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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 31 000 domácností

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

VIZITKY

0905 915 033

NOVÉ LEPŠIE PÔŽIČKY

až do 10000 €
0915 646 327

63-0061

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

16-0154

41-0055

Najčítanejšie regionálne noviny

OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných
ých
h prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80

cena:

Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378
8

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
cena:

Otvorené: Po - Pia: 8.00 - 16.30, So: 9.00 - 12.00
0
Pozrite si našu ponuku na

1 kus

0940 601 904 • Senica

www.cammino.sk

SE19-17 strana -

50 €

1

41-0030

Kŕmne zmesi
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

DIStrIbúcIa (31.000 domácností)
Každý týždeň: v Senici, Skalici,
Holíči, Jablonici, Radošovciach,
Mokrom Háji, Vrádišti, Prietržke, Trnovci, Kopčanoch, Pop.
Močidlanoch, Dubovciach, Kunove, Čáčove, Štefanove, Kátove a
Rovensku
+ 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

ZÁHRADNÍCTVO
SKALICA
POZÝVAME VÁS
NA PREDAJ
BALKÓNOVÝCH
RASTLÍN

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
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
31.000
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

26. 4. - 2. 6. 2019

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000
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29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

• Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
odpadového hospodárstva, ochrany
ovzdušia, vôd
• Sprostredkovanie a manažment služieb
v oblasti životného prostredia
• Činnosť vodohospodára
• Spracovanie podkladov
pre dokumentáciu
v oblasti životného
prostredia

Horská 2005

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ
A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

Work

CELKOVÉ CENY

320 €

370 €
480 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou
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MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

ENVIRO DATA s.r.o. / 0903 489 433

smer Zlatnícka dolina
Výlučne len v piatok: 14 – 18,
v sobotu: 8 – 14, v nedeľu: 8 – 12 h

Stredné Slovensko
bb
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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!

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

2

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

41-0017
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» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

www.hydina.eu

41-0013

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

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

75-24-8

InzercIa

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

00-0000

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

(násilným rozsievaním demokracie po
svete) nás priviedli do riadnych problémov. Pod falošnou zámienkou chemických zbraní rozbili Irak, vznikol tam ISIS
a nasledovali milióny utečencov.
Nie nechcem, aby sme vystúpili z
NATO či EÚ. Nie nechcem, aby sme sa vrhli kolo krku ruskému bratovi. Nie. Mali by
sme iné - konečne sa postaviť obranne ako
Európa na vlastné nohy a nemali by sme
sa donekonečna spoliehať len na Veľkého
Brata spoza oceánu, že nás ochráni.
Preto chcem poprosiť aj Vás - máte
dva krúžky vo voľbách, ale my máme
šancu získať len jeden mandát poslanca.
Preto, ak si myslíte, že mám právo zostať
v politike aj napriek takémuto názoru na
USA, príďte ma podporiť svojim krúžkom.
Druhý krúžok dajte komukoľvek na našej
kandidátke podľa
vlastného rozhodnutia. Ja ho dám
Peťovi
Pollákovi,
ktorý je číslo 3. Prečo? Lebo je výborne
pripravený, vyzná sa
a plne mu dôverujem.

63-0053

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Rozhodol som
sa v týchto voľbách
urobiť dosť prekvapivý krok aj pre
mojich kolegov v
poslaneckom klube. Rozhodol som
sa sám kandidovať do europarlamentu.
Zároveň som však verejne sľúbil, že ak by
som aj zvolený bol, do europarlamentu
neodídem a moje miesto prevezme ďalší v
poradí podľa počtu krúžkov za naše hnutie OĽANO.
Dovoľte, aby som svoj krok vysvetlil,
lebo si uvedomujem, že mnoho ľudí (oprávnene) úplne nechápe, o čo mi ide. V prvom
rade chcem aktívnym zapojením do kampane spopularizovať voľby hlavne medzi
mladými ľuďmi, lebo sa hanbím, že sme s
13% účasťou rekordmanmi v celej EÚ.
Druhý dôvod mojej kandidatúry/nekandidatúry je snaha zistiť názor ľudí.
Chcem zistiť, či mi dôverujú napriek tomu,
že som si dovolil vysloviť kritický názor
na rolu USA pre našu bezpečnosť. Totiž aj
niektorí ľudia v našom hnutí na mňa pozerali, že „čo som si to dovolil“, vraj o USA
by som mal len dobre rozprávať, lebo sú
našim partnerom.
Lenže pravdou je, že síce sú USA náš
strategický partner, ale svojim prístupom

Predaj hydiny
na ďalší chov

work.byvanie@gmail.com

41-0010

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

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

redakcia:

Verím, že ma ľudia podržia

41-0064

SENICKO-SKALICKO
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EDITORIÁL / SLUŽBY

TANKOVACIA KARTA

ZIMNÉ PNEUMATIKY

800 €

V CENE

Posvietili sme si na výhody
ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE
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4
HLAVU HORE / SLUŽBY, BÝVANIE

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 2-izbový byt na
Clementisovej ul. v Skalici,
v pôvodnom stave, zateplený, 3. poschodie bez
výťahu.Tel. 0903706973
» Predám 2-izbový byt
Pod Hájkom 12, Skalica, o
rozlohe 61 m2, čiastočne
prerobený, 3. poschodie,
pivnica, balkón, zateplený,
nová fasáda, cena 72000
€.Tel. 0911323038
04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem celé poschodie rod. domu v
Skalici, blízko centra.Tel.
0903200615
05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
» Predám novostavbu
samostatne stojaceho rodinného domu na pozemku o výmere 584 m2. Je v
Holíči v novovybudovanej
lokalite A. Dubčeka. Dom
je skolaudovaný v roku
2014. Má rozlohu zastavanej plochy 194 m2 a 143
m2 úžitkovej plochy. Dom
je úplne dokončený ako z
interiéru, tak z exteriéru.
Dom je možné si pozrieť aj
na portále nehnutelnosti.
sk. Cena 210.000 €.Tel.
0903342475

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

Primátorka A. Mierna
vymenovala svoju zástupkyňu
V. Hanzalíkovú
Primátorka mesta Skalica Anna Mierna poverila v pondelok (15. 4.) Veroniku Hanzalíkovú výkonom funkcie
zástupkyne primátorky mesta Skalica. Informovala o
tom oficiálna webová stránka mesta.
Primátorka vo štvrtok (11. 4.) odvolala svojho zástupcu
Vladislava Horňáka, ktorého vymenovala 10. januára. „Zástupca svojím doterajším konaním stratil moju
dôveru ako primátorky mesta Skalica. Preto som sa ho
rozhodla ku dňu 11. apríla odvolať z funkcie zástupcu
primátora mesta,“ uviedla vo vyhlásení primátorka.
„Naďalej zostávam poslancom mestského zastupiteľstva
a budem pokračovať v práci na zvyšovaní transparentnosti pri riadení mesta a presadzovať, aby si zastupiteľstvo mohlo plniť svoju funkciu pri kontrole dodržovania
zákonov a nakladania s verejnými zdrojmi,“ uviedol po
odvolaní Horňák. Ako uvádza oficiálny webový portál
mesta, novovymenovaná zástupkyňa desať rokov pracovala v sociálnej oblasti. Odbornú prax získala ako
case manažér v USA, na akademickej pôde ako odborná
asistentka na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v
Trnave, a štyri roky vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica ako sociálna pracovníčka. Pôsobila ako
dobrovoľníčka v detskom hospici Plamienok. Od roku
» TASR
2014 pracovala ako lean odborník..

» Ján Košturiak

V Skalici si pripomenuli
74. výročie oslobodenia mesta

NEMECKÝ
PROFIL

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

Plastové okná a dvere
Sieťky proti hmyzu
Vonkajšie rolety, žalúzie
Parapety exteriér, interiér
Kompletné práce
Montáž, demontáž
Murárske práce

20 rokov na trhu!

NOVÉ TVARY
1 hrob od 1100 €
2 hrob od 1390 €

ZĽAVA

-40%
AKCIA

Frézovanie

ZĽAVY
PRE SENIOROV

komínov

Príďte sa presvedčiť!

TERAZ
VA
VEĽKÁ ZĽA NÝ
E
NA VYSTAV
R
A
V
TO

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

OTV.: Pon - Pia: 09.00 - 16.00 h

0903 792 674
www.kamex.sk
Hurbanova 2942, Senica

Pietnym aktom kladenia vencov v Parku oslobodenia si
vo štvrtok (11. 4.) v Skalici pripomenuli 74. výročie oslobodenia mesta. Zúčastnili sa na ňom členovia vedenia
mesta, zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja
aj pamätníci. Okres Skalica oslobodili vojská Červenej
armády a rumunské vojská. Pri oslobodzovaní mesta
prebiehali ťažké boje, pri ktorých padlo 130 vojakov, z
toho 51 príslušníkov Červenej armády, ktorých mená
sú zvečnené pri Pamätníku oslobodenia. „Oslobodenie
Slovenska bolo vykúpené nespočetnými obeťami zväčša mladých sovietskych ľudí. So všetkou úctou a vďakou
spomíname po 74 rokoch aj na našich spoluobčanov,
ktorí položili svoje životy na frontoch druhej svetovej
vojny,“ uviedla v príhovore primátorka mesta Skalica
Anna Mierna. Ako ďalej dodala, v krutých časoch vojny
neváhali brániť ideály slobody, demokracie a mieru aj za
cenu najvyššiu. Pietne podujatie pri príležitosti udalostí
v druhej svetovej vojne pripravilo mesto Skalica a miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, za ktorú sa prítomným prihovoril jej predseda
» TASR
Jozef Kováč.

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

NAJVÄČŠÍ výber
vystavených pomníkov

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Kúpim garsónku Holíč /
Skalica/ Senica v pôvodnom stave. Cena max. 22
tis. € v závislosti od stavu
bytu a lokality. VYPLATÍM IHNEĎ A V HOTOVOSTI.
Zabezpečím kompletný
servis spojený s predajom nehnuteľnosti.Tel.
0902595359

Nestačí nadávať na „tých hore.“
Tomáš Baťa bol geniálny podnikateľ,
ale stal sa aj starostom Zlína a vybudoval celý región. Jeho nasledovník Jan
Antonín Baťa napísal knihu Budujme
štát pre 40 miliónov ľudí. Plánuje v nej
výstavbu diaľnic, letísk, plavebných
kanálov a železníc v Československu
– s kalkuláciami materiálov a práce
v jednotlivých regiónoch. Naši politickí diletanti by mali túto knihu povinne čítať. Baťovci vyviezli do sveta desiatky priemyselných miest. Dnešní
politici tam vyvážajú štátny majetok
a špinavé peniaze. Jan A. Baťa povedal: „Dejiny nás nebudú posudzovať
podľa toho, ako sme vedeli rečniť, ani
podľa toho, ako sme vedeli jedným
dávať, čo sme druhým vzali. Budú
nás posudzovať podľa práce, ktorú
vykonáme. Politika
nás rozdeľuje, práca
nech nás spojí.“
Mám pred sebou veľa práce –
opravovať túto krajinu. Nebojme sa,
začnime od
seba. Bude
lepšie.

ZĽAVAEZ

ZADARMO:

doprava, montáž, zlatá váza
a svietnik, chodníky okolo
hrobu, záruka 36 mes.

ER

Ak nemôžete prísť, radi Vás navštívime.
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NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

15-0004

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, Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ.
Tel. 0908205521

Volal mi starší pán zo Sobraniec.
Sťažoval sa na papalášov, ktorí sa
u nich premávajú na vládnych limuzínach. Namiesto reálnej pomoci tam
pribúdajú prázdne domy a ubúdajú
mladí ľudia. Rozprával mi o rozkrádaní „Nebojte sa! Otvorte dokorán
dvere Kristovi“. Pár mesiacov po páde
komunizmu prišiel do Bratislavy,
pobozkal slovenskú zem a povedal:
„V minulých rokoch, hoci som veľmi chcel, nemohol som k vám prísť,
nebolo to možné. Nemožné sa stalo
možným až teraz, keď vám po štyridsaťročnom putovaní púšťou a po
toľkých Veľkých piatkoch svitlo veľkonočné ráno s radostným aleluja.“
Aj v Bratislave zaznela výzva, aby sme
sa nebáli: „Vzkriesený Kristus po všetkých skúsenostiach prenasledovania,
nepriateľstva a pokušenia vám hovorí: Nebojte sa!“
Nebojme sa. V roku 1990 začala
sloboda a teraz sa rozkladá mafiánsky
systém. Museli odísť skorumpovaní
politici, prokurátori a niektorí zločinci
už sedia vo väzení. Všetko, čo ľudia
vytvárajú len pre svoje bohatstvo,
moc a slávu sa postupne rozpadne.
Bez Boha sa rozpadnú všetky babylonské veže aj zločinecké skupiny.

41-0040

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Citroën Saxo r.v.
2002, cena dohodou.Tel.
0905759457

Nebojme sa

16-0001

Občianska
riadková
inzercia

5
SLUŽBY, BÝVANIE
KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

Skalica, ul. Horská

0902 624 774 • 034/664 87 86

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

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
letáky) cena 0,08 EUR/kg

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť

63-0003

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

REALIZUJEME
• fasády
• strojové omietky
- vápenno-cementové, sadrové
• montáž/demontáž lešenia
16-0103

Tel. č.: 0902 440 112

DÁM DO PRENÁJMU
OBCHODNÉ PRIESTORY

Pozrite na facebook: KAMENÁRSTVO KAMAX PILÁT

50% ZĽAVY

AKCIA: ŠPECIÁLNE ZĽAVYY
NA EXKLUZÍVNE MATERIÁLY
Á

1-HROB 500 € | 2-HROB 700 €
ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU
15-0020

Tel.: 0903 417 795

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

VIZITKY

KAMAX PILÁT

0908 742 287

41-0044

v Malackách na Priemyselnej ul.,
200 m2, klimatizované,
vyhrievané, kamera napojená
na mestskú políciu

GARÁŽOVÉ BRÁNY A

0908 979 377

VJAZDOVÁ TECHNIKA

LUX JR Sobotište

Imitácie dreva v nástreku

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

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

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF
TEPLÝ
MEDZISKLENNÝ
RÁMIK
ZDARMA
Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

AKCIA NA ROK 2019

1-hrob od 1140 € • 2-hrob od 1440 €

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

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2300 € • 1-hr. 1700 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

ZADARMO:

tel. 0908 702 522

41-0038

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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0910 902 635•0905 323 022

www.kamenarstvo-bocan.sk

0905 478 303
Vally 9, Skalica
www.bomont.sk

63-0011

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

63-0023

- koniec zlúpaným fóliám

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

AKCIA:

41-0039

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

6
SLUŽBY

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg
5 950 €

É CENY
AKCIOVené
vozíky

AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%
68-06

na nebrzd

• cena s DPH 370 €
• cena s DPH 400 €
• cena s DPH 430 €
• cena s DPH 490 €
• cena s DPH 460 €
• cena s DPH 460 €
• cena s DPH 580 €
• cena s DPH 460 €
• cena s DPH 600 €

0905 915 033, 0908 979 377

www.upchaty-odpad.sk

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

• úspora energie
• vhodné pre alergikov

Návod nájdete na strane 8 dolu.

Murárske práce
0904 259 971

Prečo rekuperačné
vetranie?

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

• komfortný spôsob bývania
Vetranie s rekuperáciou Comair

• výrazne nižšia prašnosť
v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
prevádzka

info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949
www.rekuperacky.sk

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ

Chcete si podať inzerát?

KANALIZÁCIE

0915 213 700

• život bez plesní v interiéri

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Muž hľadá ženu na občasné stretnutie diskrétne, Skalica a okolie.Tel.
0910736222
» Hledám přítelkyni od
48-55 let.Tel. 0907369234
» 49/175/78 Temperamentný nezadaný abstinent športovej postavy
hľadá priateľku časom
možno viac. Prosím foto!.
Tel. 0915341553

ČISTENIE

Inzerát, ktorý predáva

12 DEŤOM
R12_DETOM

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
» Hľadám pani na upratovanie rodinného domu v
Senici.Tel. 0905508948
» Hľadám spoľahlivého
muža na pomocné práce
pri dome v Unine, 15hod.
týždeň.Tel. 0940196589

KRTKOVANIE

16-0010

možný nákup sobota - nedeľa
po tel. dohode

2100 x 1100 x 300 mm
2050 x 1200 x 300 mm
2100 x 1300 x 300 mm
2200 x 1350 x 350 mm
2300 x 1300 x 300 mm
2500 x 1200 x 300 mm
2650 x 1300 x 400 mm
2200 x 1250 x 380 mm
2600 x 1350 x 370 mm

63-0008

10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
R10_ZAHRADA
ZVERINEC

11 HOBBY AAŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené.Tel.
0903753758
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim staré odznaky,
mince,
vyznamenania,
veci po vojakoch a armáde, staré pohľadnice a
knihy.Tel. 0908707350

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

Príves na prepravu
stavebných strojov

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
» Predám cápka a kozičku,
odber koncom júna.Tel.
0905442706
» Predám domáce vajcia v
obci Prietržka, 10 ks za 1,50
€.Tel. 0910299273

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

JARNÁ AKCIA

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

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
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

TOPOĽČIANKY

V PONUKE AJ

45-0147

» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

63-0081

Občianska
riadková
inzercia

7
SLUŽBY, ZAMESTNANIE

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou
• Izolácia bez tepelných mostov

-10%

tel.: 0944 958 096

• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

63-0055

AKCIA

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036

ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu

OPERÁTOR VÝROBY

HLEDÁME MANUÁLNĚ
ZRUČNÉ ZAMĚSTNANCE
NA POZICE:

na riadnu pracovnú zmluvu

MONTÉR - ELEKTRIKÁŘ
ZVÁRAČ - ZÁMEČNÍK
+420 602 504 061
www.rollo.cz

63-0073

Výhodné platové ohodnocení

Informácie na tel. čísle 0918 781 113
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41-0022

Miesto výkonu práce: Senica, Kaplinské pole.
Základná mzda 3,84 €/h, odmeny do výšky 270 € mesačne.
Záujemcom bude po nástupe priznaný bonus 300 € vyplácaný
v mesačných splátkach (50 € počas 6 mesiacov).

8
ZAMESTNANIE

SPOMIENKY
V týchto dňoch si pripomíname nedožité 98. narodeniny nášho otca Františka Slováka a 6. výročie,
čo nás navždy opustila
naša mamička Mária Slováková zo Šaštína.S láskou spomínajú syn a dcéry
s rodinami. Navždy zostanete v našich srdciach.

PRIJMEME

predavačku

do predajne v Kútoch

čašníčku

do hostinca v Kútoch,
Kuklove, Čároch

0948 002 614

41-0027

Občianska
riadková
inzercia

Firma zaoberajúca sa výrobou PET predliskov a HDPE uzáverov
prijme do pracovného pomeru do nepretržitej prevádzky na pozíciu:
• VEDÚCI ZMENY – OPERÁTOR
• OBSLUHA VSTREKOLISOV
• POMOCNÝ PRACOVNÍK
Ponúkame:
• Nástupný plat:

Tak veľmi chcel pre nás
žiť, no srdiečko zradilo a
8.2.2007 prestalo navždy
biť. Náš milovaný otec a
dedo Jozef Olejník z Popudinských Močidľan, nás
navždy opustil pred 12
rokmi a onedlho si pripomíname jeho nedožité 70.
narodeniny. S láskou spomínajú dcéra Janka s rodinou, synovia Jožko a Peťo.

» Vedúci zmeny – operátor - 728 € + osobné ohodnotenie do 25% zákl. mzdy
» Obsluha vstrekolisov - 624 € + osobné ohodnotenie do 25% zákl. mzdy
» Pomocný pracovník - 624 €
Pracovná zmluva na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou
Mzda vyplatená vždy do 12. dňa v mesiaci
Príplatky v rámci zákona, 13. plat
Príspevok zamestnávateľa 2% na doplnkové dôchodkové poistenie
Stravovanie prostredníctvom stravovacej karty, denné stravné v hodnote 3,65 €
Možnosť zvýšenia základnej mzdy po skúšobnej dobe
Miesto práce: Senica
Zamestnanie v stabilnej spoločnosti, možnosť kariérneho rastu
Zabezpečenie odborných školení

Požiadavky:
• Manuálna zručnosť
• Ochota pracovať na zmeny
• Zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita
• Práca vhodná pre mužov, aj pre absolventov

Viac informácií:
• Tel. číslo: + 421 910 801 368
• Email: office@generalplastic.sk
• web: www.generalplastic.sk
41-0065

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

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

VODIČA NA AUTO +
PLACHTOVÝ NÁVES

0905 915 033

• obsluha polygrafického stroja

Mzda 1300 €/mes. brutto
+ variabilná zložka

tel. 0903 218 947

Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 550 €)
16-0161

Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Mzda 1200 €/mes. brutto
+ variabilná zložka

COOP JEDNOTA SENICA,
spotrebné družstvo

ponúka prácu

KUCHÁRA
KUCHÁRKY

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, príplatok za sobotu a nedeľu vo výške 50% z priemeru) • 13., 14.
plat • sociálny program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí
1,20 € za obed • príspevok za dochádzku • stabilizačný príspevok • príspevok
na DDS • odmeny za zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách
a odchode do dôchodku • náborový príspevok

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
personalne@grafobal.sk

v reštaurácii Jednota
na Nám. oslobodenia v Senici.

Viac informácií na t. č.: 0905 864 237 alebo
osobne v kuchyni u vedúceho reštaurácie.

034 6967330, 0914 222 739

prijme do TPP aj živnostníkov

Podmienkou je vyučenie v odbore
a min. 1-ročná prax.
Nástupná mzda od 640 €.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

63-0048

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

VODIČA CISTERNY
NA SYPKÉ HMOTY

garancia platu 1000 €/mes.
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Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

0908 979 377

41-0014

Chcete si
podať
inzerát?

51-0017

75-06-3

PRIJMEME

9
ZAMESTNANIE

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

Hľadáme operátorov na montáž kotlov
a skladníkov:
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

63-0078

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

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
ČAŠNÍKA /-ČKU (800 EUR/ mes. brutto
+ dohoda). Tel.: 0904 465 944

16-0043

Trúfneš si na
cisternu?

Hľadáme vodičov do Rohožníka
Máš minimálne rok praxe a vodičský preukaz typu CE? Pošli
nám svoj životopis na recruitment@sk.crh.com alebo zavolaj
na tel. č. +421 911 911 186. Získaš prácu v okolí domova
a jazdiť budeš na nových vozidlách Mercedes Euro 6

Mzda: 4,98€/ hod + 20% odmena +
13. plat + príplatky + zahraničné diéty
SE19-17 strana -
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36-0090

•
•
•
•
•
•
•
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ZAMESTNANIE

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Senici

V Hlbokom sa 30.3. bežal 29.ročník behu okolo
Hlbokého. Bežci AK Junior Holíč sa tu prezentovali dobrými výkonmi. Najlepšie sa darilo Ondrejovi Marenčíkovi, ktorý dobehol na výbornom
3.mieste. Toto umiestnenie si vybojoval finišom v
záverečných 250 m pred cieľom. Bežala skupina 4
bežcov (3 Holíčania a 1 cudzí bežec). 5. miesto pre
Tomáša Skalu a 6. miesto Erik Flajžík. Prekvapenie sa zrodilo v kat. žien, kde Veronika Chalupová
sa umiestnila na 3. mieste. V kategórii dorastu a
juniorov bežali 4 km. 2. miesto pre Simonu Gorbatenkovú, Pavol Riečický na 2. mieste a Adrián
Duchoslav na 3 .mieste všetci v kategórii dorastu.
Filip Búzek na 1. mieste v kat. juniorov.
» Roučka

ZVÁRAČ

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

Stabilná práca. Mzda brutto.

0948 787 777

36-0006

Kontakt:
0948 066 491

2100 € / MESAČNE

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Holíči

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Chceš vyrábať lietadlá na Slovensku – Letisko Senica/LZSE/?

Obec Prietržka, Prietržka 57, 908 49 Prietržka

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK
– ÚČTOVNÍK – ROZPOČTÁR

Chceš byť súčasťou jedinečného svetového projektu? Potom je táto pracovná ponuka určená práve tebe.

SHARK tím je kolektív mladých kreatívnych ľudí, ktorý potrebuje doplniť pozície:

• ELEKTRIKÁR

(mzda od 600 €/mesiac)

• LAMINOVAČ

(mzda od 520 €/mesiac)

• MONTÁŽ LIETADIEL
(mzda od 550 €/mesiac)

• LAKOVAČ

(mzda od 600 €/mesiac)

Kontakt:
Ing. Vladimír Pekár
0903 655 977 • shark@shark.aero
Ing. Barbora Gálová
0911 164 541 • b.galova@shark.aero

www.shark.aero

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

63-0014

41-0066

Informácie o pracovnom mieste:
Náplň práce: práca v administratíve (pošta, banka, úradné listy,
overovanie podpisov a listín,...), účtovníctvo a dane, rozpočtovníctvo
Základná mzda: 700 EUR brutto + príplatky, jedálne kupóny
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 01.07.2019
Požiadavky na zamestnanca: pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
- stredoškolské s maturitou
Vzdelanie v odbore: účtovníctvo
Ostatné znalosti: Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Word –
pokročilý, Outlook – pokročilý, internet, Topset - výhodou, vodičský
preukaz B
Osobnostné predpoklady a zručnosti: príjemné vystupovanie a chuť
učiť sa novým veciam
Prax v obore: nie je nutná
Termín zaslania žiadostí spolu s profesným životopisom a kópiou
dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní: do 20.05.2019
Poštou na adresu: Obec Prietržka, Prietržka 57, 908 49 Prietržka
(dôležitý je termín doručenia na obecnom úrade) alebo elektronicky na
e-mail: obec@prietrzka.sk

36-0007

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

63-0054

Beh okolo Hlbokého

HĽADÁME PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU

IKO Sales International NV, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Kaplinské pole 2866/16, 905 01 Senica | +421 910 173 962 | lenka.mendlova@iko.com | www.iko.com

IKO, výrobný závod na šindle v Senici, prijme do pracovného pomeru
ELEKTRIKÁR

Hlavné úlohy:
· Vykladanie a nakladanie kamiónov
· Práca na VZV aj ručná manipulácia s tovarom v sklade
· Zabezpečovanie zásobovania výroby materiálom
· Príjem a výdaj tovaru zo skladu
· Prebaľovanie a označovanie tovaru
· Účasť na inventúrach
· Práca s PC, so skenerom
· Práca na dve zmeny
Požiadavky na pracovné miesto:
· stredoškolské
· Platný preukaz VZV (min. trieda II.; druh W1, W2)
· Skúsenosti vo vedení VZV min. 2 roky
· Skúsenosti s prácou v sklade min. 2 roky
· Znalosť práce s PC
· Presnosť a spoľahlivosť
Plat:
· 4,20 EUR brutto + mesačná odmena do výšky 20 %

Hlavné úlohy:
· Vykonávanie preventívnej a operatívnej údržby na elektrických zariadeniach
(PLC automaty, Allen Bradley, Simatic, pohony, akčné členy, snímače a iné).
· Práca na dve zmeny.
Požiadavky na pracovné miesto:
· Stredoškolské s maturitou
· Vyhláška č.508/2009 par. 22 – podmienkou
· Znalosť čítania elektrických líniových schém
· Skúsenosti s prácou s PLC automatmi – výhodou
Plat:
· 5,40 EUR brutto + mesačná odmena do výšky 20 %
Zamestnanecké výhody:
Ročná odmena, bonusy (k okrúhlym narodeninám, svadbe, narodeniu dieťaťa
a pod.). Ovocný deň, family day, vianočný večierok, príspevok na regeneráciu
(masáže, plaváreň).
Informácie pre uchádzačov:
Svoj životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete
poslať poštou na uvedenú adresu alebo mailom: lenka.mendlova@iko.com.
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63-0059

OPERÁTOR SKLADU

11
ZAMESTNANIE

.

INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

OPERÁTOR VÝROBY, ŠIČKY

Nástupný plat

750 €

Po zapracovaní

975 €

Ponúkame:

• základné vzdelanie
• stredoškolské vzdelanie
výhodou
• manuálna zručnosť,
precíznosť,
samostatnosť,
dochvíľnosť

Náplň práce:
• opracovávanie
kožených interiérových
častí luxusných vozidiel
(Mercedes, Audi..)
• rôzne druhy materiálov
– koža, koženka, PVC

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. | Lesná 880/1 | 908 51 Holíč |
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková
Telefón +421 34 6900 604, praca@eissmann.com
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63-0034

Váš profil:

• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná bruo mzda 700€ + dochádzkový bonus
50€
• Mesačné prémie za produkvitu 40€ a kvalitu 75€
• Nárast mzdy po zapracovaní sa vo funkcii
• Odmena za odporučenie nového kolegu 500 €
• Vernostné finančné odmeny ( pracovné, životné
jubilea, príspevok pri narodení dieťaťa, pri uzavre
manželstva..)
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové sporenie
• Stravovanie - 0,31€/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce ( za poobednú
zmenu 0,17€/hod, za nepretržitú prevádzku
0,50€/hod, za prácu v sobotu 25% z min. mzdy)
• Možnosť pracovných ciest do zahraničia
(Nemecko,USA a iné)
• Pravidelné prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujaa
• Odmeny za zlepšovateľstvo
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

grily,

Ruské skleníky - ZGT

www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

viac ako

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

300

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

����������������������
OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.
info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

85-0005

Tel.: 0908 914 180
0905 218 177

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí

iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

Voľné termíny:
19.5 – 25.5. | 26.5 – 1.6. | 9.6 – 15.6. 2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V ponuke výhodná dovolenka
aj v letných mesiacoch !!!
V ponuke aj dovolenka
na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

���TO, RÝCHL���������������

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

SE19-17 strana -

Facebook: aiwsk

12

09-75

34-0001-3

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

32-0031

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!

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

27-0055

V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,
Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

Č. 17 / 26. APRÍL 2019 / 23. ROČNÍK

SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 31 000 domácností a firiem

SPRACOVANIE

PÚ, JÚ
A MZDOVEJ
EVIDENCIE

ELEKTRO

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

• opravy
• rekonštrukcie
• revízie

ODŤAH ZDARMA

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

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

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
0907 211 797

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

VÝROBA
A PREDAJ

MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ
PRÁCE

Inzerát, ktorý predáva

SADROKARTÓN

0905 915 033, 0908 979 377

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

63-0005

0910 732 716

41-0021

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

INŠTALAČNÉ
PRÁCE

PALIVOVÉHO
DREVA
0918 645 802
0907 784 324

41-0015

PRE FIRMY AJ
ŽIVNOSTNÍKOV
0903 570 321

63-0045

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0903 607 781

63-0061

Ježiš nás varoval pred tým, že prídu „falošní Kristovia a falošní proroci“, ktorí sa
budú snažiť zviesť dokonca aj Božích vyvolených (Matúš 24:23-27; Peter 3:3 a Júda
17-18). Najlepším spôsobom, ako sa brániť
voči klamstvu a falošným učiteľom je poznať pravdu. Objaviť podvodníka, študovať skutočnú vec. Júda 11 (inak skutočne
málo citovaný apoštol) hovorí o falošných
učiteľoch, „Šli Kainovou cestou, dali sa
strhnúť do Balámovho bludu za odmenu
a Kórachovou vzburou zahynuli.“ Inými
slovami, falošného učiteľa môžeme poznať podľa jeho pýchy (Kainovo odmietnutie Božieho plánu), lakomstva (Balám,
ktorý prorokoval za peniaze) a vzburou
(Koráchovo povýšenie sa nad Mojžiša).
Je naozaj náročné spozorovať falošného učiteľa či samozvaného proroka.
„Satan sa premieňa v anjela svetla“ (2
Korintským 11:14) a jeho služobníci sa
predstavujú ako „služobníci spravodlivosti“ (2 Korintským 11:15).
Podvodníkov s „pravdou“ odhalíme
iba tak, že budeme hladní po
overených vedomostiach a
skutočných nespochybniteľných faktoch.
Pôst sa skončil pred
týždňom, veľa šťastia v
„múdrom hladovaní“.

63-0079

Na Slovensku bujnie falošná láska, falošné dobro, práve tak, ako falošné informácie a ich falošní kazatelia. Je to nebezpečné, malígne či zhubné bujnenie, je
to morálno-etický nádor. Falošné weby,
falošné profily na sociálnych sieťach, falošní internetoví vysielatelia s falošnými
názormi. Už dávno títo kazatelia prešli
do on-line prostredia, pretože tam cítia
svoju silu. Medzi životom neskúsenými a
často aj z vlastného nezáujmu zle informovanými ľuďmi. A samozrejme, najviac
medzi hlupákmi.
Všade okolo nás rozkvitá ako orgován falošná láska, ktorá sa vkradla do
nášho každodenného bytia, ktorá slabých ešte viac oslabuje a omamuje. Táto
falošná láska má za následok, že ňou
oslovovaní sa klamne cítia spravodlivými, ale je to len a len falošná spravodlivosť. Falošné poňatie lásky a falošného
dobra či falošnej spravodlivosti sleduje
jediné – bezmyšlienkové akceptovanie a
prijatie za svoje všetkého niekým vysloveného či napísaného.
Nedostatok zodpovednosti. Zodpovednosti poznania, zodpovednosti rozlišovania, zodpovednosti myslenia.
Vytvorila sa kultúra (ne)spravodlivého pohoršenia a rozdelenia. Ľudia sú
pohoršení nielen politikou, ale všetkým,
čo ich odhaľuje. Nič sa nesmie dotknúť
ich „ja“.
Počas sviatkov si pripomíname, že

MURÁRSKE
A OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ

63-0065

Zhubnosť falše,
pretvárky a túžby po moci

63-0060

Najčítanejšie regionálne noviny

Predajňa Farby Laky PAINT

PRESŤAHOVANÁ

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

SIETE RESPILON AIR - RESPILON®
Spoľahlivo ochránia pred ochoreniami,
alergiami a znečištením - pre domov
bez smogu a alergií

0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
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Nájdete nás na
Námestí mieru 2, Holíč (nad poštou)
Parkovanie pre zákazníkov vo dvore

63-0080

ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

NOVINKA
UVÁDZACIA
CENA

41-0007

žalúzie · siete · rolety
· roletky · okná · dvere
· zasklenie balkónov
· zimné záhrady
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Je po Veľkej noci a chladničky sú plné
dieťa bude mať pocit, že v období sviatkov
môže všetko, odnesie si to do života so všetkými následkami.
Akých jedál by sa mali ľudia v období
prebytku jedál vyvarovať? Zmenil sa
podľa vás za posledné roky jedálniček
Slovákov k zdravšiemu? Vyberajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny si nakúpia
(vrátane nápojov)?
Môžeme spokojne konštatovať, že stravovacie zvyklosti sa postupne zlepšujú. Týka
sa to hlavne mladších generácií. U starších
sú predsa len stravovacie zvyklosti viac zakorenené. Čerstvé šaláty, spolu so šunkou
sú tým najlepším ako si neublížiť. Vysmážané jedlá, spolu s majonézovými šalátmi
zas tým horším. U ľudí s vyššou hladinou
cholesterolu treba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v každej podobe.
Končia po veľkonočnom prejedaní
ľudia aj na pohotovostiach alebo sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké problémy najčastejšie ide a aké následky môže
veľkonočné prejedanie zanechať?
Často sa vyskytujú žlčníkové záchvaty či už pri poznanom kameni v žlčníku
alebo žlčových cestách, alebo sa počas sviatkov ohlási prvý raz. Ľudia, ktorí
to preženú s alkoholom
zas majú tráviace ťažkosti
v hornej časti tráviaceho traktu.

Konzultácia s výživovou
špecialistkou

teraz len za 7,90 € pre DVE OSOBY
Trápia Vás zdravotné problémy s obezitou?
(zvýšený tlak, cholesterol, krvný cukor, bolesti kľbov)
Máte tráviace ťažkosti? Neviete prečo nechudnete?
Chudnete pomaly a vracia sa Vám hmotnosť?

Poliklinika Senica / 0948 773 180

32-0045-2

Počas Veľkej noci sa ľudia zvyknú
prejedať. Lenže,sviatkami sa to, žiaľ,
ešte nekončí. Určite to poznáte – zostali
také i onaké dobroty. A „škoda toho aj
tamtoho“, keď sa to dá zjesť. Čiže, prejedáme sa ešte niekoľko dní po sviatkoch. Aký vplyv môže mať takýto väčší
nápor jedla na organizmus človeka?
Pýtali sme sa MUDr. Adriany Ilavskej,
PhD, MBA, MPH z Diabetologickej a metabolickej ambulancie Bratislava.
Zabúdame, že hodovacie zvyklosti vychádzajú z náboženstva a nasledujú po
období pôstu. Lenže - hojnosť sme si vybrali, pôst nedodržiavame. A ako to väčšinou
býva, po normálnom našom stravovaní
(ktoré je žiaľ charakterizované nadmerných energetickým príjmom, nasledujú
ešte väčšie kulinárske hody. Znamená to
zaťaženie tráviaceho traktu, pocit ťažoby
na žalúdku, nepravidelnosti vyprázdňovania. Samozrejme aj vzostup hmotnosti.
Za štyri dni ľudia dokážu pribrať až tri kilogramy. Ale nemusí to byť pravidlom, stačí
si uvedomiť význam sviatkov.
Mali by rodičia dávať špeciálne pozor
aj na deti? Predsa len - za deň pojedia aj
niekoľko veľkonočných vajíčok, čokolád...
Na stravovanie detí treba dávať pozor
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré dni
by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť viac
sladkostí, čokolád, vysmážaných jedál,...
Následky sa odstraňujú ťažko – nielen tie
aktuálne v podobe akútnych tráviacich
ťažkostí, bolestí, ale aj tie dlhodobé – ak

ODBORNÍK NA VÝŽIVU

www.drslim.sk

KOMPLEXNÉ
RIEŠENIE
NADVÁHY

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Program kina Cinemax Skalica
Kliatba kvíliacej ženy 20:50
Pondelok 29.4.: Princ Krasoň 15:20,
After: bozk 16:10, Avengers: Endgame
3D ST 16:20, Mia a biely lev 17:20, Cyntoryn zvieratiek 18:30, Avengers: Endgame 2D ST 19:30, 20:00, Kliatba kvíliacej
ženy 20:50
Utorok 30.4.: ARTMAX FILMY – Oni
a Silvio 19:30, Princ Krasoň 15:20, After:
bozk 16:10, Avengers: Endgame 3D ST
16:20, Mia a biely lev 17:20, Cyntoryn
zvieratiek 18:30, Avengers: Endgame 2D
ST 20:00, Kliatba kvíliacej ženy 20:50
Streda 1.5.: Teroristka 13:10, Hľadá
sa Yeti 14:00, Princ Krasoň 14:10, 15:20,
After: bozk 16:10, Avengers: Endgame
3D ST 16:20, Mia a biely lev 17:20, Cyntoryn zvieratiek 18:30, Avengers: Endgame 2D ST 19:30, 20:00, Kliatba kvíliacej
ženy 20:50

Nedarí sa Vám schudnúť?
Cvičenie nepomáha
a pripojili sa aj zdravotné problémy?
Metódou Dr.Slim schudnete bez hladovania, bez počítania
kalórií a zložitej prípravy jedál.

Dr.Slim Skalica, Potočná 15, Skalica (vedľa evanjelickej fary)

» red
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63-0036

Dohodnite si termín: 0940 624 415

75-27

Piatok 26.4.: Princ Krasoň 15:20, After: bozk 16:10, Avengers: Endgame 3D
ST 16:20, Mia a biely lev 17:20, Cyntoryn
zvieratiek 18:30, Avengers: Endgame 2D
ST 19:30, 20:00, Kliatba kvíliacej ženy
20:50
Sobota 27.4.: PREDPREMIÉRA –
Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova
13:00, Hľadá sa Yeti 14:00, Princ Krasoň
14:10, 15:20, After: bozk 16:10, Avengers: Endgame 3D ST 16:20, Mia a biely lev 17:20, Cyntoryn zvieratiek 18:30,
Avengers: Endgame 2D ST 19:30, 20:00,
Kliatba kvíliacej ženy 20:50
Nedeľa 28.4.: PREDPREMIÉRA –
Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova
13:00, Hľadá sa Yeti 14:00, Princ Krasoň
14:10, 15:20, After: bozk 16:10, Avengers: Endgame 3D ST 16:20, Mia a biely lev 17:20, Cyntoryn zvieratiek 18:30,
Avengers: Endgame 2D ST 19:30, 20:00,
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AKCIA PLATÍ OD 25.04. DO 30.04.2019

Vyberáme z našej skvelej ponuky!
PENNY
Hohenau

41%

LACNEJŠIE!
vcelku, alebo krájaná
prírodná, alebo marinovaná

stará��cena

8 49

cena za kilo

4

99

• MY SME JEDINÁ DISKONTNÁ PREDAJŇA
V RAKÚSKU S MÄSIAROM VO VIAC AKO
200 PREDAJNIACH

35%

• STAČÍ ZAZVONIŤ A NÁŠ MÄSIAR VÁM
PORADÍ A TAKTIEŽ SPRACUJE VAŠU
OBJEDNÁVKU.

LACNEJŠIE!

KARÉ BEZ KOSTI

vcelku, alebo krájané
prírodné, alebo marinované

stará��cena

8 49

cena za kilo

YO
OVOCNÝ
SIRUP*

3,5 km od slovenskej hranice!
Adresa: Lichtensteinstraße 12,
PSČ 2273 Hohenau, Rakúsko

5

49

• 100 %-NÉ BRAVČOVÉ A HOVÄDZIE
MÄSO Z RAKÚSKA.

OXXENKRACHERL
ENERGETICKÝ NÁPOJ

4

Classic, alebo
Zero Calories
250 ml

rôzne druhy
0,7 Liter

za fľašu
1 l=2.86

2

00

stará��cena

1

56

AŽ
O

cena za 4 plechovky
1 l=1.00

1

00

1 PLECHOVKA=0.25

KNORR
BASIS

stará��cena

1 29–1 39
6,00 Euro za originálne
balenie 24 plechoviek.

Goldene Auslese
te ra z v novom
bale ní!

40%

0

stará��cena

za balenie

stará��cena

3 99

za balenie
1 kg=6.00

3

88

rôzne druhy
500 g

48%

24%

LACNEJŠIE!

LACNEJŠIE!

69

0

za balenie
100 g=0.44–0.55

WOLF EIGOLD
CESTOVINY

500 GRAMOV

LACNEJŠIE!

�36%

LACNEJŠIE!

JACOBS KÁVA
AUSLESE
KLASSISCH

rôzne druhy

1 15

160–200 GRAMOV

LACNEJŠIE!

LACNEJŠIE!
stará��cena

rôzne druhy

35%

37%

3 19

plechovky

HARIBO
GUMENÉ CUKRÍKY*

00

Otváracie hodiny: pondelok až piatok: 7:30-19:00, sobota 7:30-18:00
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stará��cena

1 95

za balenie
1 kg=2.00

1

00
penny.at

94-0055

KRKOVIČKA BEZ KOSTI
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V Gbeloch pribudlo 91 stromov
Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity
prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska, do ktorého sa zapojilo aj mesto Gbely, je zameraný na zachovanie a
obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä
na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných
oblastí, ako prvkov zelenej infraštruktúry, a to
prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov.
Cieľom národného projektu je realizácia prvkov
zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. V rámci tohto projektu pribudlo
v našom meste v mesiaci apríl 91 nových stromov.
Stromy boli vysadené v piatich zónach, pričom
mohli byť v projekte použité len pozemky vo výlučnom vlastníctve mesta. Nové stromy tak nájdete na
Záhumeniciach (dve zóny), v areáli materskej škôlky, základnej školy a Domu pokojnej staroby. Druhové zloženie stromov určoval Národný projekt
Zelené obce prostredníctvom svojho projektanta
a tak nám v meste pribudli – lipy malolisté, hraby
obyčajné, duby letné, jedle biele, borovice lesné a
javory mliečne. Starostlivosť o tieto dreviny bude
zabezpečovať mesto Gbely prostredníctvom svojich zamestnancov a veríme, že našim obyvateľom
nová zeleň prinesie len radosť. » Lenka Kvaltínová

Vinaři na hradišti v nové podobě

Holíè

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
31.000
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

Stredné Slovensko
bb
KY
LI
Lc
Mt
Or
Pb
PD
zV
zH
za

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

bJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

-61%

OD

1500

30EU0R

OD

OD

2100

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

0918 500 492
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OD

900

20EU2R

APRÍL
POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE
VÝNIMOÈNÝCH
ZLIAV

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

16-0002

bV
bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
tO
tn
tt
zM

AKCIA

2400

západné Slovensko

0905 915 033, 0908 979 377

0905 915 033

1600

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

Inzerát, ktorý predáva

1600

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

VIZITKY

1600

Senica
Borský Mikuláš

Tradiční Vinaři na hradišti dostávají pro rok
2019 úplně novou podobu. Mění se v multižánrový festival, na kterém se od brzkého odpoledne
do pozdních nočních hodin zabaví celá rodina.
Navštívit jej můžete 13. července 2019. Slovanské
hradiště v Mikulčicích má svou nezaměnitelnou
atmosféru, není divu, vždyť v 8. a 9. století patřilo k centrům tehdy známého světa. Právě genius
loci tohoto místa dodává zvláštní rozměr již tradičnímu festivalu Vinaři na hradišti, který se letos
koná v novém termínu: 13. července 2019, start je
naplánován už na 12 hodin. Nový není ale jen termín. Už úspěšný loňský ročník naznačil, že Vinaři
na hradišti jsou mnohem více než jen přehlídkou
vína z nabídky místních producentů. Letos nabízí
tento festival skutečně multižánrovou podobu zaměřenou nejen na dospělé, ale i na jejich potomky. Kromě velké scény, známé již z loňska, letos
přibude ještě druhá, malá scéna a dění na obou
pódiích se bude doplňovat. Návštěvníci se mohou
těšit na vystoupení několika folklórních skupin a
souborů, ale také na dynamickou hudbu skupiny
Naděje, duet Pavla Burešová a Pavel Prčík, nebo
vystoupení mažoretek Neonek. Vrcholem hudebního programu je, po loňském úspěchu, opět Petr
Bende a skupina Band, tentokráte v doprovodu
cimbálu Michala Grombiříka. Skutečně až do ranního kuropění si pak můžete zazpívat u tradiční
jihomoravské besedy u cimbálu, kterou nabídne
cimbálová hudba Slovácko. Jací by to ale byli Vinaři na hradišti bez vína? Samozřejmě i vinaři se
na vás těší. Letos bude možné ochutnat z produkci
celkem 15 vinařů z Čech a Moravy, ale také vína z
Rakouska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, a samozřejmě i sousedního Slovenska. Pro děti je přichystáno soutěžní odpoledne Těšíme se na prázdniny, při němž budou poznávat i areál hradiště.
Připravena je také kuchařská show a přímo na
parkovišti v areálu Slovanského hradiště proběhne také sraz veteránů. Staré časy Velké Moravy se
tak symbolicky propojí s historií automobilismu.
» red

49-0044
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Tešíme sa na Vás
BRNIANSKA 4
MALACKY

smer Veľké Leváre bývalý autoservis

0911 950 299

silný partner

CESTA NA HOHENAU
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN
0949 636 264
w w w. s t re c hy b e j z . s k

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
16-0160

Poradíme, obhliadneme, zameriame, naceníme ZDARMA

BUĎME V EÚ PARTNERMI

ský analytik, Radovan Znášik, nezávislý kandidát na prezidenta, ktorý vyzbieral vyše 17 000
podpisov, no nemohol kandidovať, keďže voľby
boli vypísané o pár dní skôr ako dovŕšil požadovaný vek, Marta Rácová, nezávislá poslankyňa
Mestského zastupiteľstva v Nitre 6 volebných
období, profesor Ján Piľa či Andrej Gmitter, ktorý zastával pozíciu generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce a mnohí ďalší.
Strana je známa tým, že odmieta pristupovať
k Rusku ako k nepriateľovi, je proti nekontrolovateľnej migrácii a povinným kvótam, presadzuje rovnakú kvalitu potravín,
reformu
EÚ, pretože Slovensko musí byť
rovnocenným partnerom, slobodu slova na internete, ako
aj zákaz adopcií
detí pármi rovnakého pohlavia. Sú za rodinu, za tradície,
za kresťanstvo,
za spravodlivosť.
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„Obávame sa, že ľudia sú manipulovaní digitálnou oligarchiou prostredníctvom liberálov a progresívcov s jasným cieľom zlikvidovať náš národ
a kultúru, a to nemôžeme dopustiť,“ dodal Peter
Sokol, 1. podpredseda NÁRODNEJ KOALÍCIE.
Viac informácií je možné nájsť na

www.narodnakoalicia.sk

31

49-0042

Do europarlamentu v máji podalo kandidátne listiny 31 politických subjektov. Medzi
nimi aj NÁRODNÁ KOALÍCIA, ktorá bola prekvapením už v komunálnych voľbách, kde
v počte poslaneckých mandátov predbehla
viaceré parlamentné strany ako napr. ĽSNS
či Sme rodina.
„Našim cieľom je robiť normálnu politiku pre
normálnych ľudí, chceme byť alternatívou pre
sklamaných a oklamaných voličov Smeru, SNS,
ĽSNS, KDH či Sme rodina,“ uviedla Slavěna Vorobelová, predsedníčka NÁRODNEJ KOALÍCIE.
Na kandidátke tejto strany rezonujú viaceré
známe mená. Medzi kandidátmi je Peter Tomeček, prvý župan Trnavského kraja, exposlanec
Anton Martvoň či exminister financií Sergej
Kozlík, ktorí sú zároveň podpredsedami strany.
V médiách strana zarezonovala v prezidentských voľbách, kde sa netajila podporou Štefana Harabina. Meno Harabin sa nachádza na
kandidátke práve tejto strany. „Oslovili sme Slavomíra Harabina či nemá záujem presadzovať
hodnoty postavené na národnom, kresťanskom
a sociálnom pilieri a zároveň, ktorý sa v plnom
rozsahu stotožňuje programovo a ideovo práve
so svojim strýkom Štefanom, pričom neváhal
a ponuku kandidovať prijal,“ upresnila Vorobelová. Strana samozrejme ponúka aj ďalšie známe mená a odborníkov z rôznych profesijných
oblastí. Peter Švec, známy bezpečnostno-vojen-

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

Harabin kope za NÁRODNÚ KOALÍCIU
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Naše miesto vždy bolo a je v Európe
Naše peniaze si musíme ustrážiť

Radi hovoríme, že Slovensko je v srdci Európy. Buďme
teda jej skutočným srdcom.
Musíme si priznať – nie sme tak veľká krajina, aby
sme sa sami dokázali brániť hrozbám súčasného
globalizovaného sveta. Nie sme tak veľký, aby sme si
lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť zabezpečili vlastnými
silami. Ale patríme do Európy. Rovnako ako Francúzsko,
Nemecko, Španielsko, Poľsko aj naša krajina stojí
na kresťanských základoch, na základoch rímskeho
práva a gréckej vzdelanosti. Rovnako sme súčasťou
európskej kultúry a naše miesto vždy bolo a je v
Európe. Európa môže byť zárukou lepšej a bezpečnej
budúcnosti pre nás a pre naše deti, keď ju nezradíme.
Európa môže byť silná, keď budeme silní aj my. Európa
môže byť bezpečná, keď nám na jej bezpečnosti bude
záležať, Európa môže byť spravodlivejšia, keď bude na
spravodlivosti záležať aj nám. Naše hnutie Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti OĽANO) vidí najlepšie miesto pre
život nás a našich detí v srdci Európskej únie. Nie v Únií
slabej, rozhádanej, ťažkopádnej a sebeckej, ale v Únií

Našu budúcnosť najviac ohrozujú klamstvá a chamtivosť
politikov. Chcú si kupovať chvíľkovú popularitu za
peniaze nás všetkých. Kupujú si naše hlasy za peniaze
našich detí. Rozkrádajú eurofondy, ktoré mali rozvíjať
Slovensko a používajú ich len pre svoj vlastný prospech.
Toto im nemôžeme viac dovoliť.

1. Igor Matovič, poslanec NR SR
Trnava, 46 rokov
2. Michal Šipoš, občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa, 37 rokov
3. Peter Pollák, vysokoškolský pedagóg

Čo budeme presadzovať?
Levoča, 46 rokov
• Vyššiu disciplínu v národných rozpočtoch
• Prísnejší dohľad na dodržiavanie rozpočtových pravidiel 4. Zita Pleštinská, starostka
Chmeľnica, 57 rokov
• Nulovú toleranciu korupcie a rozkrádania eurofondov

Urobme Európu opäť silnou!

Dnes niektorí cítime obavy z toho, že naša bezpečnosť
závisí od toho ako sa vyspí americký prezident, ktorý
keď si zaumieni zruší kľúčovú jadrovú zmluvu s Iránom
napriek obrovskej nevôli Nemecka, Francúzka či
ostatných spojencov. Iní sa zas obávajú toho, či moc
nedráždime ruského medveďa alebo čínskeho draka.

sebavedomej, silnej, akcieschopnej a tvorivej.

Čo chceme v Európskej únií opraviť?
Vonkajšie hranice Európskej únie musia
byť dobre strážené
Pocit bezpečia je jedna z z najdôležitejších podmienok
kvalitného života. Už niekoľko rokov nás trápia
obavy z toho, že náš život ohrozuje nebezpečenstvo
prechádzajúce cez slabé a otvorené hranice Európskej
únie. Niektorí nám chcú nahovoriť, že sa pred týmto
nebezpečenstvom obránime tým, že opustíme Európsku
úniu a uzatvoríme sa do vlastných hraníc, alebo nám
chcú nahovoriť, že sa máme obrátiť na východ. Uzavretie
sa do seba alebo útek niekam inam nie je riešením.
Minulosť nás učí, že víťazstvá dokážeme dosiahnuť iba
spoločne.

Sme súčasťou NATO, ale európske krajiny, ktoré jeho
súčasťou sú, sa akosi nechcú či nevedia postaviť
obranne na vlastné nohy. Dlhé roky vždy len vzhliadame
k veľkému bratovi spoza mláky, že keď bude zle, príde
nás zachrániť. Miesto toho, aby sme urobili Európu
opäť silnou, úplne nepochopiteľne sa ľahkomyseľne
spoliehame na pomoc USA. Lenže svet sa mení a USA sa
čím ďalej tým viac uzatvárajú do seba a starajú sa viac o
svoje vlastné problémy, ako problémy svojich spojencov.
Európska únia má trikrát viac obyvateľov ako Rusko,
skoro dvakrát viac ako USA. Nastal čas ukázať svetu
aj našim spojencom, že nie sme len malý brat, ale
rovnocenný partner, ktorý si vie svoju bezpečnosť
zabezpečiť aj sám, ak bude treba. Nevystupujme z NATO,
nevrhajme sa do náručia Ruska, ale posilnime spoločnú
európsku obranu a urobme z Európy opäť veľmoc.

Čo budeme presadzovať?
• Posilnenie vonkajšej schengenskej hranice
• Prísnejšiu kontrolu na vonkajších hraniciach
Európskej únie
• V prípade nutnosti nasadenie bezpečnostných zložiek
či ozbrojených síl v rámci špeciálnych misií EÚ

Migrácia musí byť pod kontrolou

NAŠI KANDIDÁTI NA EUROPOSLANCOV

5.Dominik Drdul, študent a občiansky aktivista v oblasti
práv osôb so zdravotným postihnutím
Trnava, 21 rokov
6. Eva Horváthová, lekárka
Bratislava, 44 rokov
7. Milan Potocký, novinár a občiansky aktivista
Michalovce, 43 rokov
8. Lucia Greškovitsová, asistentka poslanca NR SR
Košice, 29 rokov
9. Igor Dušenka, právnik
Bardejov, 31 rokov
10. Dušan Šándor, poradca pre výskum a inovácie
Pezinok, 47 rokov
11. Lucia Rennerová, tlmočníčka v európskych
inštitúciách
Košice, 55 rokov
12. Pavol Jusko, vysokoškolský pedagóg
Bratislava, 55 rokov
13. Eva Ivanovová, ekonómka
Prievidza, 39 rokov

Čo budeme presadzovať?
14. Matúš Bystriansky, mediálny poradca
• Zvyšovanie spoločného obranného potenciálu
Dolná Strehová, 24 rokov
Európskej únie
• Intenzívnejšiu spoluprácu spravodajských služieb v boji
proti terorizmu a organizovanej kriminalite
• Posilnenie Európskej únie v oblasti kybernetickej
bezpečnosti

Dlhý zástup migrantov pochodujúci krajinou alebo
preplnený gumový čln prirážajúci k brehom Európy
považujeme za reálnu hrozbu, ktorá útočí na náš
každodenný život. Svoj strach premieňame na hnev,
ktorí obraciame proti migrantom, namiesto toho,
aby sme od našich politických lídrov žiadali ochranu
vonkajšej hranice Európskej únie. Je pravda, že prvá vlna
migrantov nás prekvapila, ale to neznamená, že sme
bezmocní navždy.

031190060

Čo budeme presadzovať?
• Boj proti pašerákom ľudí
• Zrýchlenie procesu vracania nelegálnych migrantov
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Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41-0011

41-0012

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 ...

AKCIA

2,5 kw – cena 720 EUR s DPH
3,5 kw – cena 780 EUR s DPH

vrátane
montáže

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
63-0040

0905 963 819

DENTÁLNA HYGIENA V SENICI

ZĽAVA -30%

FO typ A, B a právnických osôb

§

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

63-0057

Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

ČERPANIE BETÓNU
ZABEZPEČENIE BETÓNU
A DOVOZ BETÓNU

41-0045

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

KOPČANSKÁ 1747/70, 908 51 Holíč

35€ / hod.

VSTAVANÉ
SKRINE

BEVEDENT
beve_dent

JARNÁ AKCIA!

0918 884 026
bevedent@gmail.com

41-0034

63-0017

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

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

rámové

zasklievanie terás

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

bezrámové

rámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

balkóny

