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SENICKO-SKALICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 31 000 domácností

Obecný podnik Jablonica s.r.o.
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:

tel.: 0911 583 215, 0910 449 723
e-mail: opjablonica@stonline.sk

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 ...

Najlepší výber KOTLOV

Nie čumák, ale
ňufák.Nie náčelník, ale veliteľ.

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-0017

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0091-1

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

Slovenčina naša

63-0072

ponúka na predaj betónové výrobky
• Studničné skruže priemer 100 a 80
• Kanalizačné rúry priemer 60, 40, 30, 20
• Poklopy
• Konusy, stĺpky
• Dlažby, kocky, záhon. obrubníky

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

PODLAHA
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41-0098

AKCIOVÉ SETY

KAMENNÉ KOBERCE
KĽUČKY
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REDAKČNÉ SLOVO / BÝVANIE

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
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
Skalica
Holíè
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» 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

Nie otáčky, ale obrátky. Slovenčina naša
Nie omluvenka, ale ospravedlnenka.

Senica

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

Borský Mikuláš

GARÁŽOVÉ BRÁNY A
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

VJAZDOVÁ TECHNIKA

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

Imitácie dreva v nástreku

západné Slovensko

- koniec zlúpaným fóliám
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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

Work

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

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

63-0023

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

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

work.byvanie@gmail.com

Murárske práce
0904 259 971

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

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

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

NOVINKA
UVÁDZACIA
CENA

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

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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• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

41-0007
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41-0096

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

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

41-0021

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

PALUBOVKA

Úcta je uznanie vážnosti, autority nich zjavne nepodstatnými občanmi
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je štátu.
Jeden z vás, vážení čitatelia, nedávteda do istej miery aj akceptácia.
no okrem iného do redakcie napísal, ciNaopak, neúcta je iba tak nanajvýš tujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej
prejavom samoudelenej si nadradenos- reči je poznať na každom z nás denne,
ti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa podľa ochoty naučiť sa správne spinejakými inými záujmami a hodnota- sovne rozprávať, je možné aj povedaťmi, ako tými vlastnými. Okrem iného vtáka poznáš po perí a človeka po reči.
Ľahúčko sa vykrikuje som presloven„biznisu“, samozrejme.
V našej spoločnosti nám chýba ský, ale ťažko môže byť niekto presloschopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju ča- venský, ak neovláda alebo si nechráni
kať od politikov egoistov a kariéristov, spisovnú slovenčinu (samozrejme ak
tí majú tak akurát vzťah k peniazom a študoval na slovenských školách) - k
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť tomu je potrebné viac námahy ako len
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen
im moc iba prepožičal, určite nie však o úrovni poznania jazyka. Platí to o
bez výhrad daroval. To je totiž princíp spoločenskej úrovni ako takej, je to o
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak úcte a neúcte.
Účet by mal vystaviť volič, lenže
by politici mali úctu k občanom, plnili
by a splnili by svoje predvolebné sľuby mnohí z voličov už tiež stratili úctu k
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a sebe samým. Takže, ako z
rozdávanie úplatkov zo štátneho roz- toho von? Jednoducho –
počtu, teda, z nášho spoločného ma- uznávať vážnosť, niekojetku. Ale to by museli mať najskôr úctu ho prirodzenú autoritu a
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú hodnoty čohokoľvek čo
iba neúctu – k sebe samým, k sebe na- hodnoty má.
vzájom medzi politickými stranami, k
Nech sa vám
sebe ako opozícia a koalícia a k nám, darí – s úctou
občanom štátu, ktorý majú zverený do
rúk – nami, tými spomínanými no pre
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

41-0010

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

63-0008

redakcia:

O úcte i neúcte

0907 211 797

63-0100

SENICKO-SKALICKO
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MIND diéta

PREDAJ A SERVIS BICYKLOV

na varenie

5 skupín potravín,
ktoré treba obmedziť:
Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týždenne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u
ľudí s osteoporózou treba konzultovať
u lekára)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má MIND 4. miesto, aj napriek
tomu, že jej princípy boli spísané iba v
roku 2015. Ale trojročné vedecké skúsenosti na veľkom počte potenciálne
10 skupín potravín, ktoré sú dôle- rizikových pacientov a pokračovanie
žité pre správne fungovanie mozgu a klinického skúšania na renomovaných
treba ich zaradiť do jedálneho lístka pracoviskách sú dôkazom významu tapravidelne:
kejto stravy. Riziko Alzheimerovej choCelozrnné obiloviny - 3 a viac porcií roby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.
denne
Príklad rozpisu stravy
Zelená listová zelenina - 6 porcií týžna jeden deň:
denne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pri- Raňajky: grécky jogurt s ovsenými
daná k pravidelným porciám zelenej vločkami, čučoriedkami a orechmi
listovej zeleniny
Obed: na pare robený plátok
Orechy - 5 porcií týždenne
lososa, veľká porcia zeleBobuľoviny - 2 alebo viac porcií týždenne nej listovej zeleniny
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac por- Večera: zelená fazuľka
s olivovým olejom, hnecií týždenne
dá ryža, pohár bieleho
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
vína
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
Víno - 1 porcia denne, ale nie je pod- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
mienkou
Diabetologička, odborníčka na poruchy
Olivový olej - používaný ako hlavný olej
metabolizmu a výživy

Potočná 175/73
Skalica

+421 907 499 218
cyklobeef@gmail.com

Elektrobicykle • Cyklodoplnky
Náhradné diely • Predaj na splátky

Pozývame Vás na
III. ročník
Memoriál Františka Zemánka

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB
OBKLADY
DLAŽBA

63-0116

MIND v angličtine znamená myseľ,
myslenie, rozum, intelekt. MIND
je ale aj skratka pre stravu, ktorá
ochraňuje kognitívne funkcie mozgu, chráni pred vznikom Alzheimerovej choroby a pomáha navrátiť činnosť mozgu po mozgovej príhode.
Ide o spojenie výhod stredomorskej a
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť degeneratívne procesy mozgu. Spája najzdravšie diéty.
Potraviny sú rozdelené do dvoch
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa
im vyhnúť:

od 2
/m
3,30 €

od 3 €/m
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ZRUBOVÝ PROFIL,
SAUNOVÝ PROFIL, PALUBOVKA,
DREVENÉ LIŠTY...

MIREX Holíč

www.mirex.sk
41-0072

0910 933 663, 034 668 3064

VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

Usporiadatelia:

OcÚ Štefanov s DH Štefanovjanka
Začiatok 14:30 hod. 21.7. 2019 v areáli KD Štefanov

moderátor programu: Franta Uher
PD Štefanov

PLASTOVÉ OKNÁ
A ZIMNÉ ZÁHRADY
vstupné
8€

Kodreta Štefanov s.r.o.
ML Auto

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

320 €

370 €
480 €

SE19-28 strana -

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

Sponzori:

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

41-0101

Účinkujú:
DH Štefanovjanka
DH Búranka
DH Vištučanka
DH Unínčanka
Záver: DH Kumpanovi muzikanti

41-0015

PALIVOVÉHO
DREVA

3
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63-0040

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

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

63-0005

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

Myslite na svoje
zdravie a chudnite
pod odborným
dohľadom
s programami

Budova APOLYS, Jánošíkova 4, Malacky
0910 628 555 • www.nutrifood.sk

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

R05_DOMY_PREDAJ
05 DOMY / predaj

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

MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ
PRÁCE

NAJLACNEJŠIA

SADROKARTÓN

AZBESTOVÝCH STRIECH

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A
63-0045

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

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

LETNÁ AKCIA

R06_POZEMKY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj

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

» Predám pozemok 900
m2 v obci Dubovce, cena
dohodou.Tel. 0902495749

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

R07_REALITY_INE
07 REALITY / iné
» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606
Návod nájdete na strane 7 dolu.

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

Novoveská 941, Šaštín Stráže

» Prenajmem 3-izbový zariadený byt na sídl. Lúčky
v Skalici.Cena dohodou.
Tel. 0903959319

Chcete si podať inzerát?

0905 963 819

NUTRIFOOD®

R04_BYTY_PRENAJOM
04 BYTY / prenájom

» 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

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

16-0211

» Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh,
posch. 1/8, 52 m2, + pivnica, nová fasáda (zateplená bytovka). V blízkosti
obchody, škôlka, pošta,
zdravotné stredisko. Cena
75.000 €, k dispozícii
ihneď, s možnosťou vybavenia hypotekárneho
úveru.Tel. 0948091425

AKCIA

16-0195

R03_BYTY_PREDAJ
03 BYTY / predaj

Vďaka tlaku tieňového ministra
vnútra za OĽANO Gábora Grendela
ministerka Saková nakoniec odvolala
šéfa piešťanských hasičov. ZodpovedPredstavte si, že by niekto pobe- nosť je však aj na pleciach prezidenta
ral státisíce eur zo štátnych dotácií hasičov Alexandra Nejedlého, preto
vďaka tomu, že sfalšuje váš podpis by svoju funkciu mal opustiť aj on. Čím
alebo zneužije vaše osobné údaje. Šéf skôr, tým lepšie.
hasičov z Piešťan založil národný zväz
bobistov len vďaka tomu, že zo 48 nič
Na 400-miliónový pochybný tennetušiacich hasičov urobil členov tohto der ministerstva obrany na vozidlá
zväzu. O ničom takom však títo hasiči 4x4 zase upozornil tieňový minister
nevedeli, a keď sa to dozvedeli, kona- obrany za OĽANO Jaroslav Naď. Podnie ich šéfa nahlásili na polícii a oboz- mienky súťaže, ktoré stanovilo minisnámili s ním aj ministerku vnútra, a terstvo pod vedením SNS, totiž spĺňalo
tiež prezidenta Hasičského a záchran- len vozidlo od jediného výrobcu, ktoré
ného zboru Alexandra Nejedlého.
navyše nebolo overené v bojových misách. Vďaka upozorneniam Jara Naďa
Po dlhých mesiacoch naťaho- Úrad pre verejné obstarávanie pozastavania prezident hasičov A. Nejedlý vil tento pochybný tender a prebieha
nepochopiteľne nepotrestal šéfa pieš- jeho vyšetrovanie.
ťanských hasičov, ale krajského šéfa
v Trnave, pretože vraj nedostatočne
Toto sú výsledky práce hnutia
oboznámil svojich podriadených o OĽANO za posledný týždeň. Strážime
ochrane osobných údajov. Šéf piešťan- vaše peniaze a nebojíme sa poukázať
ských hasičov navyše zostal vo svojej na korupciu.
funkcii napriek rozhodnutiu discipliĎakujeme, že stojíte za nami.

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

59-0161

» Kúpim Škoda 110R, Garde alebo Rapid aj nepojazdné bez papierov.Tel.
0904527918
» Predám moped Korada typ 216, r.v. 1995,
najazdené asi 4000 km.
Treba vidieť. Cena 300 €,
možná dohoda, Holíč.Tel.
0904327076
» Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto, motocykel.Tel.
0905218938

nárnej komisie, podľa ktorej sa dopustil podvodného konania a mal by byť
zbavený funkcie.

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)

SE19-28 strana -

4

41-0009

R02_AUTO_MOTO_INE
02 AUTO-MOTO / iné

Minulý týždeň
sa predstaviteľom
hnutia OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO) podarili dva
veľké úspechy.

vrátane
montáže

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

STRÁŽIME VAŠE PENIAZE
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

Občianska
riadková
inzercia

5
SLUŽBY
Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

Skalica, ul. Horská

0902 624 774 • 034/664 87 86

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť

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

• Izolácia bez tepelných mostov

• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

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

AKCIA

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
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

0910 902 635•0905 323 022

NOVOOTVORENÉ KAMENÁRSTVO V SENICI S DLHOROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI

30% ZĽAVA

NA VYSTAVENÝ TOVAR

• 1-hrob, 2-hrob
• sekanie písma
• brúsenie, čistenie
terazza

www.kamenarstvo-bocan.sk

tel.: 0944 958 096

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

63-0055

-10%

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036

Akcia na výrobu a montáž kuchynských pracovných dosiek

0948 099 890 • 0915 101 677 • www.kamenarstvok2.eu

63-0011

AKCIA

HELPET BAU

63-0018

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou

63-0112

41-0011

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

41-0039

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

JÚL – AUGUST

00-0000

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

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

VSTAVANÉ
SKRINE
Vstavané skrine Ondrúš
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0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

63-0007

ZĽAVA -30%
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SPRAVODAJSTVO
Občianska
riadková
inzercia

Cibula Fest 2019 sa chce úrovňou
vyrovnať svetovým festivalom

» Prenajmem garáž v Holíči na SNP.Tel. 0904513983

Už 10 rokov sa najväčší česko – slovenský multižánrový festival Cibula Fest
koná v pohraničnom pásme medzi Českom a Slovenskom na letisku v Holíči.
Inak tomu nebude ani tento rok v termíne
18. – 21. 7. 2019, no pravidelných návštevníkov čaká obrovské prekvapenie.
Organizátori sa rozhodli kompletne zmeniť dispozíciu a z pôvodného usporiadania nezostal kameň na kameni. Navyše
pribudnú nové voľnočasové aktivity,
bezplatné stanové mestečko s minimarketom a nonstop barom a mnoho ďalších
noviniek.
Obľúbený festival na Záhorí tak kompletne mení svoj šat. V rámci hudobného
programu sa festival vracia späť ku koreňom, kedy na ňom vystúpili výlučne
českí a slovenskí interpreti, no program
je o to atraktívnejší. Jediný koncert na
Slovensku v tomto roku tu odohrá kapela
Kryštof, prvýkrát na hlavnom pódiu vystúpi Kali, ktorý síce v minulosti na Cibula Feste účinkoval, no v menšej Cool Aréne. Nebude chýbať ani v Holíči nesmierne
obľúbená kapela Iné Kafe, Polemic, Peter
Nagy, Dalibor Janda, Gladiátor, Mandrage či Bijouteriér. Veľké finále čaká v sobotu o polnoci, kedy vystúpi Queenie, jedna
z najlepších svetových performance kapiel s hitmi legendárnej skupiny Queen.
Teší nás, že už teraz monitorujeme návštevníkov, ktorý si zakúpili vstupenky i
z odľahlých končín Slovenska a Česka,
vzdialených od Holíča i 300 km.
Festival svojím zložením láka
takmer všetky generácie. Na Cibula Feste
okrem hlavného pódia zaujme mladšiu
generáciu roky osvedčená COOL ARÉNA zameraná pre HipHop a Reggae. Pre
vyznávačov tvrdšej rockovej hudby na
opačnom konci festivalového areálu
bude tento rok situovaný Rock Stage a
Moto Zóna určená pre motorkárov zo širokého okolia.
Oproti minulým ročníkom sa mení
hlavne rozloženie areálu. „Bude situovaný o niekoľko desiatok metrov ďalej a
všetky pódiá a zóny budú otočené inak,

R08_STAVBA
08 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
R09_DOMACNOST
09 DOMÁCNOSŤ
» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel. 0919176233
R10_ZAHRADA
ZVERINEC
10 ZÁHRADA AAZVERINEC
» Predám malé šteniatka
za symbolickú cenu.Tel.
0907276042
» Z rodinných dôvodov
darujem 4 mesačnú sučku kríženec foxteriera
hladkosrstého, zaočkovaná, odber v Skalici.Tel.
0915796258
» Predám králikov.Tel.
0902424426
» Predám palivové drevo
z ovocných stromov 4m.
Priemer 3-20cm, dĺžka
cca 30cm. Nakládka a
odvoz vo vlastnej réžii.
100€+Dohoda. Dubovce
.Tel. 0948160273
» Predám HUSI živé aj
očistené.
Kopčany.Tel.
0903572514
» Darujem mačiatka.Tel.
0903414309
R11_HOBBY
SPOTR
11 HOBBY AAŠPORT
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim hodinky, mince,
odznaky, pohľadnice, knihy.Tel. 0903753758
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047
R12_DETOM
12 DEŤOM
R13_ROZNE_PREDAJ
13 RÔZNE / predaj
» Predám bicykel skladačka-hliníková, cena dohodou. Informácie na.Tel.
0905759457
» Predám 5článkový liatinový kotol Viadrus + 2
x obehové čerpadlo.Tel.
0910255659
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 7 dolu.

ako boli doteraz návštevníci zvyknutí.
Stanové mestečko sa stane súčasťou areálu a bude bezplatné,“ prezradil hlavné
zmeny organizátor festivalu Vladimír
Chrenka. Okrem toho budú k dispozícii
až dve parkoviská, samostatný camp
pre motorkárov a nový QR systém pre
identifikačné pásky aby sme zamedzili
neoprávneným vstupom a z hľadiska
bezpečnosti vedeli presne koľko ľudí sa
nachádza v areáli festivalu.
Festival si za roky svojej existencie
získal tisíce pravidelných návštevníkov a
zmeny v organizácii sú krokom, ktorý ho
má ešte viac sprofesionalizovať. „Chceme
sa úrovňou vyrovnať, alebo aspoň čo najviac priblížiť ku renomovaným svetovým
festivalom. Hudobný program už dlhodobo spĺňa najvyššie štandardy. Tento rok
sme sa rozhodli ísť opäť cestou českých
a slovenských interpretov a zamerali sme
sa na komfort pre našich návštevníkov,
ktorý poznajú všetky texty našich česko
slovenských interpretov a veľmi radi si s
nimi skladby zaspievajú pred pódiom.
V stanovom mestečku, ktoré je bezplatné, budú mať k dispozícii 24-hodinový bar s cenami, ktoré budú nižšie ako v
hlavnej časti areálu, obchod i bufet s raňajkami, luxusné sprchy, suché toalety,
umývadlá, cisternu s pitnou vodou, boxy
na uschovávanie cenností i sektor pre
nabíjanie mobilov. Celý areál i stanový
tábor bude pokrytý WIFI sieťou. V rámci voľno časových aktivít sme pripravili
FUN Zónu, kde sa budú môcť zabaviť pri
rôznych zábavných atrakciách a taktiež
sa schladiť v horúcich letných dňoch na
obrej vodnej skĺzavke alebo pri vodnom
futbale“ dodal Chrenka.
Viac informácií o všetkých zmenách
a novinkách festivalu na www.cibulafest.eu.
Vstupenky zakúpite v sieti TicketLive sk/cz (kamenné predajne aj Holíč Farby Laky Paint nad poštou a Skalica TM
Sport v OC MAX alebo na mieste konania
festivalu.

» red

Program kina Cinemax
Sobota 13.7.: Podfukárky 13:00, Tajný
život maznáčikov 2 2D 13:40, 15:50, Willy
a kúzelná planéta 14:30, 16:40, Spider
– Man: Ďaleko od domova 2D SD 15:05,
Spolujazda 17:45, Stará láska nehrdzavie
18:00, Korisť 18:50, Avengers: Endgame
2D ST 19:50, Spider – Man: Ďaleko od domova 2D ST 20:40, Annabelle 3: Návrat
20:50
Nedeľa 14.7.: Podfukárky 13:00, Tajný
život maznáčikov 2 2D 13:40, 15:50, Willy
a kúzelná planéta 14:30, 16:40, Spider
– Man: Ďaleko od domova 2D SD 15:05,
Spolujazda 17:45, Stará láska nehrdzavie
18:00, Korisť 18:50, Avengers: Endgame
2D ST 19:50, Spider – Man: Ďaleko od domova 2D ST 20:40, Annabelle 3: Návrat
20:50
Pondelok 15.7.: Spider – Man: Ďaleko
od domova 2D SD 15:05, Tajný život maznáčikov 2 2D 15:50, Willy a kúzelná pla-

néta 16:40, Spolujazda 17:45, Stará láska
nehrdzavie 18:00, Korisť 18:50, Avengers:
Endgame 2D ST 19:50, Spider – Man: Ďaleko od domova 2D ST 20:40, Annabelle 3:
Návrat 20:50
Utorok 16.7.: ARTMAX – Yao 17:50,
Spider – Man: Ďaleko od domova 2D SD
15:05, Tajný život maznáčikov 2 2D 15:50,
Willy a kúzelná planéta 16:40, Stará láska
nehrdzavie 18:00, Korisť 18:50, Spolujazda
20:10, Spider – Man: Ďaleko od domova
2D ST 20:40, Annabelle 3: Návrat 20:50
Streda 17.7.: Spider – Man: Ďaleko od
domova 2D SD 15:05, Tajný život maznáčikov 2 2D 15:50, Willy a kúzelná planéta
16:40, Spolujazda 17:45, Stará láska nehrdzavie 18:00, Korisť 18:50, Avengers:
Endgame 2D ST 19:50, Spider – Man: Ďaleko od domova 2D ST 20:40, Annabelle 3:
Návrat 20:50
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Bezpečne
s Hviezdičkou
Projekt Bezpečne s Hviezdičkou je celoročný
projekt MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova, ktorý je
zameraný na dopravnú výchovu. V tomto školskom roku sa nám podarilo v rámci spolupráce s
rôznymi organizáciami a nadáciami zrevitalizovať naše mini dopravné ihrisko Hviezdička. Jeho
slávnostné otvorenie sa konalo 24.6.2019 v dopoludňajších hodinách za prítomnosti zástupcov
organizácií, ktoré sa na projekte podieľali. Za MŠ
Skalica p. riaditeľka Oľga Luptáková, za Schaeffler Skalica p. Kočiš a Mgr. Marek Gula, za firmu
Hílek a spol. p. Hílková. Taktiež pozvanie prijali
aj zamestnanci Mestskej polície v Skalici i s p. náčelníkom kpt. Mgr. Ferdinandom Machom. Tí nám
celoročne pomáhajú pri utváraní základov pozná-

vania elementárnych pravidiel v cestnej doprave
a priamo sa podieľajú na zážitkovom učení detí
predškolského veku. Taktiež naše poďakovanie
za opätovnú spoluprácu na tomto projekte patrí
našim kamarátom z DSS Zelený Dom Skalica, ktorí
nás nezištne pomáhajú a spríjemňujú naše podujatia. V rámci aktivity mali hostia i prítomní rodičia možnosť sledovať priebeh vzdelávacích aktivít,
ktoré realizovali samotné deti z triedy Hviezdička.
Boli to aktivity zamerané na rozvoj technických
i konštrukčných zručností detí ako i kritického
myslenia. Prezentovali sme prvky Hejného metódy
i prvky z projektu Technika hrou od Kristíny Žoldošovej doc., PaedDr., PhD. z Trnavskej univerzity,
ktorá učiteľky priamo vzdelávala. Celé podujatie
bolo spestrené promo autom firmy Hílek a spol,
ktoré deti skrášlili svojimi kreslenými umeleckými
výtvormi. Pôvod tohto zámeru vzišiel od rodičov z
RZ pri I.MŠ Hviezdoslavova, ktorí vďaka podpore
Nadácie Volkswagen celú revitalizáciu rozbehli.
Veríme, že táto akcia nebude poslednou a že vzájomná pomoc a rešpekt jednotlivých subjektov
bude smerovaná tak, aby naozaj naše deti boli i
naša budúcnosť.

» Mária Masárová

Slovenčina naša

Nie obdržať, ale prijať, dostať.
Nie prehmat, ale prechmat.
Nie pauza, ale prestávka.
Nie ruksak, ale plecniak.

7
BÝVANIE

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk
technicChcete
si podať inzerát?
ky
zabezpečuje
s.r.o.
Návod
nájdete naELET,
strane
8 dolu.

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

39R
4EU

Frézovanie

15R
5EU

komínov

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

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

Odťahová služba zadarmo

ER

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

• 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

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

ZĽAVAEZ

Poskytujeme doklad o likvidácii

Nie ochočiť, ale Slovenčina naša
skrotiť. Nie prádlo, ale bielizeň.

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

www.melltrading.sk // 0907 154 850

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE
MAXIMÁLNYCH
ZLIAV

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

ČISTENIE
0915 213 700

MELL Trading s.r.o.
Hurbanova 3057,
Senica

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

KRTKOVANIE

www.upchaty-odpad.sk

20EU2R

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

∙ Rekonštrukcie
bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk
0908 420 353

OD

900

16-0211

3x

2400

1600

1600

1600

21EU0R

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

igorkrajcir01@gmail.com

Chcete si
podať
inzerát?

1200

15-0004

» Hľadám si kamarátku od 45 do 50 rokov. Ak
máš záujem, zavolaj.Tel.
0915204433
» Ahoj mám 47r. a rád
by som sa zoznámil so
štíhlou
ženou.SMS.Tel.
0917655780
» Sympatická 50/170/65
si hľadá priateľa, ktorý
má rád cyklistiku, prírodu
a nie gaučink. Vek do 50 r.,
SMS s foto nutné. Skalica
a okolie.Tel. 0948398337
» Hľadám ženu v strednom veku pre potešenie
zo Skalice, deti neprekážajú, len vážne! SMS.Tel.
0907192837

34EU5R

75-24

R16_ZOZNAMKA
16 ZOZNAMKA

2100

VÝROBA A ČERPANIE
BETÓNOVÝCH ZMESÍ,
DOVOZ DOMIEŠVAČOM
S PUMPOU DO 7 m3

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY
OHÝBANIE BETONÁRSKEJ
OCELE, VIAZANIE
ARMOKOŠOV

www.bestav.sk

0905 953 850 info@bestav.sk
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16-0242

R15_HLADAM
PRACU
15 HĽADÁM PRÁCU

OD

OD

30EU0R

16-0002

» Kúpim po starenke z
húre staré sukne, spodničky, prucleky, čepce
a vyšívané plachty.Tel.
0904582551

OD

1500

Montáž
kamerových
acích
a zabezpeèovacích
zariadení

63-0003

R14_ROZNE_INE
14 RÔZNE / iné

-61%

16-0059

» Predám stoly a stoličky.
Tel. 0905254090
» Predám krovinorez ešte
v záruke, špeciál profesionál.Tel. 0907276042
» Predám propan butan
fľašu veľkú 20€, Predám
víno Frankovka 1L 1€. Holíč.
,.Tel. 0948311616

AKCIA

16-0010

Občianska
riadková
inzercia

8
PRÍRODA, KULTÚRA

Slovenské prírodné poklady

Aj keď teraz, kto nebol na dovolenke konkrétne na Bali, ako keby
spoločensky ani neexistoval, dovoľujeme si upozorniť na nádheru,
ktorú máme na Slovensku takpovediac pod nosom a vie sa o tom v
celom šírom svete, akurát, v kruhoch našich snobov nie.
Národné parky Slovenska v sebe ukrývajú to najkrajšie a najdrahšie, čo na
Slovensku existuje. Jeden ako druhý sú
krásnym bohatstvom našej slovenskej
kultúry a prírody. Ich bohatstvo sa nachádza nie len v pôde či vo vzduchu ale
aj v srdciach obyvateľstva týchto lokalít.
S prekrásnou prírodou je spojená, samozrejme, aj jej ochrana a práve na tento účel vznikli národné parky, ktoré sa
starajú o naše spoločné prírodné dedičstvo. Parky zoraďujeme v nasledujúcom
prehľade od najväčšieho po najmenší.

Tatranský národný park

Najväčší a najstarší národný park u
nás netreba podrobnejšie predstavovať. Vďaka svojej rozlohe a polohe v
Tatrách ponúka národný park veľmi
veľké množstvo atrakcií. Okrem turistiky (600km chodníkov) tu je veľa
možností aj pre lyžiarov, skialpinistov,
horolezcov, či fotografov. Ako turistická destinácia disponuje veľkým množstvom reštauračných a ubytovacích
zariadení.

kultúra

Národný park Veľká Fatra

Západným susedom NaPaNTu a najmladším je Národný park Veľká Fatra.
Park je zaujímavý nielen kvôli možnostiam pešej túry, no v okolí sú aj miesta
so zaujímavým turistickým významom,
ako napríklad skanzen Vlkolínec. Územie je dôležité aj z hľadiska vodného
hospodárstva a zásob pitnej vody.

Národný park Slovenský Kras

Slovenský Kras môžeme nájsť na juhu
Slovenska v pohraničnej oblasti okolo
Rožňavy. Patrí medzi najväčšie krasové
oblasti v strednej Európe a ponúka veľmi veľké množstvo jaskýň a priepastí.
Miestna príroda ponúka veľmi pekné
výhľady z vrchov kopcov a rôzne, veľmi
zaujímavé skalné útvary.

Pieninský národný park

na Slovensku. V parku sa nachádza
vrch Veľký Rozsutec, ktorý je považovaný za jeden z najkrajších vrchov na
Slovensku. Kopcovitý reliéf vytvoril
podmienky pre rôznorodú vegetáciu
a bohatú živočíšnu populáciu. NacháNárodný park Poloniny
dzajú sa tu mnohé známe turistické
Najvýchodnejší národný park nájde- ciele, napríklad Jánošíkove diery pri
me na území, ktoré susedí s Poľskom Terchovej.
a Ukrajinou. Hornatý reliéf je známy
pre svoje nádherné a človekom nateraz Národný park Muránska Planina
nepoškodené bukové pralesy. PoloniNa východnej strane NaPaNTu môženami sa označjú nezalesnené oblasti v me nájsť relatívne mladý národný park
NP - horské lúky. V oblasti sa vyskytujú Muránska Planina. Park sa rozprestiera
viaceré vzácne rastliny a živočíchy, do- v Slovenkom Rudohorí a to zaručuje, že
konca je tu vo voľnej prírode aj zubor žiaden návštevník nezostane sklamaný.
hrivnatý.
Všadeprítomné výsledky krasových javov a bohatá fauna a flóra sú pre mnohých veľkým lákadlom. Nachádza sa tu
Národný park Malá Fatra
Severovýchodne od Martina sa na- až 300km značených chodníkov a náučchádza štvrtý najstarší národný park ných trás.

Kto je ďalší?
Nechce sa nám uveriť, že Internet
môže byť aj nebezpečné miesto.
Možno uveríme, keď uvidíme nový
slovenský film s názvom „Kto je
ďalší?“.

príroda

Zdroj: archív red

Národný park Slovenský Raj

Národný park na Spiši je dobre známy mnohým turistom, ale aj cyklistom.
Môžeme tu nájsť trasy každého typu rovinaté, kopcovité, náročné, ľahké, po
lesných cestičkách, no i trasy zjazdné
na bicykli. Navštíviť môžeme Dobšinskú
ľadovú jaskyňu, či viacero vodopádov.
V okolitých obciach je množstvo ubytovacích i reštauračných prevádzok.

Pieninský národný park

Je najmenší, no o to krajší. Leží pri
hraniciach s Poľskom na prielome rieky
Dunajec okolo ktorej sa národný park
tiahne. Práve rieka je najväčším miestnym lákadlom, na ktorej sa konajú splavy - na pltiach alebo na raftoch. Atmosféru Zamaguria vám priblížia Gorali v
krojoch a miestna architektúra.
red

život. Film otvára aj umlčanú tému sexuálneho zneužívania detí. Hovorme o
týchto témach nahlas!

Premiéra už čoskoro

Originálna snímka vyrozprávaná
jazykom dnešnej generácie pochádza
z pera režiséra Mira Drobného, ktorý
stojí za mimoriadne úspešným filmom
o slovenskom rapovom fenoméne „Rytmus, sídliskový sen“. Premiéra filmu „Kto je ďalší?“ je naplánovaná na 22.
augusta a do kín ju prinesie distribučná spoločnosť Bontonfilm, no už teraz
sa film teší mimoriadnym úspechom.
Kritické filmové oko festivalov nadchla Zábery z nakrúcania
aktuálnosť a jedinečnosť tém, ktorým sa
sexuálneho zneužitia. Verím, že hudba
film venuje.
je univerzálnym jazykom a že cez ňu
vieme riešiť aj témy, ktoré sú niekedy až
Excelentná hudba
Hudobne sa na filme podieľali spe- príliš náročné na bežnú debatu. Dúfam,
váčka Celeste Buckingham, slovenská že ľudia sa po vzhliadnutí tohto filmu
raperka Aless Caparelli, britský spevák zamyslia nad svojimi blízkymi, ktorí si
Liam Adams či americká hviezda, ktorá možno niečím podobným prešli, alebo
má na konte aj niekoľko nominácií na prechádzajú, a nebudú ich za to súdiť,
Grammy, Demi Lovato. Prvý soundtrack ale práve naopak, im budú oporou,“
priniesla obľúbená speváčka Celeste povedala o spolupráci na filme „Kto je
Herec Peter Brajerčík foto produkcia Buckingham, ktorej skladba „Go Away“ ďalší?“ speváčka Celeste Buckingham.
sa ocitla aj v americkom hudobnom
ďalší. Doba internetu nás totiž privádza rebríčku Bilboard. Emotívny song s ná- Svetové hviezdy
na tenký ľad života a smrti. Tak, ako zvom #Voiceless je jej osobnou výpoveV hereckých úlohách sa môžeme tešiť
to hovorí slogan filmu, stať sa to môže ďou a aj preto sa Celeste Buckingham na vynikajúceho herca Petra Brajerčíkaždému a každý z nás je ohrozený. Pre rozhodla participovať na tomto filme. ka, autorku jedného zo soundtrackov „lajky“ na sociálnych sieťach je dnešná „Mám osobné skúsenosti, ktoré sú po- Aless Caparelli, no objavia sa aj hviezdy
generácia ochotná riskovať vlastný dobné tým z filmu, čo sa týka príbehu svetového formátu. Napríklad charizJe inšpirovaný skutočnými udalosťami z rôznych kontinentov rozpráva o
kontroverzných témach, o ktorých musíme hovoriť, lebo nikdy nevieme, kto je
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foto produkcia
matický Brian Caspe z Californie, modelka Angela Nikolau, ktorá rada lozí
po najvyšších budovách sveta, či mladí
ruskí „rooftopperi“ Vadim Makhorov,
Vitaliy Raskalov venujúci sa tiež nebezpečnej zábavke lozenia po vysokánskych budovách.

Nielen premietanie

Filmové projekcie by mali sprevádzať
aj rozhovory s tvorcami, režisérom, hudobníkmi či hercami. Produkcia oslovila tiež odborníkov na duševné zdravie,
ktorí nám vysvetlia, ako sa brániť sexuálnym útokom či psychickému nátlaku
na Internete. Tieto témy sú u nás síce
nateraz tabuizované, ale o to je dôležitejšie o nich hovoriť.
red
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PRÁVNIK RADÍ / ZAMESTNANIE
Zmena mena alebo priezviska
meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú
na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Príslušný úrad preskúma žiadosť
fyzickej osoby na zmenu mena alebo
priezviska z hľadiska toho, či sú splnené dôvody, ktoré sú hodné osobitného
To však neznamená, že meno ale- zreteľa a či takáto zmena nie je v rozpobo priezvisko sú nezmeniteľné. V praxi re so zákonom.
sa rozlišujú dve kategórie zmien mena
alebo priezviska, a to zmeny, na ktoré
V prípade fyzickej osoby, u ktorej
nie je potrebné povolenie a zmeny, na prebieha zmena pohlavia, okresný
ktoré je potrebné povolenie príslušné- úrad povolí používať neutrálne meno
ho úradu. Povolenie na zmenu mena a priezvisko, ak podá žiadosť a priloa priezviska sa nevyžaduje napríklad ží k nej aj potvrdenie zdravotníckeho
vtedy, ak ide o zmenu cudzojazyčného zariadenia, v ktorom liečba prebieha.
mena na jeho slovenský ekvivalent, Na zápis zmeny mena alebo zmeny
zmenu mena a priezviska dieťaťa po priezviska je príslušný matričný úrad,
jeho právoplatnom osvojení, zmenu v ktorého matrike je zapísané meno
mena a priezviska z dôvodu zmeny po- alebo priezvisko štátneho občana Slohlavia, zmenu priezviska po rozvode venskej republiky, ktorého sa zmena
manželstva ako aj pri ďalších situáci- mena alebo priezviska týka. Zmena
ách uvedených v zákone. Zmena mena mena a priezviska podlieha poplatkoalebo priezviska, na ktorú nie je po- vej povinnosti okrem prípadov presne
trebné povolenie, sa v matrike vykoná- vymedzených zákonom, kedy je zápis
va na základe písomného vyhlásenia zmeny oslobodený od poplatku.
osoby, o ktorej meno alebo priezvisko
ide, alebo jej zákonného zástupcu.
V prípade druhej kategórie zmien
mena alebo priezviska musí fyzická
osoba požiadať o povolenie príslušný
okresný úrad podľa svojho trvalého,
prípadne posledného trvalého pobytu
na území Slovenskej republiky. Zmenu
mena alebo zmenu priezviska môže
príslušný úrad povoliť najmä ak ide o

HĽADÁME
ZAMESTNANCOV
Máme pre Vás pracovné

miesto na pozíciách:

Voľné pracované pozície na hlavný pracovaný pomer:

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

UPRATOVAČKA
- 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
Taktiež ponúkame prácu i na BRIGÁDU vo výrobe 3,70 Eur/ hod.
Požadujeme:
- vek nad 18 rokov
- zodpovedný prístup k práci
Práca je vhodná pre ženy aj mužov i absolventov.

Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica
personálne oddelenie: 034/698 71 63, svecovad@syrarenhavran.sk
» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Slovenčina naša
Nie obsielka,
ale predvolanie. Nie odozva, ale ohlas.
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41-0082

Meno a priezvisko už od nepamäti
predstavujú najdôležitejšie identifikačné znaky, ktoré nás celý život
sprevádzajú. Ako uvádza zákon, každý musí mať meno a priezvisko.
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SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE

STRAMI SVETA sa len tíško pozerali,
ako si ich deti vychutnávajú úspech
zlatých chlapcov. Na záver nechýbal
zápis do kroniky, fotografovanie či autogramiáda. Veríme, že toto stretnutie
bolo motivačným prvkov pre deti a ich
ďalšieho športového napredovania.
Skalickým „ zlatým hokejbalistom“

želáme veľa zdravia a ďalších športových i osobných úspechov a vzdávame
hlbokú poklonu, že amatérskym športom dokázali Slovensko vyzdvihnúť k
výšinám. Chlapci ďakujeme!

» Mária Masárová

Slovenčina naša

Hovorí sa
o desať minút, nie za desať minút.

na jednozmennú prevádzku

» „Ocko, čo je to alternatíva?“
„No, ako by som ti to vysvetlil? Predstav si, že ti dám
500 korún, ty si za ne kúpiš
5 sliepok. Sliepky znášajú vajcia, z nich sa liahnu
ďalšie sliepky a ty časom
vybuduješ slepačiu farmu...
No príde povodeň a všetky
tvoje sliepky sa utopia. Pochopil si to?“
„Nie, ocko. Čo je teda tá alternatíva?“
„Alternatíva, synček, sú kačice!“
» Janko sa hrá v obývačke s
vláčikom. Hovorí si:
„Somári nastupovať, somári
vystupovať.“
Keď ho počuje mamička,
pošle ho do kuchyne. Po
dvoch hodinách jej ho však
príde ľúto a dovolí mu ísť sa
hrať znova. O chvíľu počuť z
obývačky:
„Somári vystupovať, somári nastupovať a pre moju
rodinu bude vlak meškať 2
hodiny.“
» Jožko, daj pani Novákovej
na rozlúčku pekný božtek,
nabáda babička päť ročného vnuka.
„Nedám, bojím sa.“
„A čoho, prosím ťa?“
„Že by mi dala facku, ako
včera tatovi.“

» redakcia

Firma DEMA Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru

SKLADNÍKOV
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
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

41-0093

Teplé štvrtkové popoludnie trávili
deti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova v
tieni stromov na školskom dvore. Kde
sa vzali, tu sa vzali, zrazu v bránke
Majstri Sveta stáli. Deti mlčky pozerali,
ako Jaroslav Martinusík a Michal Salajka, hráči slovenskej reprezentácie MS v
hokejbale 2019, v dresoch a so zlatými
medailami na
hrudi kráčali
medzi
nich.
Keď zbadali ten
obrovský
víťazný putovný
pohár zažiarili
im veselo očká.
Na školskom
dvore nastala
slávnostná atmosféra. Deti
ich privítali potleskom a ihneď
menili ich medaile za svoje,
papierové. Naši
reprezentanti
sa len pousmiali a s ochotou deťom svoje „Zlaté majstrovské medaile“ požičali. Aj pohár
sa im páčil a hneď vyzvali Jaroslava aj
Michala k odvete vo futbale s návrhom,
že keď nedajú gól, tak si pohár nechajú
v materskej škole. Rodičia, pozorujúci
vlastné deti v akcii s naozajstnými MAJ-

PRÁCA V SENICI

Vtipy
týždňa

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

v Senici a Holíči
Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0007

Majstri sveta v hokejbale
vo Hviezdičke

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
Informujte sa osobne:
ul. Jurkovičova 45 v Skalici
(pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
telefonicky: 034/69 66 276 a 034/69 66 272,
alebo mailom: profesia@protherm.sk
63-0111

•
•
•
•
•
•
•
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ZAMESTNANIE

Staň sa súčasťou
najlepšej firmy

prijme
na hlavný pracovný pomer

kuchára a čašníka

PRACOVNÍK V PIVOVARE

Práca v Holíčskom pivovare Wywar. Ponúkame prestížnu prácu
v malom remeselnom pivovare, možnosť kariérneho rastu,
dlhodobá istota práce. Individuálny prístup.

NÁSTUPNÁ MZDA: od 650,- € mesačne brutto
PONÚKAME: stabilné zamestnanie v úspešnej spoločnosti
• prac. pomer na dobu neurčitú • garantovaný nárast mzdy
• zvýhodnené obedy vo vlastnej reštaurácii

PRIJMEME

Slovenčina naša
Euro
sa skloňuje podľa vzoru mesto.
16-0238

Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € brutto/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € brutto/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné benefity. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky

41-0095

+420 602 562 434
kubica@tiscali.cz

41-0100

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

Praxe není podmínkou,
zaučíme. Výhodné
platové podmínky.

ZUBNÍ LÉKAŘ
ZUBNÍ TECHNIK
DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
Kontakt:
+420 608 136 410, +420 775 775 095
ekonom@maxidental.cz
www.maxidental.cz

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:

Životopis zasielajte na: office@ttcontrols.sk, tel. kontakt: 034/778 20 90,
www.ttcontrols.sk alebo osobne Radlinského 23, Malacky 90101
po – pia 8:00-12:00 / 12:30 – 16:00

Lakýrníka – natěrače
– přípravkáře

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

63-0114

Svoj životopis zasielaj na
praca@holicskypivovar.sk, tel: 0911 795 613

Přijmeme do pracovného
poměru i na ŽL pro
lakovnu ve Strážnici

Maxi DENTAL s.r.o., Břeclav, ČR
Zubní klinika a laboratoř

~ PROFESIONALITA ~ RODINNÉ HODNOTY ~ ISTOTA ~

41-0090

Tel.: 0903 208 404

VODIČA CISTERNY
NA SYPKÉ HMOTY

Mzda 1200 €/mes. brutto
+ variabilná zložka
tel. 0903 218 947

16-0246

Požadujeme:
pracovitosť, zodpovednosť, manuálnu zručnosť
Pracovná náplň:
obsluha plniacej linky /plnenie fliaš, varenie piva, stáčanie
a pretlačenie piva, sanitácie technologického zariadenia a KEG
sudov, čistenie pivovaru, zásobovanie a rozvoz piva, prezentácia
pivovaru na pivovarských akciách - stánkový predaj, údržba
zariadení
Požiadavky na zamestnanca:
pozitívny vzťah k pivu, zodpovednosť, pracovitosť, mechanická
zručnosť a logické uvažovanie, znalosť práce s ručným náradím
Mesačná mzda: 700 € + pohyblivá zložka (až 1000 € po zapracovaní)

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
Firma Dema Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru

» PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
v bicyklovej a kolesovej výrobe

» KONTROLA KVALITY
» LOGISTA
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75-06-3

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

62-0049

Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda:
» Pracovník montáže - 624 EUR + pohyblivá
zložka mzdy
» Kontrolór kvality – 800 EUR + pohyblivá
zložka mzdy
» Logista - 800 EUR + pohyblivá zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív
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EDITORIÁL / SLUŽBY

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

0800 162 162
www.stannah.sk

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

Montáž aj u zákazníka

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

MUŽOV AJ ŽENY

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

- MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

CTM REIN 3

CALL CENTRUM:

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

0905 552 537
0915 971 823

IENKY

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)
(3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ)
Miesto práce: MYJAVA

850 €

KÉ BRIGÁDY

V, ŽENY aj PÁRYé
en
VHODNÉ PRE MUŽO

85-0005

UBYTOVANIE a

DOPR

AVA zabezpeč

85_0471

PONÚKAME ŠTUDENTS
85_0475

splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZÁRUKA + SERVIS + MOŽNOSŤ NA SPLÁTKY QUATRO

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

rámové
bezrámové

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

ZĽAVY AŽ DO 30%

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0106

www.balkona.eu
0948 787 777

kvalitný el. bicykel od českého výrobcu × rýchlosť max 25 km/h ×
Li-Ion akumulátor 36V/250W × dojazd 65 km, pri zmene batérie
dojazd 120 km × farby – malina, tyrkysová, antracit × záruka × servis

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

terasy

zimné záhrady

český
výrobca

prijme do pracovného
pomeru:

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

LIBERTA ELEKTRICKÝ BICYKEL

12

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0079

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

429 €

0904 832 593
52-0086

 
 

16-0239

600 000
Stannah

63-0115
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