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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 31 000 domácností

Úprimnosť nebýva ľahká

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kátovská 33, Holíč
0907 724 254
www.ter-co.sk

ZĽAVA

-40%
AKCIA

ŽALÚZIE

ku každému
oknu

ZDARMA!!!

41-0040

Vchodové dvere
Plastové okná
Parapety, PVC, AL
Sieťky, žalúzie
Servis od A do Z

Predaj hydiny
na ďalší chov

Senica

a PREDAJ KRMÍV

Čáčovská cesta 5315/125

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

PREDAJ
SLIEPOK

www.hydina.eu

OD 4.3. 2019

U nás začína jar už 18. februára!

V ponuke máme mládky pred znáškou. Od marca
predávame brojlerové kurčatá, kaliméra, kuričky
na znášku. Od apríla predávame káčatá, mulardény
/husokačeny/, húsatá, morky a perličky.
Predávame aj kŕmne zmesi od belgického výrobcu
Versele Laga. Po dohode možnosť dovozu!

Viac informácií
NA STRANE č.

8

46-0020

dedinke Kovarce nachádzajúcej sa neďaleko Topoľčian.
V obci Kovarce sa koncom júla
roku 1868 narodila Audreyina babička
Anna Welsová. Na svet prišla v kaštieli, ktorý od Pavla Motešického kúpil jej
otec Anton Wels. Išlo o významného
muža, ktorý spoločne s Pavlom Wehlem založili v Kovarciach cukrovar, a
to presne v roku 1864. Ale to som odbočil.
Krása ženy je v jej dobrote, láske,
obetavosti a v húževnatosti. Ženy vydržia oveľa viac, ako my, muži a pritom
tým nikoho neobťažujú, nereferujú nikomu, čo museli zvládnuť, aby... Ony
jednoducho sú a žijú naplno v určitom
druhu pre nich absolútne samozrejmej
a úplne prirodzenej obety k životu. V
úcte k životu.
Možno ste si, vážení čitatelia, všimli, že sa naozaj snažím o niekoľko
úprimných vyznaní. Že
by som rád k Dňu žien
zaželal práve im dobrý,
pokojný a spokojný život.
Že by som im rád poďakoval a vyslovil uznanie. A
že to naozaj úprimne píšem
všetkým našim čitateľkám,
ale aj kolegyniam vo vydavateľstve.
Ďakujem
za
pochopenie, prežite pekné chvíle!

NOVÉ LEPŠIE PÔŽIČKY

až do 10000 €
0915 646 327

63-0029

Napísať niekoľko úprimných riadkov nebýva ani po takmer štyroch desiatkach rokov práce s textom pre autora ľahké. Najmä, ak sa viažu k udalosti
či k výročiu, ktoré si v minulosti a dokonca ešte aj v súčasnosti privlastňujú
politici a ich politiky s jasným zámerom vylepšiť si svoj ambiciózny imidž. K udalosti, ktorá práve a výlučne
iba preto skôr odpudzuje, akoby mala
zadať príčinu k oslave. Medzinárodný
deň žien nikdy nebol a dúfajme, že
ani nikdy nebude sviatkom, sprivatizovaným si boľševikmi Aj keď snahy
o to vidíme každoročne. Tak, ako by
nemal byť oslavou alkoholom podgurážených mužov, v noci sa vracajúcich
z osláv do čistého uprataného domova,
kde vonia chutné jedlo, pripravené
práve oslávenkyňami. Nie, ôsmy marcový deň nemá byť príležitosťou ako sa
opiť, ako si „užiť“, dokonca, ak aj pripustíme jeho „sviatočnosť“, tak iba v
tom, že vtedy môžeme aj slovne či inak
vyjadriť k ženám to, čo každý slušný
muž k nim cíti stále, bez ohľadu na dátum v kalendári.
„Pravá krása ženy nie je v jej postave, v spôsobe oblečenia, v šatách,
ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu
ženy vidno v jej očiach, pretože sú oknom do jej duše, miestom, kde prebýva
láska.“ Povedala kedysi pani Audrey
Hepburnová, britská herečka, ktorá sa
narodila v Belgicku, no...
Jej predkovia kedysi dávno žili v

NEMECKÝ
PROFIL

41-0013

Najčítanejšie regionálne noviny

OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80
0

cena:

Tel.: 034/651 77 35, 0903 410
0 378

3€
1 kus

• PRACOVNÉ I VOĽNOČASOVÉ ODEVY,

NOSNICE

OBUV, RUKAVICE
• OCHRANNÉ OKULIARE A PRILBY

• RESPIRÁTORY A CHRÁNIČE SLUCHU
• HYGIENA
• POTREBY PRE PRÁCU VO VÝŠKACH
• A VŠETOK OSTATNÝ TOVAR PRE OOPP

JAHŇATÁ

Kŕmne zmesi

Otvorené: Po - Pia: 8.00 - 16.30, So: 9.00 - 12.00
00
Pozrite si našu ponuku na

50 €
1 kus

0940 601 904 • Senica

www.cammino.sk
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41-0030

Prijímame objednávky
na jahňatá

+ v párnom týždni navyše:
Radimov, Letničie, Petrová Ves,
Čáry, Smolinské, Kuklov, Borský
Mikuláš
+ v nepárnom týždni navyše:
Brodské, Chropov, Sobotište, Rybky, Koválovec, Smrdáky, Častkov,
Hlboké, Cerová, Prievaly, Šajdíkove Humence, Dojč, Rohov, Koválov a Lieskové
Skalica
Holíè

Senica
Borský Mikuláš

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
27.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

VÝROBA
A PREDAJ

09-24

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

VEDENIE PODVOJNÉHO, JEDNODUCHÉHO
A MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH
PRIZNANÍ

PALIVOVÉHO
DREVA
0918 645 802
0907 784 324

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Work

P. P. Education, s.r.o.
Čulenova 15, Skalica, 0902 148 903

Miriam Mesárošová

Pink Nails

VSTAVANÉ
SKRINE

gélové nechty

ZĽAVA -30%

Hviezdoslavova 1562/61A, Senica
tel.: 0915 551 333

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

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

0907 211 797

Pomôžeme Vám

Murárske práce
0904 259 971

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-0012

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

Vstavané skrine Ondrúš

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

41-0010

DISTRIBÚCIA (27 000 domácností)
Každý týždeň: v Senici, Skalici,
Holíči, Jablonici, Radošovciach,
Mokrom Háji, Vrádišti, Prietržke, Trnovci, Kopčanoch, Pop.
Močidlanoch, Dubovciach, Kunove, Čáčove, Štefanove, Kátove a
Rovensku

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

41-0021

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

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

63-0007

INZERCIA
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63-0016

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Nebláznime! Opravme si náš Európsky
dom a urobme Európu znova veľkou!
Áno, uznávam, že toto je zásadná
zmena názoru voči tomu, s čím som
kandidoval. Preto musia rozhodnúť
ľudia - budem kandidovať do europarlamentu, ale mandát si neprevezmem.
Využime však tieto voľby na to, aby ľudia o mne hlasovali - ak mi 50 tisíc ľudí
svojim krúžkom vysloví dôveru, budem
to považovať za súhlas s mojim zmeneným názorom o USA, ak ich bude menej, budem to považovať za vyslovenie
nedôvery a z nášho parlamentu odídem
- a s týmto názorom budem kandidovať
opäť až v nasledovných voľbách z posledného miesta.
Týmto názorom
som vraj sklamal
niektorých ľudí v
našom hnutí, vraj
tak sa o USA rozprávať nepatrí. Mrzí
ma to, ale nevadí.
Dúfam, že mi dovolia
mať aspoň vlastný názor.

• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba

63-0008

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Naše hnutie v
minulých voľbách
do
parlamentu
malo v programe
napísané, že USA
sú garant bezpečnosti a záruka medzinárodnej stability. Stačilo, precitol
som z toho klamu a nedokážem viac
mlčať a takto riťolezecky si zakrývať
oči pred pravdou. USA už dávno nie sú
svetovým mierotvorcom, žijú si svojim
vlastným životom a sú dnes skôr chaosom svetovej politiky, ako jej majákom.
Bohužiaľ, dnes celý civilizovaný svet
každé ráno tŕpne, ako sa pán prezident
v Amerike vyspí a ktorú bezpečnostnú
zmluvu vypovie.
Nebláznime! Nespoliehajme sa naďalej ako malé kuriatka na veľkú kvočku z Ameriky, že ak bude problém, tak
nás zachráni. Obávam sa, že sa už na to
spoľahnúť nemôžeme. Prečo by sme sa
nemohli ako Európa postaviť na vlastné
nohy? Veď sme kolískou demokracie,
prečo by sme si z nášho spoločného Európskeho domu nemohli urobiť svetovú
veľmoc? Prečo sa máme donekonečna
spoliehať na veľmoci Rusko či Ameriku?

63-0009

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

41-0028

Redakcia:

Precitol som a vraj som tým
sklamal. Ľudia rozhodnú

41-0015

SENICKO-SKALICKO

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

3
SLUŽBY

LUX JR Sobotište

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

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

VŠETKO NERECYKLOVANÝ
MATERIÁL

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF
ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY
ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

AKCIA:

TEPLÝ
MEDZISKLENNÝ
RÁMIK
ZDARMA
Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

tel. 0908 702 522

Dodacia doba 10 dní od výmeru

41-0038

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

Príklady montáže
okien:
2-izbový byt: 1 170 €
3-izbový byt: 1 480 €
4-izbový byt: 1 690 €

A ZIMNÉ ZÁHRADY

CELKOVÉ CENY

370 €

41-0017

480 €

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

HELPET BAU

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA
výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

63-0005

VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

41-0046

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

63-0018

320 €

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady
ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
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41-0007

35€ / hod.

ČERPANIE BETÓNU
ZABEZPEČENIE BETÓNU
A DOVOZ BETÓNU

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

41-0045

KOPČANSKÁ 1747/70, 908 51 Holíč

JARNÁ AKCIA!

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

4
PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

Jednou z často vyskytujúcich sa zmlúv
v praxi je aj zmluva o dielo. Túto zmluvu
uzatvára objednávateľ so zhotoviteľom,
pričom podstatou tohto právneho vzťahu
je na jednej strane záväzok zhotoviteľa
vykonať dielo zadané objednávateľom a
na strane druhej záväzok objednávateľa
zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu.
Jej právnu úpravu možno nájsť vo viacerých právnych predpisoch. V tomto
článku však budeme venovať pozornosť
neobchodnej zmluve o dielo, ktorú upravuje Občiansky zákonník.
Pri neobchodnej zmluve o dielo
môže byť zhotoviteľom diela predovšetkým podnikateľ a objednávateľom diela
nepodnikajúca osoba, resp. osoba ktorá
zmluvu uzatvára v postavení nepodnikajúcej osoby. Zmluva o dielo vzniká na
základe konsenzu zmluvných strán o jej
podstatných obsahových náležitostiach,
a to o predmete zmluvy, o odmene zhotoviteľa a o tom, že dielo bude vykonané na
nebezpečenstvo zhotoviteľa. Predmetom
zmluvy o dielo v užšom slova zmysle je
dielo samotné. V súvislosti so zmluvným vymedzením diela je potrebné
povedať, že na platnosť zmluvy o dielo
sa vyžaduje, aby bolo dielo dostatočne
určené, aby bolo jasné, čo má byť výsledkom činnosti zhotoviteľa na základe
uzatvorenej zmluvy o dielo. Občiansky
zákonník bližšie nešpecifikuje, čo sa rozumie pod pojmom dielo. Napriek tomu

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE

» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.Tel. 0905218938
» ČZ 175, JAWA 250, 350, PIONIER, STADION, MUSTANG,
SIMSON. Kúpim tieto motorky.Tel. 0915215406
» ČZ- JAWA Kúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ.Tel.
0908205521

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem jednoizbový
byt s rozlohou 48 metrov2
/ spálňa, kuchyňa s obývačkou, kúpeľňa/na Pivovarskej ulici v Skalici, byt je
určený maximálne pre dve
osoby, bez domácich zvieratiek. Byt je zariadený. Cena
nájmu 320 €, vrátane energií.
Zábezpeka je jeden mesiac.
Volať pondelok až piatok od
9 do 15 hod.Tel. 0903226790
» Prenajmem celé poschodie
rod. domu v Skalici, blízko
centra.Tel. 0903200615
05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
» Na predaj 2-izb. rodinný
dom v Holíči na Moyzesovej
ulici.Tel. 0907739216

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

si možno pomôcť definíciou obsiahnutou
v Obchodnom zákonníku, podľa ktorej je
dielom „... zhotovenie určitej veci, pokiaľ
nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci
alebo hmotne zachytený výsledok inej
činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo
úprava stavby alebo jej časti.“
Na základe analógie môžeme dospieť
k tomu, že dielom je určitý výsledok pracovnej činnosti zhotoviteľa, a to buď fyzickej alebo duševnej. Dielom tak môže
byť materiálny či imateriálny výsledok
pracovnej činnosti zhotoviteľa. Pod
materiálnym výsledkom si možno predstaviť napríklad zhotovenie stavby, či
úpravu živého plotu a pod imateriálnym
výsledkom napríklad doučovanie hry na
hudobnom nástroji. Výsledok pracovnej
činnosti zhotoviteľa môže byť určený
druhovo alebo individuálne, pričom tento môže byť deliteľný alebo nedeliteľný.
V ďalšom článku si rozoberieme ďalšie
podstatné náležitosti neobchodnej zmluvy o dielo.

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
letáky) cena 0,08 EUR/kg
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

63-0003

Zmluva o dielo vo všeobecnosti
a jej predmet

REALIZUJEME
• strojové omietky
- vápenno-cementové
- sadrové
• montáž/demontáž lešenia
16-0064

Občianska
riadková
inzercia

Tel. č.: 0902 440 112

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ

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

15-0024

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

0905 478 303
Vally 9, Skalica
www.bomont.sk
správny pomer kvality a ceny od roku 1998

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA NA ROK 2019

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1390 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-0017

63-0023

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

16-0063

- koniec zlúpaným fóliám

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

od 89 €/t
HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE od 210 €/t
od 299 €/t
KOKS
PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH
KAMEŇOV za 11 EUR/t
ZABEZPEČUJEME DOPRAVU
Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0016

10 ZÁHRADAAAZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám na sadenie odrezky energetického jap. topoľa,
0,1€ ks.Tel. 0915221018
» Predám do chovu kohútov
Green Shell, násadové zelené vajcia, nosnice a kukuricu.
Tel. 0346645276
» Predám vietnamské prasiatka o váhe cca: 20 kg, nenáročné na stravu. Cena: 2€/
kg.Tel. 0944706533

Imitácie dreva v nástreku

Ceny sú
vrátane DPH

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
» Predám váľandu 1 lôžko.Tel.
0944223919

VJAZDOVÁ TECHNIKA

www.kamenarstvo-bocan.sk

08 STAVBA
R08_STAVBA
» Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty. Cena
od 650 €. Doveziem, osadím,
vykonám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991

GARÁŽOVÉ BRÁNY A

63-0011

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Predám záhradku 5á v
Skalici, Darmovise, s drevenou chatkou, vinohradom,
ovocnými stromkami, cena
8000 €.Tel. 0949410470
» Kúpim rodinný dom, SP alebo byt 35 km od Bratislavy.
Tel. 0903765606
» Dám garáž do dlhodobého
prenájmu na ul. Športovej
v Skalici, voľná ihneď.Tel.
0908122969

5
SLUŽBY

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

FO typ A, B a právnických osôb

Stačí zavolať a my vás navštívime. www.kamenarstvostapav.sk

MZDY, PERSONALISTIKA

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

0903 342 475

Príďte sa presvedčiť

rttrade@rttrade.sk

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

Pozrite na facebook: KAMENÁRSTVO KAMAX PILÁT

50% ZĽAVY

AKCIA: ŠPECIÁLNE ZĽAVY
NA EXKLUZÍVNE MATERIÁLYY

UŠETRITE S NAMI TERAZ !!!
ŽULOVÝ KOMPLET 3000 € 1500 €

od 750 EUR s DPH
aj s montážou

ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU
63-0040

0905 963 819

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

00-0000

Frézovanie

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

KAMAX PILÁT

0908 742 287

AKCIA NA ROK 2019

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

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

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1390 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

ZĽAVAEZ
15-0004

ER

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

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

KANALIZÁCIE

INZERCIA

0905 915 033

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

63-0011

ČISTENIE

komínov

www.kamenarstvo-bocan.sk

KRTKOVANIE

16-0010

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

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

41-0039

Sme plátci
DPH

41-0044

Senica | 0911 521 767

63-0022

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

Vtipy
týždňa

ZIMNÁ AKCIA

» Príde mladík do cukrárne a
pýta sa predavačky:
- Máte perníkové srdce s nápisom SI MOJA JEDINÁ?
- Áno, mame.
- Tak si vezmem päť kusov.

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

» Pýta sa manžel manželky:
- Miláčik, prosím ťa, môžem
sa pozerať na televízor?
- Môžeš, ale nezapínaj ho!
» Po hádke povie žena svojmu manželovi:
- Nebyť teba, boli by sme
ideálny pár!!

» redakcia

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy
okna@hotel-san.sk
holic@abc-okna.sk

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642
0948 344 401, 0911 761 642

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)
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41-0009

§

Skalica, ul. Horská

0902 624 774 • 034/664 87 86

6
ZDRAVIE, Z REGIÓNU / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

12 DEŤOM
R12_DETOM
» Predáme kočík Tako Extreme po 1 dieťati za 250 €.Tel.
0948312128
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám štvorkolový malotraktor cena 490 €+dohoda.
Tel. 0949269559
» Predám plne funkčnú
kazetovú sekčnú garážovú bránu (2570x2290cm),
farba:zlatý dub, bezproblémový chod len popraskaná fólia,cena dohodou.Tel.
0903455527
» Predám elektrm. 1.1kw,
50 ot.min. Za 70 €.Tel.
0948699993
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047
15 HĽADÁM PRACU
PRÁCU
R15_HLADAM
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Hľadám si kamarátku od 46 do 50 rokov.Tel.
0915204433
» Muž 40r zabezpečený hľadá ženu do života, dieťa nie
je prekážka.Tel. 0948412226

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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
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
technicChcete
si podať inzerát?
ky
zabezpečuje
s.r.o.
Návod
nájdete naELET,
strane
8 dolu.

maslová má aj ochrannú úlohu pre ich
povrch. Vzniknuté vnútorné prostredie
má priaznivý vplyv na prirodzené mikroorganizmy, znižuje sa onkogénna aktivita v hrubom čreve a tým pôsobí preventívne proti nádorom hrubého čreva.
Vláknina je schopná viazať aj na niektoré toxíny a chrániť telo pred ich účinkom.
Pri dostatočnej prítomnosti vlákniny v strave sa pomalšie vstrebávajú
jednoduché cukry, menej kolíše hladina
krvného cukru, čo má význam pre diabetikov. Vláknina je účinná v prevencii vzniku srdcovo-cievnych ochorení,
žlčníkových kameňov, znižuje hladinu
cholesterolu v krvi. Tým, že viaže na
seba vodu, má vysoký sýtiaci efekt a
bráni vzniku obezity a je samozrejmou
súčasťou redukčných diét. Podmienkou
je dostatok príjmu tekutín, tak je dosiahnutý pocit sýtosti a regulovaný ďalší príjem stravy.
Západný štýl stravy, s veľkým podielom priemyselne spracovanej stravy
a významným podielom polotovarov, je
príkladom nedostatatku vlákniny. V súčasnosti jej konzumujeme
približne polovicu, niekedy menej, ako by sme
mali. Preto cielené pridávanie vlákniny do stravy
je nevyhnutné.

Program kina Cinemax
Sobota 2.3.: PREDPREMIÉRA – Psie veličenstvo
2D 13:40, Ako si vycvičiť draka 3 3D 13:10, Lego príbeh
2 2D 16:00, Ako si vycvičiť draka 3 2D 14:00, 15:40, Alita: Bojový anjel 2D 16:10, Ženy v behu 18:10, Ostrým
nožom 18:30, Trhlina 18:40, Čo sme komu zase urobili
20:20, Všetko najhoršie 20:40, Mrazivá pomsta 21:00
Nedeľa 3.3.: PREDPREMIÉRA – Psie veličenstvo
2D 13:40, Ako si vycvičiť draka 3 3D 13:10, Lego príbeh
2 2D 16:00, Ako si vycvičiť draka 3 2D 14:00, 15:40, Alita: Bojový anjel 2D 16:10, Ženy v behu 18:10, Ostrým
nožom 18:30, Trhlina 18:40, Čo sme komu zase urobili
20:20, Všetko najhoršie 20:40, Mrazivá pomsta 21:00
Pondelok 4.3.: Lego príbeh 2 2D, 16:00, Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:40, Alita: Bojový anjel 2D 16:10,
Ženy v behu 18:10, Ostrým nožom 18:30, Trhlina
18:40, Čo sme komu zase urobili 20:20, Všetko najhoršie 20:40, Mrazivá pomsta 21:00
Utorok 5.3.: ARTMAX FILMY – Dievča 18:40,
Lego príbeh 2 2D, 16:00, Ako si vycvičiť draka 3 2D
15:40, Alita: Bojový anjel 2D 16:10, Ženy v behu 18:10,
Ostrým nožom 18:30, Čo sme komu zase urobili 20:20,
Všetko najhoršie 20:40, Mrazivá pomsta 21:00
Streda 6.3.: PREDPREMIÉRA – Captain Marvel 2D
20:30, EXPEDIČNÁ KAMERA 2019 18:00, Lego príbeh
2 2D, 16:00, Ako si vycvičiť draka 3 2D 15:40, Alita: Bojový anjel 2D 16:10, Ženy v behu 18:10, Čo sme komu
zase urobili 18:30, Všetko najhoršie 20:40

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

» red

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

HARABIN: Príďte prosím voliť
Milí spoluobčania, milí starí rodičia, mamičky, deti a pracujúci.
Ešte nikdy neboli prezidentské voľby tak dôležité ako teraz.
Naša spoločnosť je rozdelená na
dva tábory, Ficov koaličný tábor a
Kiskov tábor slniečkárov. Z jedného
tábora do druhého padajú obvinenia
z korupcie, daňových a pozemkových podvodov, ba dokonca aj trestné oznámenia. Kiska vyhlasuje, že
Slovensko je mafiánsky štát s Ficom
na čele (čo nám nesmierne škodí v
zahraničí) a Fico vyhlasuje, že Kiska
je pozemkový a daňový podvodník,
ktorý nieje o nič lepší ako Bašternák
(prezident s týmto životopisom rozdeľuje našu spoločnosť zase doma).
V prezidentských voľbách nasadil Ficov tábor za svojho kandidáta
Maroša Šefčoviča a Kiskov tábor nasadil kandidátov Róberta Mistríka
a Zuzanu Čaputovú. Z hore uvedeného súboja dvoch táborov je jasné,
že ktorýkoľvek z týchto kandidátov
prinesie ako prezident do našej spoločnosti viac zla, bude kryť podvody
svojho tábora a ďalej rozdeľovať našu
spoločnosť.
Osobne si myslím, že Slovensko
už potrebuje politický mier a hľadať
pokoj pri nestraníckom prezidentovi,
ktorý nepatrí do žiadneho tábora.
Ja, Štefan Harabin, nefandím ani
jednému a ani druhému táboru. Som

apolitický, nestranný, posledných 30
rokov som bol apolitický, no najmä
bez korupcie a tak ostanem aj ďalších
30 rokov. Všetko o čo mi ide, je poriadok v štáte, s hlavným cieľom, aby sa
občan mal lepšie, aby vymizli z našich slovníkov slová ako sú korupcia,
neprávo, a rodinkárstvo. V tomto budem neoblomný a prísny.
Popri udržiavaní poriadku v našej
krajine, budem robiť všetko pre to,
aby som do spoločnosti vniesol mier
a spájal ľudí všetkých táborov aj netáborov. Myslím si, že politické šarvátky už nikoho nezaujímajú a musíme sa všetci viac sústrediť na to, aby
sa mali naši občania lepšie, aby naši
dôchodci a mamičky na materskej
dovolenke žili dôstojne a pracujúci
mali čas na ich rodiny. Rodina, kresťanské hodnoty a poriadok v štáte sú
moje priority.
Chcel by som týmto poprosiť
všetkých občanov, aby prišli voliť
16.3.2019. Budúcnosť Slovenska je vo
vašich rukách. Pán boh s nami.

JUDr. Šttefan Harabin
občiaanský kandidát
naa prezidenta SR

SE19-09 strana -

6

• preprava osôb a batožiny
po celej EU
• detská sedačka v každom aute
• možnosť prepravy osôb
aj s invalidným vozíkom
• zvýhodnenie stáleho zákazníka
• zvýhodnenie zazmluvnených
prepráv (možnosť platby na FA)
• drink servis (odvezieme Vás
aj Vaše auto)

NONSTOP: 0911 77 55 65
Nečakajte a volajte
63-0035

11 HOBBY AASPOTR
ŠPORT
R11_HOBBY
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené. Tel. 0903 7537
58

Vláknina predstavuje tú časť rastlinnej potravy, ktorú telo nedokáže vstrebávať a je odolná tráveniu a vstrebávaniu.
Je tak dôležitá, že jej nedostatok v strave priamo súvisí s výskytom mnohých
ochorení od srdcovocievnych, cez metabolické až po nádorové. Hlavným zdrojom sú obiloviny, strukoviny, zelenina,
ovocie a zemiaky a výrobky z nich. Vláknina sa prakticky nezmenená dostáva
tráviacim traktom do hrubého čreva. Nie
je využitá v tenkom čreve, čo je hlavné
miesto na vstrebávanie živín. V hrubom
čreve je úplne alebo čiastočne fermentovaná pôsobením črevných baktérií. Po
chemickej stránke ide hlavne o zložené
cukry, polysacharidy a oligosacharidy.
Rozdelenie vlákniny:
• Rozpustná - prechádza procesom fermentácie. Nachádza sa v ovocí, zelenine,
strukovinách, v ovsi a ovsených vločkách.
• Nerozpustná - je nefermentovateľná.
Vyskytuje sa v pšeničných a kukuričných otrubách, celozrnných obilovinách
(jačmeň, bulgur, nelúpaná ryža), v celozrnnej múke a výrobkoch z nej, ako je
celozrnný chlieb, celozrnný kuskus, celozrnné cestoviny.
Úlohy vlákniny:
Vláknina podporuje trávenie a správnu činnosť celého tráviaceho traktu a
pravidelné vyprázdňovanie. V procese
fermentácie vznikajú krátke mastné kyseliny, ktoré sú zdrojom energie pre bunky hrubého čreva, vytvorená kyselina

33-0003

» Predám domáce vajcia 10ks
za 1,50 €.Tel. 0910299273
» Predám kukuricu za 18€.Tel.
0948699993
» Predám pávy. Tel. 0949 225
092

Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy I

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Občianska
riadková
inzercia

7
Z REGIÓNU / SLUŽBY
Viac ako osemstostranové vydanie podporil z
verejných zdrojov Fond na podporu umenia. V
rámci prezentácie knihy sa prihovoria dvaja hlavní autori nového súborného vydania Vladimír
Godár a Peter Michalovič. Z výstupov posledného
obdobia záujemcom odborní pracovníci a autori v
skratke priblížia monografie Tradičný odev Záhoria Mojmíra Benžu, Mestská správa Skalice do roku
1711 Richarda Dršku, Otec a syn národa Evy Fordinálovej, monografiu Skalica autorského kolektívu,
Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. – 18. storočí
Martina Hoferku, reedíciu publikácií Skalica 1918
a V službách človečenstva Viery Lukáčkovej, periodické tlače časopis Záhorie a Zborník Záhorského
múzea, katalógy k výstavám a ďalšie. Prezentácia
publikácií bude spojená s ich predajom.

Záhorácké pjesňičky
Záhorské múzeum v Skalici uskutoční v stredu
6. marca 2019 o 17.00 hod. v Univerzitnej knižnici Bratislava pri príležitosti Týždňa slovenských
knižníc a prebiehajúcej výstavy Ľudový odev na
Záhorí prezentáciu svojej edičnej činnosti. Dôraz
bude venovaný publikácii vydanej v spolupráci s
Hudobným centrom v Bratislave Janko Blaho: Záhorácké pjesňičky – súborné vydanie.

41-0011

» red

Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570
(býv. roľnícke družstvo - sídlia tu firmy Píla, Kovošrot,
Pneuservis - na konci Holíča vľavo, smer Kopčany)

pon - pia 8:30 - 16:00 h, so 8:00 - 12:00 h

VÝROBA - PREDAJ

SADBOVÉ ZEMIAKY

• IMPALA - veľmi skoré, varný typ B.
• MAGDA - veľmi skoré, varný typ B.
• ROSARA - veľmi skoré, varný typ BA.
• COLETTE - veľmi skoré, varný typ BA.

MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ
PRÁCE

GRANULE PRE
KRÁLIKOV
25 kg / 12 €
10 kg / 5,40 €
KRMNÁ ZMES
PRE NOSNICE
25 kg / 12 €
10 kg / 5,40 €

SADROKARTÓN
0911 158 604, 0910 484 405
www.malovanie-sadrokarton.sk

Ďalej ponúkame: umelé
hnojivá, substráty a náradie
do záhrady. Pri odbere tovaru
nad 50 € dovoz tovaru zdarma
po telefonickom rozhovore.

VÝROBA A PREDAJ
HYDRAULICKÝCH,
VZDUCHOVÝCH,
PALIVOVÝCH HADÍC

Predaj ostatných
hydraulických
prvkov – čerpadlá,
nádrže, rozvádzače,
filtre, chladiče...

Továrenská 5362/21E, 901 01 Malacky
+421 907 985 603, info@alfimex.sk, www.alfimex.sk
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63-0045

• PŠENICA: 100 kg / 22 €
• JAČMEŇ: 100 kg / 20 €
• SLNEČNICA ČIERNA: 40 kg / 20 €
• SLNEČNICA ČIERNA: 10 kg / 7 €
• SLNEČNICA PÁSIKAVÁ: 40 kg / 24 €
• SLNEČNICA PÁSIKAVÁ: 10 kg / 7 €
• PROSO ŽLTÉ: 50 kg / 25 €
• PROSO ŽLTÉ: 10 kg / 6 €
• MAK KONZUMNÝ: 1 kg / 5 €

RÔZNE DRUHY
OSÍV ZELENINY

47-044

CIBUĽKA SADZAČKA
• VŠETANA: 1 kg / 2 €
• ŠTUTGARTSKÁ: 1 kg / 2 €
• ČERVENÁ CSARDAS: 1 kg / 2,50 €

36-0027

Cena za balenie
18 € / 25 kg
8 € / 10 kg

10-0032

Cena za 1 kg
0,72 €
0,80 €

vin-ovo@vin-ovo.sk
0940 812 831
0911 244 796

41-0036

CENA:

Balenie
25 kg
10 kg

• MARABEL - poloskoré, varný typ BA.
• DALI - poloskoré, varný typ BA.
• PRINCESS - poloskoré, varný typ AB.
• AGRIA - neskoré, varný typ B.

63-0031

sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody
Ceny od 1,60 € / ks
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» Robert Mistrík
slovenský vedec a podnikateľ

SENICKO-SKALICKO
01-0 TT08

raz všetkým úprimne ďakujem.
To spájanie síl, o ktorom som hovoril 17. novembra, chcem pretaviť do
obsahu: preto vyjadrujem nahlas, verejne a jednoznačne podporu pani Zuzane
Čaputovej. Zároveň prosím vás, svojich
priaznivcov, aby ste aj vy zvážili podporu p. Čaputovej. Teraz už nejde len
o nás dvoch, nejde o viac alebo menej
významné rozdiely medzi nami: ide o
Slovensko, ide doslova o budúcnosť nás
všetkých.
Nikdy mi nešlo o osobné ambície.
Vždy som mal na pamäti osud Slovenska a verím, že aj toto moje gesto prispeje k tak potrebnej zásadnej spoločenskej zmene. História ukazuje, že veľké
pozitívne zmeny sa u nás diali vtedy,
keď sa demokratické sily spojili. Bolo to
tak v roku 1989, v roku 1998 a verím, že
tomu bude tak aj v roku 2019. V týchto
voľbách ide o veľa, do prezidentského
úradu nesmieme pustiť predĺženú ruku
Roberta Fica ani Vladimíra Mečiara.
Sme na dobrej ceste - ide sa ďalej.

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Do prezidentskej kampane som
vstúpil s čistými úmyslami, s ambíciou,
aby Slovensko malo slušného a rozumného prezidenta. Keď som 17. novembra
minulého roka povedal, že nastal čas
spojiť sily, povedal som to z viacerých
dôvodov:
Povedal som to preto, lebo som
bol - a stále som - presvedčený, že už do
prvého kola má ísť jeden demokratický
kandidát s čo najširšou podporou, aby
sme prezidentský úrad neprenechali Ficovmu alebo Mečiarovmu človeku.
Druhý, rovnako podstatný dôvod
bol, že som chcel predísť tomu, aby sa
demokratickí kandidáti medzi sebou
niekoľko mesiacov okopávali, aby do
volieb nezasiahli emócie, ktoré môžu
byť aj úprimné, ale veľmi kontraproduktívne. Tohto som sa po celý čas držal,
na svojich súperov z demokratického
tábora som neútočil a vyzýval som k takémuto prístupu aj mojich priaznivcov.
Od začiatku som hovoril, že sa zachovám zodpovedne a nikdy som toto
vyhlásenie nemusel korigovať. Dal som
svoje slovo - a moje slovo platí. Preto, po
zrelej a nie ľahkej úvahe, ale po zvážení
všetkých dostupných informácií, z prezidentských volieb odstupujem.
Obrovská vďaka patrí všetkým
vám, ľuďom, ktorých oslovila moja
ponuka nezávislého, nadstraníckeho
prezidenta, ktorý háji demokratické
hodnoty, slobodu a spravodlivosť. Ešte

33-0001

Verím v lepšie Slovensko
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Koválov . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Smrdáky. . . . . . . . . . 9,15 hod.
Lopašov . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Častkov. . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Rovensko . . . . . . . . 10,10 hod.
Radošovce . . . . . . . 10,35 hod.
Chropov . . . . . . . . . 10,50 hod.
Mokrý Háj. . . . . . . . 11,10 hod.
Dubovce . . . . . . . . . 11,30 hod.
Popud. Močidlany. 11,45 hod.
Trnovec-kostol. . . . . 12,00 hod.

Vrádište-pošta . . . . 12,15 hod.
Kátov . . . . . . . . . . . 12,35 hod.
Holíč-Lidl . . . . . . . . 12,50 hod.
Gbely . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Petrova Ves-KD . . . 13,40 hod.
Letničie . . . . . . . . . 13,55 hod.
Radimov. . . . . . . . . 14,15 hod.
Unín . . . . . . . . . . . . 14,30 hod.
Štefanov . . . . . . . . 14,50 hod.
Dojč. . . . . . . . . . . . . 15,05 hod.

4

Kože vykupujeme
vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena
koží sa môže meniť.

OD 4.3. 2019

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
15.3. , 5.4. , 26.4. , 17.5. ,
7.6. , 28.6. , 9.8. 2019

Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol. . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová. . . . . . . . . . 12,20 hod.

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.
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vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
21.3. , 11.4. , 2.5. , 23.5. ,
13.6. , 4.7. , 15.8. 2019
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Jablonica-Coop. . . . . 9,00 hod.
Osuské . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Hlboké . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Šajdíkové Humence10,00 hod.
Borský Mikuláš . . . 10,20 hod.
Šaštín - Stráže . . . . 10,40 hod.
Smolinské . . . . . . . 11,00 hod.
Čary. . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Kuklov . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Kúty . . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Borský Sv. Jur. . . . . 12,30 hod.

8

Sekule. . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Moravský Sv. Ján. . 13,00 hod.
Závod . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Veľké Leváre . . . . . 13,40 hod.
Malé Leváre. . . . . . 14,00 hod.
Gajary. . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Kostolište. . . . . . . . 14,40 hod.
Jakubov . . . . . . . . . 15,00 hod.
Studienka . . . . . . . 15,30 hod.
Lakšárska Nová Ves 15,50 hod.

46-0020

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
3
14.3. , 4.4. , 25.4. , 16.5. ,
6.6. , 27.6. , 8.8. 2019

PREDAJ
SLIEPOK

králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant, ovce,
kozy, ošípané, husi, morky, psy

0907 893 351 • 0907 684 441 • 0915 252 372

0,40

0905 915 033
>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

090
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Ľubica Laššáková: Folklór
je
dušou
EDITORIÁL / SLUŽBY
Slovenska, zaslúži si podporu
Ministerka kultúry oznámila program na podporu
folklóru za 1,5 milióna eur
Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) od svojho nástupu
do funkcie zdôrazňuje potrebu podpory tradičnej regionálnej kultúry.
Na svojich výjazdoch po celom Slovensku sa stretáva priamo s ľuďmi,
ktorí sa tejto autentickej forme národného dedičstva venujú s nadšením
a zo srdca. Teraz prichádza s projektom, ktorý môže pomôcť množstvu
folklórnych súborov a skupín, ale aj ľudovým umelcom či umeleckým
remeselníkom. Cieľ je jasný – umožniť slovenskému folklóru, aby napĺňal
dlhoročné očakávania starších generácií a pomáhal formovať tie mladé.
dením, že folklór je duša Slovenska.
Ak by však folklór prežil aj sám,
načo ho má potom štát podporovať?
Pretože musí byť naším spoločným
cieľom udržať si túto jedinečnú formu
kultúrneho dedičstva a vytvárať jej
podmienky na to, aby bola ľuďom čo
najprístupnejšia. Koľkokrát som počula od folklórnych súborov po fantastickom predstavení, že bolo to fajn,
ale na cestu na festival či k zahraničným Slovákom sa musia dva mesiace
skladať do kasičky na naftu. Ak raz
máme zapálených ľudí pre folklór,

Aký je teda napokon výsledok?
Ako bude vyzerať podpora folklóru v praxi?
Priamym výsledkom podpory zo
strany ministerstva kultúry i predsedu vlády je výzva, ktorú 25. februára
vyhlásil Fond na podporu umenia.
Projekt s názvom „Folklór – duša Slovenska“ je určený na podporu aktivít
profesionálnych i neprofesionálnych
združení, ale aj jednotlivcov. Svoje
žiadosti môžu súbory aj individuálni
umelci predkladať do 25. marca tohto
roka. Na celý projekt je vyčlenených
1,5 milióna eur.

ak máme mladé talenty, ktoré vedia
tento jedinečný zdroj tradícií obohatiť o súčasné inšpirácie, podajme im
ruku a pomôžme im šíriť toto pozitívne kultúrne posolstvo.
Svoju iniciatívu na väčšiu podporu folklóru ste oznámili po
stretnutí s predsedom vlády Petrom Pellegrinim. Prečo ste využili
práve túto príležitosť?
Musím sa priznať, že v pánovi premiérovi som našla výborného spojenca (smiech). Peter Pellegrini je
autentický folklórista, kto videl jeho
nejeden tanec, zachytený televíznou
kamerou, pochopí, že mu v žilách
prúdi skutočná folklórna krv a že jeho
záujem o túto formu umenia je úprimný. Pán premiér sa stotožnil s mojím
presvedčením, že folklór si zaslúži väčšiu pozornosť zo strany štátu
a vďaka svojej funkcii nám mohol
ponúknuť aj konkrétne riešenie, po
ktorom sme veľmi radi siahli.

O akú veľkú podporu sa môžu
žiadatelia uchádzať?
V prípade profesionálnych, avšak
nekomerčných zoskupení, je minimálna výška podpory 5000 eur,
maximálna 60-tisíc eur. Neprofesionálne súbory sa môžu uchádzať o príspevok vo výške od 2000 do 60-tisíc
eur. V oboch prípadoch sa vyžaduje
spolufinancovanie na úrovni piatich
percent rozpočtu. Individuálni umelci, napríklad aj ľudoví remeselníci,
môžu požiadať o štipendium v maximálnej výške 5000 eur. Pri štipendiu sa nevyžaduje žiadna spoluúčasť
umelca. Všetky projekty musia byť
zrealizované od 1. júna tohto roka do
31. mája 2020.
Na čo všetko môžu v prípade
úspechu poskytnuté fi nancie využiť? Aké podmienky musí splniť?
Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, napríklad
uvedenie a reprízy nového predstave-
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nia, účasť na seminároch a sústredeniach, spoluprácu so zahraničnými
partnermi a podobne. Podporu môžu
žiadatelia využiť aj na nákup krojových kostýmov, rekvizít či hudobných
nástrojov, ale napríklad aj na prezentáciu svojej tvorby prostredníctvom
výroby zvukových alebo multimediálnych nosičov. Takisto môžu využiť
tieto financie na cestovné náklady,
aby mohli svoje dielo primerane prezentovať. Podrobné podmienky nájdu
záujemcovia na špeciálnej webovej
stránke www.folklordusaslovenska.sk
Ako sa bude podieľať na tomto
projekte samotné ministerstvo
kultúry?
Aktuálne sa sústredíme najmä na
informačnú zložku projektu. Chceme, aby sa o tejto výzve dozvedelo
maximum možných žiadateľov, aby
sme naozaj mohli pomôcť folklórnemu súboru či umelcovi takpovediac
v každej dedine. Zároveň sme pripravení urobiť všetko preto, aby pri podávaní žiadostí nedochádzalo k zbytočným chybám a aby sme žiadateľov
náležite usmernili pri správnom postupe. Aj na takéto účely zriadilo
ministerstvo kultúry sieť krajských
kultúrnych koordinátorov.
Čo presne budú títo krajskí koordinátori robiť?
Ich úlohou je byť sprostredkovateľom medzi rezortom a ľuďmi v regiónoch. Chceme priamo vedieť, čo sa
v regiónoch deje, aké nápady a umelecké počiny tam vznikajú a kde môžeme byť ako ministerstvo nápomocní. No bude to fungovať aj naopak
– akonáhle budú potrebovať súbory,
organizátori či vôbec ľudia, ktorí
žijú kultúrou, pomoc a usmernenie,
nájdu ich práve v osobách krajských
koordinátorov. Aj po zverejnení tejto
výzvy vyrážam osobne do všetkých
slovenských krajov, aby som pomohla zblíženiu a vytvoreniu dobrého
kontaktu medzi každým krajským
koordinátorom a zástupcami ľudových umelcov. Priamym dôsledkom
by malo byť čo najviac podrobných
informácií o možnostiach podpory
tým ľuďom, ktorí sa o túto podporu
mb
môžu uchádzať.

33-0008

Pani ministerka, už od svojho
nástupu hovoríte o potrebe podpory tradičnej regionálnej kultúry.
Líšite sa tým od svojich predchodcov, ktorí kládli dôraz najmä na
veľké kultúrne ustanovizne ako
sú Slovenské národné divadlo či
Slovenská národná galéria. Prečo
tento posun?
Nejde o posun, skôr o naplnenie
priority, ktorá podľa môjho názoru
bola doteraz trochu zanedbávaná.
Prístup k autentickej kultúre musia
mať ľudia na celom Slovensku a počas celého roka, nemôže to byť len
téma školských výletov či zamestnaneckých zájazdov do Bratislavy. Tradičná regionálna kultúra pritom plní
presne tú istú úlohu, ktorú zastávala
po stáročia – pomáha ľuďom prežívať
ich skutočné problémy, prináša im
nádej a dáva im pocit, že sa aj pomocou tradícií vedia vyrovnať so svojimi
dnešnými údelmi.
To však zďaleka neznamená, že by
ma nezaujímali ikony slovenskej kultúry ako Slovenské národné divadlo
či Slovenská národná galéria. Naopak, týmto inštitúciám som venovala
množstvo pozornosti, s dôrazom na
to, aby prinášali výnimočné kultúrne zážitky, no udržali sa v prostriedkoch, ktoré im štát na ich činnosť poskytuje.
V regionálnej kultúre vyzdvihujete najmä folklór. Prečo si práve
táto oblasť zasluhuje väčšiu pozornosť?
Asi sa zhodneme na tom, že folklór
má na Slovensku obrovskú a stále živú tradíciu. Je to časť ľudového
umenia, ktorá prežíva odovzdávaním z generácie na generáciu. Šíria
ju skutoční nadšenci, bez nároku na
honorár či spoločenské uznanie. Robia to, lebo im vštepovali ich rodičia
a starí rodičia, v ich dedine funguje
folklórny súbor či spevácka skupina
a oni sa úplne prirodzene od detstva zapájali do ich činnosti. Som
presvedčená, že ak sa folklór udržal medzi ľuďmi po stáročiach a bez
akejkoľvek vonkajšej podpory, prežil
by aj v dnešných a zajtrajších podmienkach. Plne sa stotožňujem s tvr-

10
ŠKOLA, PRÍBEH ĽUDÍ / SLUŽBY

Rebélia riaditeľa
stoj je ale opodstatnený. Na rebelujúceho riaditeľa sa spustia mechanizmy,
ktoré mu pripravia ťažké chvíle. Môže
prísť kontrola: predloženie tisícov dokumentov, písanie opatrení a ich realizácia, opätovná kontrola. To uberá z
minima času, ktorý riaditeľ má. Aj preto si riaditelia volia cestu konformity,
pasivity - pokoja.
Keďže sa nevzdávam aktivizmu,
pociťujem dôsledky v podobe štvrtej
kontroly za krátky čas riadenia školy.
I keď nemám strach a v prospech školy
som spravil veľa pozitívneho, demotivuje ma to, pretože to odvádza pozornosť od podstaty - od vyučovania.
Jedna z mojich kontrol bola dokonca
z ministerstva školstva, ktoré by malo
kontrolovať hlavne samo seba. Napriek všetkému zostávam nezávislý od
funkcie. Dokážem sa živiť aj inak. No
posúvať školu dopredu ma napĺňalo.
Avšak v takýchto podmienkach prehodnotím, či mám strácať energiu na
niečo, čo si kontroly nikdy nevšimnú
- aby sa škole darilo. Isté však je, že nemienim skončiť s upozorňovaním na
závažné nedostatky. Ak ma to pripraví
o funkciu, nech sa páči. Ak však zostanú riadiť školy mlčiaci, systematické
ničenie vzdelávania a VÝCHOVY sa na
Slovensku nezvráti. Byť riaditeľom je
poslanie!

» Ján Papuga

riaditeľ ZŠ

0905 915 033, 0908 979 377

0905 915 033

-61%

OD

1500

30EU0R

34EU5R

1200

21EU0R

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
NÁKLADOV NA ENERGIE

AKCIA

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

» ib

OD

OD

2100

0918 500 492
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900

20EU2R

OBROVSKÉ
MARCOVÉ

Z¼AVY

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami
v = 2000 mm
š = 900 mm
a jednostranná
laminácia

39R
4EU

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor
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16-0002

AKCIA

2400

lovarnej konvici. Dnes sme mu kúpili
novú, pretože už aj tá mu odchádzala.
Len málokto si to vie predstaviť a nie to
ešte žiť v takýchto podmienkach.
Bol to pre mňa jeden z tých najhorších pocitov vidieť človeka, navyše
dobrého, skromného a pokorného človeka zlomeného, uplakaného, ktorý
sústavne opakoval, že on pre seba nič
nechce, len aby mal Murko a Chvostík.
Ľudia chcem vás všetkých poprosiť. Buďte všímaví, pomáhajte, niekedy
stačí aj úsmev a milé slovo. Len nebuďte ľahostajní. Nikdy neviete, komu čo i
len malou pomocou zachránite život.
Pán Dušan všetkých veľmi pozdravuje, ďakuje na tisíc krát. Vyronil už
mnoho sĺz, ale ja verím, že odteraz to
budú už len slzy šťastia.“
Toto sú príbehy, ktoré médiá nezaujímajú. Nás však áno. Lebo sú to príbehy ľudí, ktorí tu, na Slovensku žijú.
Ešte prežívajú.

Inzerát, ktorý predáva

1600

A príbeh neľahostajných ľudí. Je to
skutočný človek, nie kreatúra bažiaca
po moci a peniazoch.
Máte chvíľku?
Pán Dušan sa dostal za okraj. Najhoršie
prišlo, keď bolo treba liečiť jeho a ním
milované zvieratká - kocúrika a psíka.
Tu sa začal príbeh ľudskosti. Neskutočnej, nádhernej, nezištnej ľudskosti.
Zvieratiek sa ujala veterinárna klinika
Primavet. Aj keď platbu vtedy očakávať
asi naozaj nemohli.
A príbeh pokračuje, citujem:
„Dnes sme s pánom Dušanom strávili
celé poobedie a riešili vzniknutú situáciu. Vyplatili sme všetky,,súkromné“
dlhy v hodnote 2 220€. Všetky tieto
peniaze pán Dušan potreboval na zvieratá a aby aspoň ako tak prežil. Toto
je suma za roky, nie za nejaké krátke
obdobie. Budúci týždeň s ním pôjdeme
doriešiť zmluvy s elektrárňami, plynárňami, vodárňami a doplatíme rozdiely.
Má podanú žiadosť na starobný dôchodok a budeme veľmi dúfať, že mu
ho čím skôr schvália aby mal konečne
pravidelný príjem.
Zajtra začneme dávať do poriadku
domácnosť. Dnes sme boli pozrieť u
neho doma a skutočne žije veľmi chudobne a skromne. V podstate mu chýba
úplne všetko (okrem oblečenia). Nemá
chladničku, práčku, sporák, televízor,
dokonca ani len žiarovky do lámp. A
čo je najhoršie, odišiel mu kotol. Vodu
na vlastnú hygienu si zohrieva v rých-

VIZITKY

1600

Už dlhšie sledujem príbeh človeka

1600

Byť riaditeľom je „honor“. Presadzuje svoju koncepciu, vyšší plat, benefity typu služobné auto, dizajnová
kancelária. Stať sa však riaditeľom v
bežnej škole nie je výhrou. Mestská
časť, v ktorej som žil 28 rokov, mi dala
tú dôveru. Považujem to za „systémovú chybu“. Som školským aktivistom,
verejne sa vyjadrujem a vystupujem
v médiách. Je to jediná možnosť ako
primäť zodpovedných ku konaniu.
Takéto „vyčíňanie“ sa riaditeľovi nepatrí, ako mi bolo odkázané. Pre mňa
je však sloboda slova nedotknuteľná a
nesúvisí s tým, akú pozíciu mám. V 21.
storočí sa odmietam riadiť tým, čo sa
patrí a čo nie, ako to bolo v socializme.
O problémoch školstva treba hovoriť a
navrhovať zlepšenia. Keď to robí riaditeľ školy, má to väčší dôraz. Keby tak
konali viacerí, som presvedčený, že
by sa k zmenám dospelo rýchlejšie.
Ale chápem postoj mlčiacich. Riaditeľ školy zodpovedá za všetko, nemá
veľký referát pracovníkov, ktorí by mu
pomáhali. Prípadná kontrola, ktorej
úlohou je nájsť chyby, môže odhaliť
nejaké nedostatky. Nie je v silách riaditeľa viesť dokonalo stále prebujnenejšiu administráciu s minimálnymi
možnosťami v rozpočte.
Ako to súvisí s mlčaním? Medzi
riaditeľmi je rozšírené, aby na seba
neupozorňovali. Práve tí, čo by mali
byť hnacími silami zmien, no boja sa,
akoby sme žili v totalite. Tento ich po-
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www.harabin-2019.sk
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Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

33-0003

Za Slovensko,
tradície a právny štát
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Snežienka jarná

INZERCIA

0908 979 377

títo ľudia ani nemôžu odísť zo sveta,
kým sa nezmieria. Uvedomujú si teda,
a aj vedome chcú, aby na záver života
prevážili dobré spomienky nad zlými.
Pozoruhodné je aj to, že keď nám
zomrie príbuzný, priateľ, kolega, ba
aj len známy, vynoria sa nám o ňom
viac-menej dobré spomienky. Celá jeho
osobnosť v globále vyznieva pozitívne,
hoci počas života nás neraz vytočil či
nahneval. Opäť sa prejaví táto milosrdná atmosféra rovnako pred smrťou, ako
aj po smrti. Ten známy výrok „o mŕtvych len dobre“ rozhodne platí, hoci sa
značne sprofanizoval.
Aký zmysel by malo toto pozitívne
naladenie, ak by ľudský život končil
smrťou v ničote? Ak sa už nikto s nikým
nestretne, tak na vzťahoch predsa nemôže záležať. Vieme len málo o živote
po živote, ide skôr o osobné skúsenosti ľudí, ktorí sa ocitli v klinickej smrti
a boli svedkami toho, že niečo nasledovalo... Veda o tom mlčí. Pri smrti sa
naše experimentálne poznanie končí.
Ale existuje aj intuitívne poznanie
srdcom. A to nám často kladie otázky
a pýta si odpovede za hranicou prostej
dokázateľnosti.

» Mária Raučinová, Fórum života

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
hľadá

na roznos novín

0908 979 377

počas víkendov na dohodu

SBS
LAMA SK

• Kopčany: min. 9,00 € brutto za jeden roznos
• Šaštín: min. 9,00 € brutto za jeden roznos
• Stráže: min. 6,40 € brutto za jeden roznos
• Kúty: min. 11,80 € brutto za jeden roznos

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov,
náročnosť rajónu
tel.: 0908 979 377 | e-mail: skalicko@regionpress.sk

v Senici a Skalici
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

Kontakt:
0948 066 491

KOLPORTÉROV

COOP JEDNOTA SENICA,
spotrebné družstvo

hľadá do reštaurácie v SENICI
zamestnanca na pozíciu

SBS prijme
nových
zamestnancov
na prevádzku
v Rohožníku

KUCHÁR (KA)

Podmienka: POS
Plat: 3,20 € brutto/h
+ príplatky
Nástup IHNEĎ.

Mzda od 640 € + príplatky, prémie.
Nástup ihneď.
Práca v stabilnej slovenskej obchodnej
spoločnosti s garanciou pravidelnej výplaty
mzdy.

0905 704 306

Informácie na tel. č.: 0905 864 237

Farma OÁZA prijme do TPP

Prijmeme do TPP

MÄSIARA A PRACOVNÍKA
NA KOSTENIE A PORÁŽKU
HOVÄDZIEHO DOBYTKA

krmiča / krmičku

0940 520 900

0905 383 125

Plat 1150 €/mesiac
brutto + nadčasy

SE19-09 strana -
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Psychológovia a filozofi tvrdia, že
pamäť a spomienky sú materiálom,
z ktorého ľudský rozum tvorí. Zmyslové vnemy sa zapečaťujú obrazmi do
zásobárne pamäti, z nej sa potom vyťahujú vo forme spomienok, z ktorých sa
analýzou, porovnávaním, prehodnocovaním či spájaním vytvárajú úsudky, názory, postoje. Je to, samozrejme,
veľmi schematické vyjadrenie zložitosti ľudského ducha. No vieme, že spomienky silno ovplyvňujú každé naše
rozhodovanie. Negatívne spomienky
v nás vyvolávajú strach, odpor či hnev,
tie pozitívne zase vidia veci príliš ružovo. Pre reálny životný pohľad sú preto
nevyhnutné oba typy.
Preto je mimoriadne zaujímavé
z psychologického hľadiska, že rokmi
sa zlé spomienky zmazávajú a dobré
vystupujú do popredia. Prečo to tak je?
Je toto milosrdenstvo na niečo potrebné? Vieme, že ľudia, ktorí zomierajú,
majú prirodzenú potrebu svoje vzťahy
usporiadať. Ak by im naskakovali len
tie najhoršie spomienky, nikdy by nenašli odvahu zmieriť sa. A zmierenie
patrí k základným aspektom dobrého
zomierania. Tí, ktorí stoja denne pri
smrti - lekári, duchovní, ale aj príbuzní
zomierajúcich, dosvedčujú, že niekedy

tretí Newtonov zákon. „Dva hmotné
body na seba pôsobia rovnako veľkými
silami opačného smeru, ktoré súčasne
vznikajú a súčasne zanikajú.“
Preložené do jazyka dnešnej slovenskej politiky – politici, vynucujúci
si náš rešpekt nerešpektovateľnými metódami, ho strácajú mierou, rovnajúcou
sa tlaku na jeho dosiahnutie. V Newtonovom zákone sa totiž jedna zo síl nazýva sila akcie a druhá sa nazýva sila
reakcie. Pritom je dôležité pripomenúť
si, že účinky síl akcie a reakcie sa navzájom nerušia, pretože každá z týchto
síl pôsobí na iné teleso. Ale súčasne - ak
pôsobí 1. teleso na druhé teleso, pôsobí
aj 2. teleso na prvé teleso.
Fyziku som nikdy nemal rád. Nerozumel som jej, no rešpektujem, že je
kráľovskou vedeckou disciplínou. A dokonca – ako sa javí, aj novodobou politologickou vedou. Je dobré si ju
zopakovať. Aj vo vyššom
veku a najmä, vo vysokom
postavení. Lebo inak je
človek iba za hlupáka. A
– aj politik je len človek.
Príjemný a dúfajme,
pokojný
týždeň,
milí čitatelia.
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Podmienky: vodičský preukaz skupiny B,
prax v obore, kladný vzťah k zvieratám.
Práca sa nachádza v Radimove, okr. Skalica.

41-0043

Pamäť a spomienky oživujú

VIZITKY

36-0006

» red

Drvivej väčšine z nás na prvé počutie
nehovorí nič meno Marcus Vitruvius
Pollio. Bol to – jednoducho povedané
– vojak ženista vojska cisára Augusta.
V civile staviteľ a na dôchodku spisovateľ. Je autorom diela De architectura
(O architektúre), v ktorom sa dochovali
cenné vedomosti o rímskom staviteľstve a technických objavoch. A – okrem
iného, prvý raz v ňom bol publikovaný
Archimedov zákon. „Teleso ponorené
do kvapaliny je nadľahčované hydrostatickou vztlakovou silou, ktorej veľkosť sa rovná tiaži kvapaliny s rovnakým objemom, ako je objem ponorenej
časti telesa.“
Archimedov zákon platí dodnes,
zatiaľ ho žiaden politik ani režim nezrušil a platí dokonca aj v samotnej
politike. Asi takto: „Čím viac špiny
politici natlačia do verejného života
spoločnosti, tým viac sú spoločnosťou
samotnou odmietaní a zatratení.“ No a
treba dodať, tým viac sú na seba – zjavne – hrdí.
Platí však aj ďalší, možno ešte pre
život spoločnosti dôležitejší zákon. Jeho
autorom je sir Isaac Newton, prezident
Kráľovskej spoločnosti, anglický fyzik,
matematik a filozof. Zákon akcie a reakcie alebo tretí pohybový zákon, alebo

15-0052

Snežienky sa smú trhať v záhradách, lúkach, lesoch, hájoch a iných
oblastiach do druhého stupňa ochrany vrátane. Natrhať si snežienky je
teda dovolené, ale je potrebné dať si
pozor, aby pochádzali z voľnej prírody
maximálne v prvom a druhom stupni
ochrany územia. Ak snežienky vyrástli napríklad v záhrade, je dovolené ich
natrhať bez postihov. Na území národných parkov, prírodných rezervácií a
iných chránených areáloch s tretím až
piatym stupňom ochrany je ich zbieranie a rovnako aj zber ďalších rastlín
vrátane ich plodov zakázané. Zákaz sa
vzťahuje aj na samotné kvety snežienok. Za ich nezákonné natrhanie hrozí
previnilcovi pokuta až do výšky 3300
eur.
Ak už kvety trháme tam, kde je to
povolené, nepoškoďme cibuľky. O rok
nám na tom istom mieste zaručene vyrastú nové kvietky.

16-0078

Poteší vždy, veď je prvá. V týchto
dňoch prichádza naplno. Nádherná
snežienka. Z cibule vyrastá stvol a
dva listy. Stvol nesie biely kvet s intenzívnou vôňou. Kvitnutie prebieha od
februára do marca, plodom je tobolka.
Na Slovensku bola od roku 1999 do
2003 zákonom chránená, teraz sa smie
mimo chránených území zbierať. V
Česku je zákonom chránená. Je aj predmetom ochrany v dohovore CITES.
Ide o vytrvalú rastlinu z čeľade
amarylkovitých, ktorá dosahuje výšku
približne 8 až 20 cm. Má jednoduchú
cibuľku a dva až tri úzke listy. Medzi
nimi sa nachádza stvol, na ktorého
konci sa v období od februára do marca (občas aj apríla) objavuje jeden biely
kvet. Kvet má tri okvetné lístky dlhé 12
– 30 mm. Plodom je trojpúzdrová kapsula. Snežienka obsahuje mnoho druhov alkaloidov.
Snežienka je jedovatá rastlina.
Otrava sa po požití prejavuje u človeka
silným zvracaním, ale nie je smrteľná.
Jed sa dostane z tela sám. U dobytka je
to však inak a najmä kravy môžu po
spasení veľkého množstva rastlín uhynúť.
Snežienky vraj majú aj ochranné
a magické vlastnosti. Snežienka bola
magickou kvetinou, ktorá ochránila
Odysea pred kúzlami čarodejnice Kirké. V Čechách sa verilo, že kto si prvou
jarnou snežienkou trikrát pretrie boľavé oči, tomu sa uzdravia a posilnia.

Preventívne opakovanie učiva
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Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

prijmú do pracovného pomeru alebo na dohodu:

• Kuchára

Požiadavky: vzdelanie v odbore
Mzda: 3,60 €/hod. + motivačné zložky mzdy

• Čašníka

ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu

Požiadavky: vzdelanie v odbore
Mzda: 3,60€/hod. + motivačné zložky mzdy

OPERÁTOR VÝROBY

• Pomocnú silu do kuchyne
Mzda: 3,00 €/hod. + motivačné zložky mzdy

na riadnu pracovnú zmluvu

41-0042

Ponúkame ďalšie benefity - info na pohovore.
Žiadosti so životopisom posielajte na adresu:
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky 906 03
alebo e-mail: kucharovad@spasmrdaky.sk

Miesto výkonu práce: Senica, Kaplinské pole.
Základná mzda 3,84 €/h, odmeny do výšky 220 € mesačne.
Záujemcom bude po nástupe priznaný bonus 300 € vyplácaný
v mesačných splátkach (50 € počas 6 mesiacov).

0905 915 033

0908 979 377

52-6-45

15-0063

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 700 € brutto + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •
zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania •
preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy
v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk
Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

INZERCIA

VIZITKY

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

41-0022

Informácie na tel. čísle 0918 781 113

OPERÁTOR VÝROBY
otiek
klimatizačných jedn
sť
do áut pre spoločno
nici.
Se
v
sa
nachádzajúcu
.

ka.Víkendy voľné
Trojzmenná prevádz
Plne hradené a
ov.
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Možnosť nadč
na hod.
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zabezpečené ubyto
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dnote 4eur
Stravné lístky v ho
:
tujte nás

www.bartexjob.sk
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61_0013

Neváhajte a kontak

+421 948 606 154
+421 948 075 894,
Červenková
p.
tor
iná
Koord
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CELKOVÝ OBRAZ SA VYVÍJA IBA S DÔRAZOM NA DETAIL

Už takmer 50 rokov navrhuje firma Eissmann Group Automotive interiéry áut vysokej kvality.
Ako vývojový a sériový partner v automobilovom priemysle sme popredný svetový výrobca vysoko kvalitných ovládacích
prvkov, interiérového obloženia a vybavenia motorových vozidiel. Základom nášho úspechu je súčinnosť medzi tradičným
ručným remeslom a modernými High-Tech výrobnými procesmi. Kľúčové je však, že za tým všetkým sú ľudia.
Počítame so skutočnými hodnotami.

K POSILNENIU NÁŠHO TÍMU VÁM PONÚKAME
V NAŠEJ SPOLOČNOSTI V HOLÍČI PRACOVNÚ POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY
ŠIČKY

NÁPLŇ PRÁCE
• Opracovávanie kožených
interiérových častí luxusných
vozidiel (Mercedes, Audi,
Bentley,..)
• Rôzne druhy materiálov –
koža, koženka, PVC

a
s
e
t
j
a
d
i
r
P
k nám!

750 €

PO ZAPRACOVANÍ

975 €

+ 13. PLAT

PONÚKAME
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná hrubá základná mesačná mzda 700 €
+ dochádzkový bonus 50 €
• Mesačné prémie za produktivitu 40 € a kvalitu 75 €
• Stravovanie len za 0,31 €/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce (za poobednú zmenu
0,17 €/hod., za nepretržitú prevádzku 0,50 €/hod.)
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové sporenie
• Letný a zimný bonus
• Nárast mzdy po úspešnom zapracovaní sa
• Odmena za odporučenie nového kolegu – 500 €
• Vernostné finančné odmeny (pracovné, životné jubilea,
príspevok pri narodení dieťaťa, pri uzavretí manželstva a pod.)
• Možnosť pracovných ciest do zahraničia (Nemecko, USA...)
• Pravidelné prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujatia
• Odmeny za zlepšovateľstvo

EISSMANN AUTOMOTIVE SLOVENSKO s.r.o. | LESNÁ 880/1 | 908 51 HOLÍČ
kontaktná osoba: ING. EVA BENEKOVÁ | +421 34 6900 604 | praca@eissmann.com

SE19-09 strana -
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63-0034

VÁŠ PROFIL
• Základné vzdelanie
• Stredoškolské vzdelanie
výhodou
• Manuálna zručnosť,
precíznosť, samostatnosť,
dochvíľnosť

NÁSTUPNÝ PLAT

15
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

AKE Skalica s.r.o.

Nádražná 33, Skalica 909 01

TES
SÁROV
��
���������

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

TPP ��������������������������������

Možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie

85_0149

������������������������������������
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358
82, 0904
4/88
81 418,
tel: 0918/4
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nfo
fo@g
@ sk
sksrro.sk
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Lešenári
a stavbári pozor!

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

Pre bližšie informácie volajte +421 905 769 175
director@ake-bearings.sk

www.ake-bearings.sk

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

OPERÁTOR VÝROBY
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63-0019

www.facebook.com/alukogroup

94-00176

+421 948 672 122
+421 907 780 698

85-0005

 ������������

Požiadavky: • vzdelanie v odbore
650 - 800 € • samostatnosť • flexibilita

����������� �������������������
���������������������
32-0007

Facebook: aiwsk

• PRACOVNÍK MONTÁŽE LOŽÍSK
• TECHNOLÓG
• BRÚSIČ, SÚSTRUŽNÍK

�������������������

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk

výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie

��������������������������

63-0004

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFűkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

PrIdajte sa do tímu
ProtHerm ProductIoN
s NástuPNou Hrubou
mesačNou mzdou 780 €

Hľadáme operátorov na montáž kotlov:
nástup možný ihneď
ľahká práca pre ženy aj mužov
práca na dobu neurčitú
v príjemnom prostredí
v modernej, čistej, nehlučnej hale
základná hrubá mesačná mzda 650 €
+ 20 % mesačné odmeny

Informujte sa osobne:
ul. Jurkovičova 45 v Skalici
(pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
telefonicky: 034/69 66 276 a 034/69 66 272,
alebo mailom: profesia@protherm.sk
63-006
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EDITORIÁL / SLUŽBY

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka

16-0091

0904 832 593

PRENAJMEM
OBCHODNÉ
A KANCELÁRSKE
PRIESTORY

63-0051

0907 739 216

85_0156

• Nádražná ulica v Skalici
- 200 m2
• mesačný nájom 300 €
bez DPH + energie

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
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62-0017

SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-1

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
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