invalidné a 
pozostalostné dôchodky),“ informuje Soci-
álna poisťovňa na svojej webovej stránke.

Minimálne dôchodky a valorizácia 
- Pre tento druh dôchodku platí osobitný 
mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku 
od 1. januára 2023 sa zo zákona nepri-
hliada na zvýšenie dôchodku na sumu 
minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma 
dôchodku bez tohto zvýšenia. „Ak suma 
dôchodku bude aj po valorizácii nižšia 
ako minimálny dôchodok, Sociálna po-
isťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na 
sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa 
suma minimálneho dôchodku od 1. janu-
ára 2023 nemení, dôchodca bude naďalej 
dostávať dôchodok v nezmenenej sume 
(teda minimálny dôchodok, ktorý je pre 
neho po valorizácii dôchodku finančne 
výhodnejší). Ak bude suma dôchodku po 
valorizácii vyššia ako suma minimálneho 
dôchodku, nárok na minimálny dôchodok 
zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchod-
covi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyš-
šej sume. Ten bude totiž pre neho výhod-
nejší než dovtedy poberaný minimálny 
dôchodok,“ objasňuje Sociálna poisťovňa 
a uvádza príklad: „Dôchodca k 31. decem-
bru 2022 poberal minimálny dôchodok v 
sume 334,30 eura, pričom suma jeho sta-
robného dôchodku k tomuto dátumu bola 
333,30 eura. Od 1. januára 2023 sa mu zvý-
šil – valorizoval – jeho starobný dôchodok 
o 39,40 eura na sumu 372,70 eura. Táto 
suma je vyššia ako suma minimálneho 
dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa 
od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný 
dôchodok v sume 372,70 eura.“

Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky

» ren

DSG Dunajská Streda  –  MŠK BO 
Holíč 51 : 93    (27 : 44)

     II. lige Západ po neodohranom zá-
pase s Ivankou pri Dunaji vstúpili bas-
ketbalisti Holíča 22.10.2022 do ligového 
diania na palubovke Dunajskej Stredy. 
Domáci basketbalisti mali lepší vstup 
do zápasu, keď si vytvorili sedem bo-
dový náskok, Hostia sa v prvej štvrtine 
pomalšie rozbiehali a prvý raz sa ujali 
vedenia v zápase minútu pred koncom 
štvrtiny. V ďalšom priebehu Holíčania 
prevzali taktovku do svojich rúk, keď 
využili výškovú prevahu a úspešne 
premieňali svoje strelecké pokusy. Po-

stupne narastal rozdiel v skóre v pro-
spech hostí, ktorí kontrolovali priebeh 
hry a zaslúžene si odviezli z Dunajskej 
Stredy prvé body do tabuľky. Ďalší zá-
pas odohrajú Holíčania na domácej 
palubovke 5.11. o 15.00 hod proti súpe-
rovi z Bánoviec nad Bebravou. Ďaku-
jem Mestu Holíč, všetkým sponzorom, 
mediálnym partnerom a fanúšikom za 
podporu!!!    

Zostava MŠK Holíč: Mihaliska 12, Ba-
rančík 3, Snopko 2, Došek 12, Hanusek 
28, Burský 3, Jaborník 15, Kvoček 4, Pu-
kančík 11. Tréner: Marenčík Ľ.

Basketbalisti Holíča víťazne 

» red



SE22-43 strana - 11

DOMÁCNOSŤ, ZDRAVIE / SLUŽBYSENICKO
11

08
-0

00
2 

TT
24

KAMENÁRSTVO

Staré Trhovisko
pri Lidli

SENICA

Po - Pia: 13:oo - 17:oo

Slovenský výrobca pomníkov 
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

31
1991-2022

0905 366 666  | 0905 333 339

UVÁDZACIE CENYZĽAVA 40%

NOVOOTVORENÁ
VZORKOVÁ PREDAJŇA:

Odborníci zo Štátneho ústavu pre 
kontrolu liečiv ( ŠÚKL) objasňujú na 
sociálnej sieti, prečo by sa mali hlá-
siť podozrenia na nežiaduce účinky 
liekov.

Každý liek či vakcína má pod-
ľa nich aj svoje vedľajšie (nežiaduce) 
účinky, ktoré sa však neprejavia u kaž-
dého. Ich popis a frekvencia výskytu sú 
uvedené v príbalovom letáku. „Riziku 
nežiaducich účinkov sa úplne nevy-
hneme, je ale potrebné, aby prínos lie-
ku prevažoval nad jeho rizikami,“ uvá-
dzajú odborníci a vysvetľujú tiež, že 
„nežiaduce účinky, ktoré sú uvedené v 
príbalovom letáku, poznáme z klinic-
kých skúšaní. Pre dlhodobé monitoro-
vanie bezpečnosti liekov alebo vakcín 
však potrebujeme čo najviac údajov – 
kvantitatívnych aj kvalitatívnych. Aby 
bolo hlásenie možné čo najlepšie po-
súdiť, majú v ňom byť uvedené čo naj-
podrobnejšie informácie o pacientovi, 
všetkých užívaných liekoch a o vznik-
nutej nežiaducej reakcii. Hlásenie je 
najlepšie podať prostredníctvom elek-
tronického formulára na našom webe. 
Podozrenia na nežiaduce účinky majú 
povinnosť hlásiť zdravotnícki pracov-
níci a farmaceutické spoločnosti. Túto 
možnosť majú aj pacienti. 

Dôležité je hlásiť najmä závažné a 
neočakávané nežiaduce reakcie (tie, 
ktoré nie sú uvedené v príbalovom le-
táku).“ Všetky nahlásené podozrenia 

na vedľajšie účinky dôkladne posúdia 
odborníci štátneho ústavu z oddelenia 
farmakovigilancie. Hlásenia sa tiež 
zbierajú a posudzujú na úrovni Európ-
skej únie a medzinárodnej databázy 
EUDRAVIGILANCE. Hlásenia môžu 
viesť k pridaniu nových nežiaducich 
účinkov alebo interakcií do príbalové-
ho letáku, k pridaniu kontradindikácií, 
či k zmene v predpisovaní lieku alebo v 
jeho dávkovaní. 

Systém hlásení slúži na monitoro-
vanie bezpečnosti liekov. „Štátny ústav 
neposkytuje zdravotnú starostlivosť a 
nemôže meniť či navrhovať liečbu - ak 
sa u vás po podaní lieku vyskytla zá-
važná nežiaduca reakcia, ďalšiu liečbu 
je nutné konzultovať s lekárom,“ upo-
zorňujú odborníci zo ŠÚKL.

Nežiaduce účinky liekov

» ren
zdroj foto StockSnap pixabay

Nie je nič príjemnejšie, ako sa po 
príchode domov z potuliek jesen-
nou prírodou zahriať šálkou voňa-
vého čaju a vychutnať si jablkový 
koláč. Nechajte sa inšpirovať našimi 
receptami.

Jablkový koláč s marcipánom
Suroviny: na cesto: 200g polohrubej 

múky, 100g masla, 90g práškového 
cukru, 1 žĺtok, 2PL mlieka

na plnku: 500g jabĺk, 2PL slivkového 
lekváru, 50g kryštálového cukru, 40g 
bieleho marcipánu
Postup: Do misy vložte múku, cukor 

a maslo nakrájané na kocky. Rukami 
vytvorte posýpku a tretinu z nej odlož-
te do inej nádoby. K zvyšnej posýpke 
pridajte žĺtok a vlažné mlieko. Vypra-
cujte cesto, prikryte ho potravinárskou 
fóliou a odložte do chladničky.

Kým cesto odpočíva, umyte a očistite 
jablká, pokrájajte ich na kocky a vložte 
do hrnca. Pridajte cukor, lekvár a mie-
šajte, kým zmes trošku nezhustne. Do 
ešte horúcej zmesi pridajte dve tretiny 
nakrájaného marcipánu. Všetko ne-
chajte vychladnúť.

Okrúhlu formu vyložte papierom na 
pečenie. Cesto vyberte z chladničky a 
vyložte ním formu tak, aby boli pokryté 
aj boky. Na cesto rovnomerne rozotrite 
plnku. Následne posypte odloženou 
posýpkou a marcipánom. Pečte v rúre 
vyhriatej na 180°Celzia približne 40 až 
45 minút.

Krehký jablkový koláč
Suroviny: 600g polohrubej múky, 

200g práškového cukru, 4 vajcia, 250g 
masla, 1 balíček prášku do pečiva, 4 
balíčky vanilkového cukru, 2 balíčky 
škoricového cukru, 2kg jabĺk, 4 lyžice 
roztopeného masla
Postup: Z múky, práškového cukru, 

vajec, masla, prášku do pečiva a balíč-
ka vanilkového cukru vymiešajte hlad-
ké cesto. Rozdeľte ho na dve časti. Jed-
nu z nich vyvaľkajte a preložte na plech 
vystlaný papierom na pečenie.

Jablká umyte, očistite, nastrúhajte 
a v miske ich zmiešajte s vanilkovým 
a škoricovým cukrom a s roztopeným 
maslo. Následne rovnomerne rozložte 
na cesto. Potom vyvaľkajte druhú časť 
cesta na plát a prikryte ním jablkovú 
plnku.

Povrch popichajte vidličkou a pečte 
v rúre vyhriatej na 180°Celzia približne 
20 až 25 minút. Pred podávaním koláč 
posypte práškovým cukrom.

Upečte si šťavnaté jablkové koláče

» ren
autor foto jhfl pixabay
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Swiffer Štartovacia Súprava
S 1 Mopom

DEMRO

13,25 €

ESSENS Vitamín C
– výživový doplnok

MASÁŽE RELAX

11,00 €

Hory - akrylové farby
na plátne 40×60 cm

Zlatovský

180,10 €

BERLINGERHAUS Forma 
na bábovku 25 cm

Kuchynovo.sk

8,99 €
11,20€

3 JEDLÁ DENNE NA 28 DNÍ

330,00 €

Güde Aku fúkač lístia
LB 18-201-05
www.trtechnic.sk

66,90 €
29,00€

CASIO EDIFICE ERA 
200D-1A

EMILI

228,00 €
269,00€

YarnArt Flowers
250g/1000m č.315

Vlnytinka

10,50 €

HERNÉ KRESLO POLOH.
EKO KOŽA ČIERNO – ČERVENÉ FG-02

shopjk.sk

139,00 €

HUZARO Herný stôl
HERO 6.0 BLACK

Profitent.sk

110,00 €

Finish Powerball Power
All in 1 Regular

DEMRO

14,39 €

29,90 €

Calvin Klein Euphoria
Intense men 100ml

DEMRODEMRO

59,90 €

Donáška 28 - Stravovanie
podľa Antónie Mačingovej
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MZDA: 950 – 1500 € 

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

R

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica 

prijme do pracovného pomeru

OBSLUHA TLAČOVÝCH
A VÝSEKOVÝCH STROJOV

MZDA: 750 – 1200 € 

OBSLUHA SKLADAČKOVÝCH
STROJOV

41
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1. novembra 1512   
verejnosti bola prvýkrát sprístupnená výzdoba stropu Sixtínskej 
kaplnky, ktorú namaľoval Michelangelo

Výročia a udalosti 4. novembra 1956   
sovietske vojská vstúpili do Maďarska, aby potlačili maďarské 
povstanie

Výročia a udalosti

0905 915 033
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Spoločnosť Baumit spol. s r.o., výrobca suchých omietkových
zmesí, poterov a komplexných zatepľovacích systémov, 
hľadá do svojho výrobného závodu v Rohožníku 
nových zamestnancov na pozície:

Údržba, servis, preventívne zásahy a opravy automatických výrobných
strojov a všetkých mechanických a elektrických súčastí výroby
    Ponúkaná základná mzda: od 1300 € brutto
    Požadované SŠ vzdelanie a § 22 elektrotechnickej spôsobilosti 
    - samostatný elektrotechnik
    Práca prebieha v pracovné dni, v troch zmenách

Údržbár

Obsluha automatických strojov (súčasťou je aj fyzická práca),
jednoduché mechanické nastavenia, opravárenské a servisné činnosti
    Ponúkaná základná mzda: od 1100 € brutto
    Požadovaný výučný list alebo maturita
    Práca prebieha v pracovné dni, v troch zmenách

Obsluha technologického zariadenia

Kontakt: +421 905 611 051 
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5000 EUR

gabriela.jursova@nsi.agel.sk 034 69 69 271KONTAKT:

NÁBOROVÝ PRÍSPEVOK

ZÍSKA PRI NÁSTUPE NOVÁ POSILA NA POZÍCII:
LEKÁR

SESTRA/PÔRODNÁ ASITENTKA v nepretržitej prevádzke
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Firma Huliman, s. r. o.
prijme do zákazkovej výroby 

STOLÁRA
AJ POMOCNÉHO PRACOVNÍKA

Vyrába sa nábytok na mieru z DTD
aj masívu

Mzda dohodou od 1300 €
Viac info pri osobnom stretnutí 

alebo na tel. 0914 700 860
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29. októbra 1923   
uskutočnil sa prvý let Česko-slovenských aerolínií na trase Praha 
– Bratislava

Výročia a udalosti
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/11/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

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

Zavolajte zadarmo

ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY DREVODOMY NA PODVOZKU 

mediálni partneri

85
_1

25
8

75
-5
8


