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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 31 000 domácností

Škodlivá slepota

159,-

ŠIROKÁ PALETA FAREBNÝCH
PREVEDENÍ DVERÍ

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk
0917 423 259 • prodomis@prodomis.sk

63-0032

dvere ROCO

dvere PRESTON

dvere UNO

149,-

KRTKOVANIE

0915 213 700

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
AKCIA

2,5 kw – cena 750 EUR s DPH
3,5 kw – cena 840 EUR s DPH
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PALUBOVKA

TATRANSKÝ PROFIL, dlážkovica,
plotové dosky, OSB dosky, lišty, hranolky,
zrubový profil, hoblované dosky, KV hranoly,
dvere, plávajúce podlahy, vstavané skrine

0 947
6
5
8
1
9
0

63-0040

0905 963 819

94-0091-1

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

predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

63-0008

41-0015

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

www.upchaty-odpad.sk

Najlepší výber KOTLOV

Murárske práce
0904 259 971

NON STOP

41-0021

0918 645 802
0907 784 324

KANALIZÁCIE

» Holíč, sklad:
034/668 2082
0908 709 639
» Skalica:
034/662 8352
0908 032 982
» Senica, sklad:
OSB dosky
0908 110 549 www.stolarskepotreby.com

41-0096

ČISTENIE

PALIVOVÉHO
DREVA
63-0100

0907 211 797

129,-

Cena za komplet.
Dvere skladom
60-80 až do šírky
múru 80-260 mm.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VÝROBA
A PREDAJ

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

vrátane
montáže

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

deväťdesiatych rokov znie už iba ako
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka
tým neochotným vidieť. Tým slepým fanatikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú
kritizovať to, čo je podložené faktami,
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami
takých inštitúcií ako je Národná banka
Slovenska, Štatistický úrad SR či európsky štatistický úrad Eurostat.iba pre to,
že „je to hanobením Slovenska“.
Slovensko sa s týmito slepcami
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa,
akoby najmä ich pričinením a neschopnosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Morálne, hodnotovo, eticky, civilizačne.
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v
poriadku je iba máločo. Nemožno milovať Slovensko tak, že odmietame vidieť chyby jeho politikov a ekonómov. To je,
akoby sme milovali dieťa
a odmietali ho vychovávať.
Krkavčia láska, duchovná slepota.
Veľa šťastia vám!

16-0010

Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal
zrak, sú často požehnaním spoločnosti.
Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život,
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku
mali pútať viac pozornosti Vidiacich,
najmä vidiacich politikov, ale aj majiteľov a prevádzkovateľov budov, dopravcov, architektov, samosprávy. To je však
problém celej spoločnosti, spoločenstva
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.
Iným problémom je slepota vidiacich. Veľmi vážnym problémom, stavom,
priamo ohrozujúcim demokraciu, princípy právneho štátu a ideály slobody. Slepota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť doživotne už len v nejakých predstavách.
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná
dezinformačnými webmi, hlúposťami,
vydávanými za pravdu, dávno prežitými
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme,
mnohými inými „...izmami“, ktorých,
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zbaviť už v období politicko-spoločenských
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj
keď dnes táto charakteristika začiatku
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

+ 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.
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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

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

work.byvanie@gmail.com

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

VSTAVANÉ
SKRINE
ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

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

Firma LEA INTERIÉR, s.r.o. ponúka:

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

~ VÝSTAVBU NOVÝCH DOMOV
~ KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE DOMOV, BYTOV
~ KOMPLETNÉ BYTOVÉ JADRÁ
~ OBKLADY, DLAŽBY
~ OMIETKY, ZATEPLENIE, FASÁDY
~ ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
~ VODOINŠTALÁČNÉ PRÁCE
~ SÁDROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA
výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

tel.: 0903159 856

VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588
PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov

Stredné Slovensko
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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

www.kupdodomu.sk

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:

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 ...

68-06

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

0905 20 70 59

41-0012
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41-0010

0944 716 337

63-0017

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

Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

00-0000

InzercIa

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

63-0005

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

kým vyšetrovateľom a tí by im išli po krku
tiež. ... a to je ich nočná mora.
Preto robia spolu všetko, aby nás
utopili a mohli sa tak po voľbách vyhovoriť ako Bugár či Procházka „musíme
sa obetovať Za ľudí“. Preto rozbíjajú náš
poslanecký klub a lákajú na neodolateľné
ponuky. Preto zneužívajú spriaznené médiá ... a nám neostáva iné, ako urobiť všetko preto, aby sa im tento perfídny plán na
odpustky pre zločincov nevydaril.
ps. Presne toto isté skúšali na nás aj
pred 4 rokmi. Rovnako vtedy na mne a
OĽANO nezostala ani nitka suchá. Zverejňovali prieskumy, že budeme mať 4,5%,
5%... ale nakoniec im to nič neosožilo.
Ľudia nás v štichu nenechali a mali sme
presne dvojnásobok = 11% podporu od
ľudí. Rozdiel medzi
vtedy a dnes je len
jediný - vtedy sme
sa v klube zomkli,
ale teraz niektorí pokušeniu neodolali a
dezertovali na druhú
stranu. Bude to o to
ťažšie, ale zvládneme
to, nebojte;o)

59-0207

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Asi ste si všimli,
že posledné dva
týždne noviny a
časopisy Penty vo
veľkom vedú špinavú kampaň proti
mne, mojej rodine
a nášmu hnutiu OĽANO. Zároveň sa až
okato snažia zvelebovať Kisku a obhajovať jeho mimoriadne neférový krok s Veronikou Remišovou. Penta má totiž veľmi
jednoduchý, ale o to zákernejší plán na
novú vládu národného zmierenia KISKA
+ PS/SPOLU + SMER bez Fica + DRUCKER.
Zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom,
ktoré sa stalo, ktoré urobí hrubú čiaru a
bude vzhliadať už len k svetlým zajtrajškom „bez hádok a škriepok“.
Majiteľ Penty Haščák je dnes totiž „na
prášky“. Veľmi sa obáva, že kvôli vyšetrovaniu Gorily na dlhé roky pôjde do chládečku za kámošom Kočnerom a rovnako
ako Bašternák príde o všetok svoj majetok
... to je dôvod, pre ktorý dnes z pozadia hrá
Haščák najväčšiu hru svojho života. To je
dôvod, že médiá Penty robia všetko, aby
nás utopili a Kisku a spol. potlačili dopredu.
Vie, že s nami by sa Haščák nedohodol. Vie, že by sme išli po korupčníkoch
ako pes po údenom a v base by skončili
mnohí. Že by sme dali úplnú slobodu všet-

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

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

63-0082

redakcia:

PENTA PLÁN SO SLOVENSKOM

63-0007

SENICKO-SKALICKO
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INZERCIA

0905 915 033

3
BÝVANIE

DVERE
INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

EUR

TAPETY

CENTRUM DVERÍ
Klúčnik, s.r.o.
Sasinkova 17,
908 51 Holíč
(smer Hodonín)

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

www.klucnik.sk

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 16.00, So - Ne: Zatvorené
príp. telefonická dohoda

41-0098

AKCIOVÉ SETY

KAMENNÉ KOBERCE
KĽUČKY

PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN
• ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• STREŠNÉ OKNÁ
• OHÝBANIE PLECHOV
• STAVEBNÉ REZIVO
• REALIZÁCIE
• ŠTRKY, PIESKY

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)
SE19-27 strana -
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41-0091

lanza@covering.sk | 0944 992 822

4
RADÍME / SLUŽBY

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 2-izb byt v Ma - Juh,
posch. 1/8, 50 m2, + pivnica,
cena 75.000 €.Tel. 0948091425
04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem garzónku v
centre mesta Skalica.Tel.
0910981956
» Dám do prenájmu izbu v
rodinnom dome, zariadená + internet, Skalica.Tel.
0908648471
» Prenajmem 1-izbový byt
v Skalici, alebo vymením za
garsónku s balkónom.Tel.
0908845614
» Dám do dlhodobého prenájmu rodinný dom v Trnovci za
cenu dvojizbového bytu. Zariadený, s garážou a veľkým pozemkom. Dvojmesačná záloha
pri podpise zmluvy. Od konca
augusta.Tel. 0911714820
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
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok 900 m2 v
obci Dubovce, cena dohodou.
Tel. 0902495749

Viac ako 160 kilogramov ešte použiteľných potravín ročne v priemer vyhodí do odpadu jeden občan Slovenska.

smetiskom. V ich menej prístupných
častiach skladujeme to, o čom ani nevieme, kým prejde doba spotreby i trvanlivosti. Preto je dobré po každom
nákupe potravín chladničku preorKaždá desiata slovenská domác- ganizovať, čerstvé uložiť do zadnej
nosť vyhadzuje potraviny doslova časti políc a tie z minulého nákupu
denne. Nakupujeme ako keby mala posunúť dopredu. Je dobré takto udrnastať vojna, často potraviny skladu- žiavať prehľad o tom, čo nám v kuchyjeme nevhodne a ešte častejšie ani ne- ni chýba a zároveň, čoho máme ešte
vieme, čo vlastne máme v chladničke spotrebovatelný nadbytok. To sa týka
či v komore. Len, nebodaj, aby nezí- aj úložných priestorov v mrazničke –
vali prázdnotou! Zistenia sú výsled- veď kto tam napríklad nemá niekde
kom skúmania Občianskeho združe- ešte napríklad jahody z predvlaňajška a priestorov v komore. Je tiež dobré
nia Free Food.
Nezaoberajme sa tým, ako by sa zvyknúť si, kde v ktorej časti chladdala vyčísliť finančná hodnota takto ničky máte uložené konkrétne ponevyužitých potravín a o koľko eur traviny a to miesto nemeniť. Vyhnete
ročne sa vyhadzovaním potravín pri- sa ich hľadaniu a aj zabúdaniu, že v
pravujú rodiny u nás. Ide tu skôr o to, chladničke ešte sú.
Veľkú rolu pri zbytočných nákuže sa dá tomu predísť.
Na nákup si doma napíšte lístok poch zohráva aj neprimeraný odhad.
čo potrebujete. Predajne modernej Z výskumov vyplýva, že aj keď by sme
doby sú totiž psychologicky prispô- o štvrtinu znížili nakupované množsobené tak, že vás nútia prejsť popri stvá potravín, chýbať nám nebudú.
regáloch s najväčšími oku lahodiaci- Tak isto – pri príprave stravy sa nemi zbytočnosťami, kým sa dostanete riaďme iba momentálnou chuťou na
napríklad k chlebu či pečivu. Potom to či ono, ale varme hlavne z toho, čo
nakupujú vaše oči a nie vaša potreba. je v chladničke či v komore.
Dnešné veľké moderné chladničky
a najmä mrazničky sú často doslova
» red

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• 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

Vtipy
týždňa
POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

» Viete, ako sa volá človek,
ktorý má jemné ruky?
Rukojemník!

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
žalúzie · siete · rolety
· roletky · okná · dvere
· zasklenie balkónov
· zimné záhrady
ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

NOVINKA
UVÁDZACIA
CENA

» Aký je rozdiel medzi privatizérom a robotníkom?
Privatizér nič nerobí a robotník nič nezarobí.

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

» Viete, aký je rozdiel medzi veselým a smutným
paroháčom?
Veselý o tom ešte nevie.
» Viete, čo je to optimizmus?
Kúpiť si za posledné peniaze peňaženku.
» Otázka, na ktorú ani Google nepozná odpoveď:
Čoho je na Slovensku viac
- dier v syre alebo dier v
zákone?

JÚL – AUGUST

» Aká je najlepšia metóda
k určeniu pohlavia dieťaťa?
Pôrod.

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Prenajmem zrekonštruovanú garáž na Jurkovičovej ulici
so sklepom (elektrina 240V).
Tel. 0902175048

» Čo vznikne ak porovnáme
platy a ceny na Slovensku?
Bieda.
16-0001

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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63-0003

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim Škoda 110R, Garde
alebo Rapid aj nepojazdné bez
papierov.Tel. 0904527918
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/ Diely-DOHODA ISTÁ.Tel.
0908205521
» ČZ 175, JAWA 250, 350, PIONIER, STADION, MUSTANG, SIMSON, kúpim tieto motorky.Tel.
0915215406
» Predám moped Korada typ
216, r.v. 1995, najazdené asi
4000 km. Treba vidieť. Cena
300 €, možná dohoda, Holíč.
Tel. 0904327076

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

41-0011

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám čierny dvojdverový
Peugeot 207 diesel, rok 2007,
dobrý stav, vozidlo je veľmi
pekné a má spotrebu do 5
litrov, cena 1500 €, Skalica.Tel.
0903232072

Poldruha metráka

41-0007

Občianska
riadková
inzercia

» redakcia

5
SLUŽBY, BÝVANIE
tel.: 034 / 651 14 11

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

v Dome smútku v Skalici
sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...

PEKAR SRs s.r.o.

Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovanèíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.
www.pohrebnesluzby-dojc.sk
Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

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

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

Skalica, ul. Horská

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť

AKCIA

UST
JÚL – AUG
2019

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

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

seriózne, kv

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

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

AKCIA

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

63-0045

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ
PRÁCE

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

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2390 € • 1-hr. 1790 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

od 3 €/m

2

ZRUBOVÝ PROFIL,
SAUNOVÝ PROFIL, PALUBOVKA,
DREVENÉ LIŠTY...

MIREX Holíč

www.mirex.sk

0910 933 663, 034 668 3064

41-0072

OBKLADY
DLAŽBA

od 2
/m
3,30 €
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0910 902 635•0905 323 022

www.kamenarstvo-bocan.sk

al

itn
Nové pomníky - žula, terazzo
bez zálohy e,
doprava ZD ,
Krycie dosky, sekanie písma
ARMA
Rekonštrukcie starých hrobov
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Dlažba, betónové chodníky

16-0077

●
●
●
●
●

0902 624 774 • 034/664 87 86

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

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.sk

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

41-0020

0907 928 212, 0915 732 830

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

16-0195

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

41-0039

DOJČ

Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...
medzinárodná preprava zosnulých
prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066

63-0011

POHREBNÁ SLUŽBA

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

PEKARr s.r.o., Skalica

PEKAR SR s.r.o. a PEKAR SRs s.r.o.

41-0018

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

41-0019

POHREBNÁ SLUŽBA

6
DOVOLENKY / SLUŽBY, BÝVANIE

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
» Predám výhodne nové dvierka na kuchynskú linku, rôzne.
Tel. 0919176233
10 ZÁHRADAA AZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám cápka a kozičku, odber koncom júna.Tel.
0905442706
» Darujem mačiatka. Krásne, odčervené, s hygienickými návykmi. Odber v Holíči.
Volať od 12,00 do 19,00.Tel.
0904400362
» Predám malé šteniatka za symbolickú cenu.Tel.
0907276042
» Predám tohtoročné seno v
malých kockatých balíkoch,
cena 2 €/ kus po dohode môžem doviesť.Tel. 0907704948
» Predám klietku pre exoty.
V-62cm,
š-50cm,d-164cm.
Dvierka-2x. Cena 40 €.Tel.
0910162463
» Z rodinných dôvodov darujem 4 mesačnú sučku kríženec
foxteriera hladkosrstého, zaočkovaná, odber v Skalici.Tel.
0915796258

choroby poskytujú okrem informácií
o epidemiologickej situácii v cieľovej
destinácií, očkovaní a samotného
očkovania aj komplexné služby pred
vycestovaním.
Pri cestovaní s deťmi dodržujte
tieto pravidlá
Deťom do dvoch rokov veku lekári
neodporúčajú cestovať do exotických
krajín predovšetkým pre riziko nákazy infekčnými ochoreniami. Hrozbou pre zdravie môže byť aj kontakt
s exotickými mikroorganizmami,
jedovatými živočíchmi, či parazitmi.
S malými deťmi dajte radšej prednosť
menej náročným krajinám s časovo
prijateľnými trasami a ubytovaniu v
hoteloch na dobrej úrovni.
Pre deti mladšie ako dva roky
nie je vhodná časovo náročná cesta
lietadlom z dôvodu ešte krehkej detskej imunity. Pri starších deťoch by
už nemali byť cestovné obmedzenia,
odporúča sa však cestovať so zaočkovaným dieťaťom vzhľadom na vek
podľa očkovacieho kalendára. V prípade ciest do exotických krajín by
dieťa malo byť zaočkované aj proti
ochoreniam, proti ktorým existuje
odporúčané očkovanie.

» Zdroj: ÚVZ SR

HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
Vaše objednávky prijímame na tel.:

41-0016

Počas rozhodovania o vhodnej
dovolenke je mimoriadne dôležité
prihliadať aj na potreby a vek detí.
Pred plánovanou cestou do zahraničia je vhodné navštíviť praktického
lekára – nielen v prípade detí, ale aj
v prípade dospelých. Je dobré overiť
si očkovací status proti tetanu. Výber
destinácie konzultujte s doktorom v
prípade chronických ochorení so špeciálnou liečbou alebo diétou. Ošetrujúci lekár vám vzhľadom na charakter
dovolenkovej destinácie poskytne
informácie o povinných alebo odporúčaných očkovaniach, prevencii
niektorých ochorení, odporúčaných
liekoch na samoliečbu počas cesty,
dôsledkoch cesty na zdravotný stav a
spôsobe obmedzenia rizík ochorení v
zahraničí.
Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár
odošle cestujúceho na niektoré z centier pre cudzokrajné choroby v Slovenskej republike, ktoré sú zároveň
oprávnené vydať potvrdenie o očkovaní do medzinárodného očkovacieho preukazu. Centrá pre cudzokrajné

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

034/659 2101, 0905 471 325

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

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

15-0004

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

Pri výbere dovolenkovej destinácie by ste mali zohľadniť viacero
faktov. Napríklad cestovanie do
exotiky si vyžaduje dlhšiu a náročnejšiu prípravu než návšteva
európskych krajín.

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Ceny sú
vrátane DPH

Dovolenka bez zdravotných
problémov I.

ZNÍŽENIE
CIEN

Občianska
riadková
inzercia

Slovenčina naša

Nie je v omeškaní, ale mešká.
Nie je jednanie, ale rokovanie.
Nie je jednička, ale jednotka.

11 HOBBYAASPOTR
ŠPORT
R11_HOBBY
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047
12 DEŤOM
R12_DETOM

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

LETNÁ AKCIA

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

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy

15 HĽADÁMPRACU
PRÁCU
R15_HLADAM
» Prijmem muža na výpomoc pri dome v Uníne.Tel.
0940196589
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Hľadám si kamarátku od 45
do 50 rokov. Ak máš záujem,
zavolaj.Tel. 0915204433
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

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)

Nie hledí Slovenčina naša
na puške, ale cieľnik.

Nie hmoždinka, ale PVC prí- Slovenčina naša
chytka, spona, kotva. Nie hárať, ale honcovať.

SE19-27 strana -
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41-0009

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám zachovalý barový
pult s regálmi do pohostinstva, možnosť zakúpenia stoly
a stoličky.Tel. 0905254090
» Predám bicykel skladačka-hliníková, cena dohodou.
Informácie na.Tel. 0905759457
» Predám plynový ohrievač
vody, 120 litrový, cena 220 €,
ešte v záruke. Dohoda možná.
Tel. 0902556032
» Predám 5článkový liatinový
kotol Viadrus + 2 x obehové
čerpadlo.Tel. 0910255659

7
ZDRAVIE / BÝVANIE

Flexiteriánska diéta

PLASTOVÉ OKNÁ

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru,
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah závisí od toho, či ste boli zvyknutý na každodenné konzumovanie mäsa. Pre toho,
kto je na mäso a mäsové výrobky zvyknutý niekoľkokrát denne, zmena môže
byť významná, ale ten, kto mäso má na
tanieri maximálne raz za deň, ľahko dosiahne zmenu. A história dáva za pravdu.
V minulosti ľudia mávali mäso iba v nedeľu a počas týždňa sa stravovali prevažne vegetariánsky a výskyt civilizačných
ochorení bol významne nižší.
Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevyužíva mäso, ale bielkoviny z rastlinnej
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa
a hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem
skupiny nemäsových bielkovín, diétu
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín:
ovocie a zeleniny, celozrnné obiloviny,
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiadna zo skupín sa nevynecháva. Strava je
v režime 300-400-500: raňajky majú 300
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé
jedlá medzi nimi majú 150
a tak celkový denný príjem je 1 500 kcal, čo predstavuje 6 300 kilojoulov.
Podľa dennej aktivity je
možné samozrejme príjem zvýšiť.

A ZIMNÉ ZÁHRADY

CELKOVÉ CENY

320 €

370 €

GARÁŽOVÉ BRÁNY A
VJAZDOVÁ TECHNIKA
Imitácie dreva v nástreku
- koniec zlúpaným fóliám

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

Okná plné nápadov

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis na celom Slovensku
• okná v energetickej triede A
• celé okno Uw≥0,72 W/m2K
• nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie
Winkhaus
• 40 farieb a imitácií dreva
• stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
profilov a kovaní

OD

OD

34EU5R

1200

21EU0R

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

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

900

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

CIA
INZER915 033

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE
MAXIMÁLNYCH
ZLIAV

0905

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

3x

OD

20EU2R

75-24

2100

2400

30EU0R

1600

1600

OD

1500

63-0023

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

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

1600

-61%

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou
41-0017

480 €

Nie húpací, húpačka, ale hojdací, Slovenčina naša
hojdačka. Nie chovanie ľudí, ale správanie ľudí.

AKCIA

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

63-0010

(nie úplne vegetariánska strava)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný
názov vystihuje podstatu – spojenie flexibility a vegetariánstva. Ide o prevažne
vegetariánsky spôsob stravovania,
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexiteriáni využívajú všetky výhody zkonzumácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale,
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené
mäso, chudý hamburger a samozrejme
ryby.
Je známe, že vegetariáni vážia menej,
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý.
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadváhy to u mužov znamená menej o 15 kilogramov a u žien o 10-12 kilogramov.
Pri uprednostňovaní rastlinnej potravy pred zmiešanou so živočíšnymi
výrobkami, sa znižuje výskyt metabolických a srdcovo-cievnych ochorení,
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva
túto skladbu stravy, len niekedy ani nevedia, že pomenovanie flexiteriánska diéta
vystihuje práve ich spôsob stravovania.
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a
prirodzene na domácu stravu. Niekedy
sa používa aj názov semi-vegetarián.
Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nejde o diétu so špeciálnymi obmedzeniami.
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY
OKRESNÝ SÚD SKALICA,
Námestie slobody 15, Skalica

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku

vyhlásil výberové konanie na obsadenie
jedného voľného štátnozamestnaneckého
miesta vo funkcii

Firma DEMA Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru
Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
Náplň práce:
- výdaj tovaru zo skladu podľa dodacích listov
a objednávok
- fyzicka manipulácia s tovarom
- balenie tovaru
Ponúkame:
- základná mesačná mzda 624 EUR + pohyblivá
zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

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 technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Slovenčina naša
Nie
barabizňa, ale chatrč.

Slovenčina naša
Nie
bezbránkový, ale bezgólový.

Přijmeme do pracovného
poměru i na ŽL pro
lakovnu ve Strážnici

Lakýrníka – natěrače
– přípravkáře
Praxe není podmínkou,
zaučíme. Výhodné
platové podmínky.
+420 602 562 434
kubica@tiscali.cz

Vtipy
týždňa
» Kedy môžeš mať pocit,
že ťa všetci maximálne ignorujú?
Keď sa ti ani dvere na fotobunku neotvárajú.
» Aký je rozdiel medzi
šachistom a alkoholikom?
Žiadny. Obaja sú väčšinou
v inom svete a občas na
ťahu.
» Prečo kohút kikiríka tak
zavčasu ráno?
Lebo, keď sa zobudia sliepky, už musí držať zobák!
» Viete, prečo sa blahobyt
bude písať s mäkkým i?

» redakcia
41-0099

» Hľadám kamarátku od 5058r. Tel. 0907369234
» Hľadám ženu v strednom
veku pre potešenie zo Skalice, deti neprekážajú, nie
rómka, len vážne! SMS.Tel.
0907192837

Nie bažina, Slovenčina naša
ale barina, močarina.

41-0095

Občianska
riadková
inzercia

Slovenčina naša
Nie
hromozvod, ale bleskozvod.

41-0093

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti
DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43, 905 01 Senica
v prevádzke sklad.
tel. 034/6945267, mobil: 0915/780877 do 14:00 h
e-mail: fandel@dema.bike

v stálej štátnej službe.
Výška hrubej mzdy je 942 €/mes.
Podrobnosti na stránke www.justice.gov.sk

41-0094

ŠTÁTNY RADCA
– VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK

SKLADNÍKOV

SE19-27 strana -
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9
ZAMESTNANIE, BÝVANIE

FASÁDNE
ŠTÚDIO
Holíč, Bratislavská ul., oproti reštaurácie Jozef II
tel.: 0911 71 83 00, mpsr@ltcnet.sk

miešanie farieb a omietok • zatepľovacie systémy • grafický návrh zdarma

PRÍSTREŠKY a PERGOLY
MIMORIADNA AKCIA!

A
ZĽAVA N
OBKLADY
STEGU
20 – 40%

FÁSÁDNE OBKLADY

VZORKOVÁ
Á VÝSTAVA
Ý
DLAŽIEB
Ž
A ZÁHRADNÝCH PRVKOV V HOLÍČI NA BRATISLAVSKEJ UL.
Slovenčina naša
Nie boty,
botník, ale topánkovník.

Slovenčina naša
Nie bezo
zbytku, ale bez zvyšku.

SE19-27 strana -
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Slovenčina naša
Nie
bezvadný, ale bezchybný.

63-0076

-25%

10
ZAMESTNANIE

INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Aktuálne otvorené pracovné pozície

OPERÁTOR VÝROBY, ŠIČKY
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná brutto mzda 700 € +
dochádzkový bonus 50 €
• Mesačné prémie (produktivita 40 €,
kvalita 75 €)
• Nárast mzdy po zapracovaní sa vo funkcii
• Odmena za odporučenie nového kolegu
500 €
• Vernostné finančné odmeny
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie
• Stravovanie - 0,31€/ jedlo

Práca v kancelárii

po zapracovaní

975 €

• Príplatky nad rámec Zákonníka
práce (poobedná zmena 0,17 €/hod.)
• Možnosť pracovných ciest do
zahraničia
• Prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujatia
• Odmeny za zlepšovateľstvo
• Letný a zimný peňažný bonus

MANAŽÉR VÝROBY

od 2000 €

MAJSTER VÝROBY

od 1100 €

AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP A PO

od 1500 €

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. | Lesná 880/1 | 908 51 Holíč |
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková
Telefón +421 907 962 902, praca@eissmann.com alebo Profesia.sk

SE19-27 strana -
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63-0034

mzda závisí od skúseností kandidáta

11
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

FRAMAC CNC kovovýroba
prevádzka Hlboké 6 prijme

ZVÁRAČA/ZÁMOČNÍKA

HĽADÁME
ZAMESTNANCOV

Tel.: 0905 353 834

Voľné pracované pozície na hlavný pracovaný pomer:

PRÁCA V SENICI

OPERÁTOR VÝROBY

na jednozmennú prevádzku

- priemerná mzda vo výrobe 780,- Eur/brutto/37,5 hod./týždeň

UPRATOVAČKA

Firma Dema Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru

- 550,- Eur brutto mzda /37,5 hod./týždeň
Pri hlavnom pracovanom pomere ponúkame:
- náborový príspevok vo výrobe v 3. výplate 300,- Eur
- štandardný sociálny program
- príspevok na DDS
- dochádzkový bonus
- výhodná zamestnanecká zľava na naše výroby

PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
v bicyklovej a kolesovej výrobe

KONTROLA KVALITY
LOGISTA

Taktiež ponúkame prácu i na BRIGÁDU vo výrobe 3,70 Eur/ hod.
Požadujeme:
- vek nad 18 rokov
- zodpovedný prístup k práci

9

97
0908

Hľadáme lektora NJ
(úroveň C1, C2)
na živnosť pre
firemnú výučbu,
cca 20 h týždenne.
0949 484 833

SE19-27 strana -

41-0092

Nie je ješitnosť, ale samoľúbosť.
Nie je krabica, ale škatuľa.
Nie kasa, ale pokladnica.

CIA
R
E
Z
N
I
377

41-0082

Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica
personálne oddelenie: 034/698 71 63, svecovad@syrarenhavran.sk

75-06-3

Práca je vhodná pre ženy aj mužov i absolventov.

Slovenčina naša

41-0079

Mzda od 700 €

miesto na pozíciách:

11

Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
Ponúkame:
- základná mesačná mzda 624 EUR + pohyblivá
zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív
V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti
DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43, 905 01 Senica
v prevádzke výroba bicyklov.
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h
e-mail: mokosak@dema.sk

41-0093

Máme pre Vás pracovné

12
EDITORIÁL / SLUŽBY

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

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

Facebook: aiwsk

85-0005

www.aiw.sk

32-0077

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!

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

splátky od 35 €

zasklievanie terás

splátky od 149 €

rámové
bezrámové

splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

0948 787 777 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

BIKE SPORT

Námestie Slobody 23, Skalica
0911 313 516, 034/664 5202
PONÚKAME V AKCIOVÝCH CENÁCH
BICYKLE zn. CTM, DEMA, VEDORA,
MERIDA – horské, cestné, trekingové,
mestské, detské, elektrické.
Opravy bicyklov a predaj
náhradných dielov.

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA

429 €

Montáž aj u zákazníka

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

CTM REIN 3
rám ALU 6061, veľ.18", 20, 22 × radenie Acera × prehadzovač Acera 9
speed × brzdy kotúčové hydraulické × prešmykovač Schimano Altus
× rýchlosť 27 speed × plášte 29 x 2,25

850 €

LIBERTA ELEKTRICKÝ BICYKEL

16-0235

0904 832 593

Erika Herzáňová
0905 915 033
herzanova@regionpress.sk

český
výrobca

kvalitný el. bicykel od českého výrobcu × rýchlosť max 25 km/h ×
Li-Ion akumulátor 36V/250W × dojazd 65 km × farby – malina,
tyrkysová, antracit × záruka × servis
63-0110

ZÁRUKA + SERVIS + MOŽNOSŤ NA SPLÁTKY QUATRO

Silvia Lukúvková
0908 979 377
lukuvkova@regionpress.sk

SE19-27 strana -
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63-0054

balkóny

