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Týždenne do 31 000 domácností

Robme svet lepším!
dvere ROCO

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA

Work

mirex@mirex.sk

41-0072

Mirex eurobyt, Bratislavská 35, 908 51 Holíč
tel.: 0911 876 570, 034 668 3064

Murárske práce
0904 259 971

VÝROBA
A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA
0918 645 802
0907 784 324

41-0015

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

63-0005

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

63-0008

46-0020

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
www.mirex.sk

ŠIROKÁ PALETA FAREBNÝCH
PREVEDENÍ DVERÍ

0917 423 259 • prodomis@prodomis.sk

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

4,90 €/m2

159,-

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk

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

cena od

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

63-0032

dvere PRESTON

149,-

Najlepší výber KOTLOV

Drevený
severský obklad
IMITÁCIA HRANOLA

Hrúbka: 20 mm
Šírka: 145 mm
Dĺžka: 3000 – 6000 mm

129,-

94-0091-1

LETNÁ
AKCIA

DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA
dvere UNO

Toto leto je akési hlučné. A nielen na me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju
kúpaliskách, to napokon k letu patrí občiansku hrdosť a statočnosť každého
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v
a je to tak správne.
sebe od propagandy, masového, kažVšade okolo nás však počuť aj večne dodenného a všadeprítomného šírenia
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsaž- lží, od nenávisti voči nepoznanému a
né výkriky, hádky, ich nenávisť voči ne- cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek
poznanému a hlavne – inému. Vidíme komukoľvek.
zo všetkých strán a mocenských pozíJediné, čoho sa obávajú mocní,
cií ich arogantné tváre s blazeovaným dočasne mocní, je vnútorná sloboda
úsmevom (pre neznalých tohto dosť každého z nás. Sloboda je ich nočnou
nepoužívaného slova – blazeovaný je morou. Slobodné myslenie, slobodné
ten človek, ktorého nič neteší, nezau- vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie
jíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľdostatkom, znudený z neho a neraz aj ná pre mnohých našich samozvaných
zhýralý – veď aj hárem už u nás mož- „prvých medzi prvými“ je predstava, že
no legálne a najmä „so cťou a uzna- by ľudia aj slobodne konali.
ním“ mať). Majú desiatky žien a detí
Viem, je leto, dovolenky, hry. Zaroa vykrikujú o rodine, majú nepoctivo biť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale
nahrabané majetky a kážu o poctivej čo tak využiť ten voľný čas aj na premýšpráci, topia sa v bohatstve a občanov ľanie? Politici sa od septembra chystajú
presviedčajú o potrebe skromnosti. na predvolebné kampane.
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube, Teda na to, ako nás a čím
veď bez týchto „hercov“ by sa nepreda- zas oblafnúť. Je teda čas
li. Nebola by šou.
už teraz túto schému troUrobme tento náš malý, päť a chu vylepšiť. Nikto iný ako
pol miliónový slovenský svet lepším! my to za nás nespraví.
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani
S pozdravom –
státisícové demonštrácie, zas v záujme užitočné trávenie
niekoho v pozadí, presne tak, ako to dovoleniek
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

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

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955
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41-0021

63-0017

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

16-0195

work.byvanie@gmail.com

41-0010

0944 716 337
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Výživné na dieťa
Medzi členmi rodiny vznikajú
manželstvom, rodičovstvom a príbuzenstvom vzťahy, ktorých úlohou je navzájom si pomáhať.

rozsahu výživného sa zásadne vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov oboch rodičov
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto
potreby dieťaťa je nutné posudzovať
V rámci týchto vzťahov majú členo- z niekoľkých hľadísk.
Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje
via povinnosť poskytovať výživu ostatným členom, t. j. majú vyživovaciu najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa
povinnosť. Najčastejšie spomínanou rastú s jeho vekom), formy jeho prívyživovacou povinnosťou je vyživo- pravy na budúce povolanie a stupeň
vacia povinnosť rodičov k deťom. Pl- vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa
nenie vyživovacej povinnosti rodičov na vzdelanie), hľadisko zdravotného
k deťom je ich zákonná povinnosť, stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či
do času, kým dieťa nie je schopné má dieťa možnosť získať svoj vlastný
samé sa živiť. Vyživovacou povinnos- príjem z pracovnej – brigádnickej ťou je zabezpečovanie a úhrada všet- činnosti. Každý z rodičov si plní svoju
kých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa povinnosť samostatne podľa svojich
má nárok na rovnakú životnú úroveň možností, schopností a majetkových
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie pomerov. Vyživovacia povinnosť
len v prípade, keď obaja žijú spolu s k dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spo- schopné sa samo živiť. Vekové rozhraločnej domácnosti. V danom prípade nie nie je určené. Nadobudnutie plsúd prihliada pri určení výživného na noletosti je v prípade výživného bezskutočnosť, s ktorým rodičom dieťa predmetné. Hranicou je spôsobilosť
žije v spoločnej domácnosti, pretože dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a potreby.
je postavené na rovnakú úroveň ako
plnenie v peniazoch.
Vyživovacia povinnosť k deťom
vzniká priamo zo zákona, ale výšku
výživného je možné dohodou rodičov
alebo súdnym rozhodnutím upraviť.
Dohoda medzi rodičmi o výške vý» Tím advokátskej kancelárie
živného podlieha schváleniu súdom,
V4 Legal, s.r.o.
inak je nevykonateľná. Pri určovaní
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

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

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

SENICKO-SKALICKO

Senica
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

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

41-0011

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

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

Stredné Slovensko
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

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

igorkrajcir01@gmail.com

SIETE RESPILON AIR - RESPILON®

0908 420 353

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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41-0007

bb
KY
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INZERCIA

0908 979 377

16-0059

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

63-0023
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BÝVANIE, SLUŽBY

ŽALÚZIE
ROLETY
SIEŤKY

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

LETNÁ AKCIA

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

ZAMERANIE
A MONTÁŽ ZADARMO
MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy
Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

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

41-0104

T. ČÁRSKY: 0903 463 904

41-0009

okna@hotel-san.sk
holic@abc-okna.sk

OPRAVY

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

KRTKOVANIE

ČISTENIE

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

0915 213 700

TAPETY

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

www.upchaty-odpad.sk

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

www.klucnik.sk

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

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov

0905 20 70 59
www.kupdodomu.sk

75-24

PODLAHA

NON STOP

16-0010

EUR

59-0231

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

KAMENNÉ KOBERCE
KĽUČKY

41-0006

AKCIOVÉ SETY

KANALIZÁCIE

GBELSKÁ PÁLENICA

SE19-30 strana -
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www.melltrading.sk // 0907 154 850

16-0211

MELL Trading s.r.o.
Hurbanova 3057,
Senica
63-0117

prijíma objednávky na sezónu
2019/20. Minimálne požadované
množstvo pre začatie
pálenia je 150 litrov kvasu!
Tel.: 0905 884 836

Montáž
kamerových
a zabezpeèovacích
acích
zariadení

4
ŠKOLA / BÝVANIE, SLUŽBY

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem 3-izbový zariadený byt na sídl. Lúčky
v Skalici.Cena dohodou.Tel.
0903959319
» Dám do prenájmu izbu v
rodinnom dome v Skalici,
je zariadená + internet.Tel.
0908648471
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

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

NUTRIFOOD®

• Izolácia bez tepelných mostov

-10%

tel.: 0944 958 096

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

Myslite na svoje
zdravie a chudnite
pod odborným
dohľadom
s programami

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou

AKCIA

Novoveská 941, Šaštín Stráže

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036

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

• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

INZERCIA

Vtipy
týždňa

0905 915 033

» Príde zlodej do predajne
zvierat a tam mu papagáj
hovorí:
- Ježiš ťa vidí.
Zlodej si mrmle popod nos
- veď nie som veriaci .
Papagáj:
- Ježiš sa blíži .
Zlodej:
- Čo ma po ňom .
Papagáj:
- Ježiš je pitbul.

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

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ
OCELE, VIAZANIE
ARMOKOŠOV

www.bestav.sk

» Stretol krátkozraký Kamil
v parku známu. Nazrie do
kočíka a lichotí jej:
-To sú krásne dvojičky!
Obaja sú chlapci?
- Iba ten vľavo. Napravo je
melón.“

0905 953 850 info@bestav.sk

SE19-30 strana -

41-0096

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY

Návod nájdete na strane 10 dolu.

0 947
6
5
8
1
9
0

» 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

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok 900m2
v obci Dubovce, cena dohodou.Tel. 0902495749

Chcete si podať inzerát?

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

00-0000

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» 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

PALUBOVKA

tom, keďže ich zviazal novelou zákona
na politickú objednávku. Ak chceme
dobrého riaditeľa, musíme sa vnucovať
zriaďovateľovi a tancovať podľa jeho
hudby. Ak by sme chceli inovovať učenie a viesť hodiny inak, potrebujeme
k tomu nekonečné byrokratické povolenia alebo riskujeme perzekúcie od
inšpekcie. Ak chceme pomôcť deťom
s individuálnym vzdelávaním alebo
poruchami učenia, prídu kontroly, čo
povedia, ako zle to robíme. Ak sa spraví
protest, tak sa nám z ministerstva vysmejú, že nás bolo iba pár nespokojencov a vôbec sa neberie do úvahy téma
protestu. Kto by v takomto stave chcel
riskovať za jeden z najmenších učiteľských platov vydať sa dráhou učiteľa,
na ktorého sa doslova poľuje a predháňa sa, kto mu a ako sťaží situáciu. Len
aby nevzpriečil štandardom.
Toto sa zákonite odráža na strachu učiteľa byť iným, ale najmä na jeho
sebaúcte. Stráca sa akákoľvek snaha
robiť veci inak napriek tomu, že to 21.
storočie vyžaduje. Niekedy si myslím,
že je zámer držať inteligenciu v takomto stave. Inak by sa rýchlo odhalilo, kto
stojí za degradáciou školstva a vôbec
za degradáciou vzdelávania. Tam by
sme však prirodzenú inteligenciu podopretú skúsenosťou hľadať nemohli.
Výsledkom toho bude politikou zničená a spoločensky ľahostajná generácia.
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» redakcia

16-0211

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.Tel. 0905218938
» Predám moped Korado typ
216, r.v. 1995, najazdené asi
4000 km. Treba vidieť. Cena
300 €, možná dohoda, Holíč.
Tel. 0904327076
» Predám veterán CZ 175, r.v.
1969.Tel. 0905562774
» Kúpim staré Škodovky
Škoda1000, Spartak, Octavia.Tel. 0911090486

V krajinách s úspešným školstvom
dávno prišli na to, že vzdelávanie sa
začína i končí učiteľom. Nielen jeho
kvalitou z hľadiska pedagogiky a
odbornosti, ale aj jeho osobnosťou,
suverenitou, slobodou v metodike,
motiváciou a dostatkom prostriedkov na vyučovanie.
Práve tieto atribúty sú dôležité na
skutočnú motiváciu absolventov učiteľstva, aby si učenie nevyberali ako
poslednú možnosť. A aby sme neboli
odkázaní na nekvalitných učiteľov,
ktorých je pre dlhodobú devastáciu
školstva tiež dosť.
Slovenské orgány však namiesto
dôkladnej personalistiky pedagogického stavu robia skôr opak, čím odrádzajú aj učiteľov, ktorí zatiaľ držia školstvo
ako barly. Požadujú od nás skokové
zmeny rovné zázraku, no riešenie výberu a odmeňovania učiteľov sa realizuje symbolickými nárastmi platov,
mysliac si, že sa mladí masovo pohrnú
do vyučovania.
Niekedy mám pocit, že sa tu
schválne systematicky ničí a demotivuje súčasný i ten budúci učiteľský stav.
Učitelia sa vykresľujú ako pedofili a iní
kriminálnici a ministerstvo to potvrdí
odobrením zákona o lustrovaní minulosti učiteľa ako jediného z povolaní
pracujúcimi s deťmi. Učitelia sú zúfalí
zo stavu školstva, ktorý si odnášajú aj
žiaci, no keby chceli vyvinúť politickú
zmenu, už budú prenasledovaní štá-

16-0242

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Lancia lybra 1.9TDI
na náhradne diely, bez STK.
Tel. 0903750249
» Predám Peugeot 308, 1,6
HDI, 82 kw, r.v. 2008, dobrý stav, cena dohodou.Tel.
0907688309

Motivácia učiteľov po slovensky

63-0055

Občianska
riadková
inzercia

5
SLUŽBY

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

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:

0910 902 635•0905 323 022

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

SME PRVÁ FIRMA,

PLASTOVÉ OKNÁ

CELKOVÉ CENY

320 €

370 €
480 €

Skalica, ul. Horská

0902 624 774 • 034/664 87 86

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť

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

0905 963 819

63-0040

vrátane
montáže

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

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

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

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
AKCIA

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY

41-0016

Vaše objednávky prijímame na tel.:

0907 928 212, 0915 732 830

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
034/659 2101, 0905 471 325

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0908 979 377

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov
pomníkov

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

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.

41-0017

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

VIZITKY

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA

DOJČ

41-0018

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

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

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

POHREBNÁ SLUŽBA

63-0011

41-0019

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

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

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

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

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

ZNÍŽENIE
CIEN

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

tel.: 034 / 651 14 11

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

POHREBNÁ SLUŽBA

PEKARr s.r.o., Skalica

41-0020

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

JÚL – AUGUST

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

SE19-30 strana -

16-0001

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

63-0003

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)
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ACN / BÝVANIE

» 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
» Predám vchodové dvere
z masívu, plné ľavé 100 x
205, zárubne, obloženie, 150
€.Tel. 0904287465
» Predám lacno pekný obklad imit. starej tehly.Tel.
0908198491

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
» Predám novú automatickú
práčku plnenú zhora, cena
dohodou.Tel. 0903037169
» Predám biele plné dvere
90 ľavé, ešte zabalené s nižšou cenou.Tel. 0903037169
10 ZÁHRADA AAZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám malé šteniatka
za symbolickú cenu.Tel.
0907276042
» Predám HUSI živé aj očistené. Kopčany.Tel. 0903572514
» Darujem mačiatka.Tel.
0903414309
» Darujem mačiatka. Krásne, odčervené, s hygienickými návykmi. Odber v Holíči.
Tel. 0904400362
» Predám kvas marhule.Tel.
0904287465
» Predám sečkovicu.Tel.
0902054533
» Predám staršiu vodáreň, cena dohodou.Tel.
0902054533
» Predám hrozno - FRANOVKA, RULANDSKÉ BIELE,
DEVÍN, RIZLING VLAŠSKÝ.Tel.
0904580780
» Predám marhulový kvas,
150 L.Tel. 0903349351

Frézovanie

komínov

v živote nezabudnem na okamih, keď sa
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Panna Mária prvýkrát zjavila šiestim mladým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri
zjavení Majko hodil s plačom manželke
do náručia a vzlykajúc jej opakoval do
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme,
verím, že nám Najvyšší v našich plánoch pomôže, na návštevu tureckého Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom
domčeku žila podľa legendy Panna Mária a odtiaľto bola vzatá do neba.
Svätý František Saleský povedal:
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho,
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech
je vám to v utrpení veľkou potechou.“
Trpela, a to veľmi, aj Panna Mária. Ale
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej
verní aj my.
Modlitba za trpiacich kresťanov
je spolu s informáciou a akciou jedným z troch pilierov činnosti pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným
spôsobom trpiacu Cirkev po celom svete a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj
naše malé obety sú pre nás cestou svätosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch
a možnostiach ich podpory dozviete na:
www.acn-slovensko.org
Prajem všetkým pokojný a požehnaný druhý polčas prázdnin!

• 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

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom
Šaštín Stráže

Najnižšie podanie: 53 504,38 EUR
Termín konania dražby:
dňa 22.08.2019 o 12:15 hod.
Miesto konania dražby:
Veľký Salónik na prízemí Hotela
DREAM, Kapitulská 12, 917 01
Trnava, okres Trnava, Trnavský
kraj.
Dražobná zábezpeka: 3 110,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 91 postavený na parc.č. 544,
pozemky parc.č. 544 a 545 o celkovej výmere 1208 m2. Predmet
dražby je evidovaný na LV č. 4349, k.ú. Stráže nad Myjavou.

» Jozef Bednár

ACN Slovensko

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk

Firma LEA INTERIÉR, s.r.o. ponúka:
~ VÝSTAVBU NOVÝCH DOMOV
~ KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE DOMOV, BYTOV
~ KOMPLETNÉ BYTOVÉ JADRÁ
~ OBKLADY, DLAŽBY
~ OMIETKY, ZATEPLENIE, FASÁDY
~ ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
~ VODOINŠTALÁČNÉ PRÁCE
~ SÁDROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

Vtipy
týždňa

tel.: 0903159 856

11 HOBBY AA SPOTR
ŠPORT
R11_HOBBY
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave.Tel.
0903753758
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047
12 DEŤOM
R12_DETOM
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám bicykel skladačka-hliníková, cena dohodou. Informácie na.Tel.
0905759457
» Predám stoly a stoličky.
Tel. 0905254090

0905 915 033

» Tatrovkár zastavil v motoreste, objednal si obložené rožky, kávičku a sadol
si za stôl. Ledva sa pustil
do jedenia, prišli dvaja
motorkári na Harleyoch,
prisadli si k nemu a všetko
mu zjedli a vypili. Tatrovkár
sa pokojne zdvihol, zaplatil
a vyšiel von. Motorkári sa
na seba chvíľu pozerajú a
hovoria si:
-No, tak toto bol nejaký
zbabelec. Ani biť sa mu
nechcelo...
Čašník ich počul a hovorí:
- Veru. Aj mne sa zdal nejaký divný. A navyše ani jazdiť nevie, lebo pred chvíľou
pred vchodom zdemoloval
dve motorky!

» Pirát ukazuje na svoje
nohy: ,,Toto je pravá, toto
je nepravá.“

» redakcia

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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08 STAVBA
R08_STAVBA

Priznám sa, že mám slabosť na
prázdninové výlety a dovolenky
s mojou rodinou. Vážiť si toto bohatstvo a investovať do zážitkov srdca ma
naučili už v detstve moji rodičia. Treba
ale poznamenať, že to nie je o luxuse
destinácií, ale predovšetkým o spoločne strávenom čase v kruhu láskyplnej
rodiny.
Všetko prežité si uchovávame
v spomienkach. Mne ako otcovi veriacej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti
duchovné zážitky spojené s návštevou miest, viažúcich sa k Panne Márii. Najmä po tom, ako bol nášmu najstaršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diagnostikovaný autizmus. Až prijatie tohto
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera
spolu s láskou a nádejou nám a postupne aj našim dvom ďalším deťom, Marekovým sestrám, pomáha niesť rodinný
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie.
A práve za dar viery a ochranu nezabúdame ďakovať Panne Márii, Pomocnici
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.
Takmer každý rok sa preto prvý júlový
víkend z úcty k Márii vyberáme s manželkou na Mariánsku horu do Levoče,
kde na polnočnej svätej omši zo soboty
na nedeľu nielen za všetko Márii ďakujeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu,
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vybrali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy

52-0005-112

» Prenajmem zdarma 25ár.
na chov koní, oviec, Trnovec.
Tel. 0903946285

Prázdniny aj s Máriou

63-0082

Občianska
riadková
inzercia
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OD

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

OD

900

20EU2R

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE
MAXIMÁLNYCH
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

1500

2400

1600

-61%

mi zdrojmi a aerosólom, teda rozptylenými kvapalnými časticami v plyne.
Vstupnou cestou je ústna dutina a nosové štrbiny, odkiaľ baktérie nasadajú
na nosohltan a postupne zostupujú
prieduškami až do pľúc.
Inkubačná doba je 2 až 10 dní
a klinické príznaky sú typické. Vysoké
horúčky, ťažký kašeľ, dýchavičnosť,
hnačky , vracanie a celkové vysilenie
organizmu. Pri oneskorenej liečbe
vedie u oslabených pacientov až v 20
percentách k zlyhaniu pecene, obličiek,
žiaľ, aj k úmrtiu. V ťažkých prípadoch
musia byť pacienti hospitalizovaní na
jednotke intenzívnej starostlivosti a dostať infúznu antibiotickú terapiu. Penicilín je neúčinný. V najťažších prípadoch je nutná umelá pľúcna ventilácia.
Ďalšie ochorenie, ktoré legionely
spôsobujú je pontiacka horúčka. Je to
miernejšia forma legionárskej choroby
s horúčkou, kašľom, svalovou slabosťou, ale bez známok zápalu pľúc.
Prevencia legionelózy spočíva najmä v pravidelnej údržbe a čistení klimatizačných zariadení. Pri pobyte v dovolenkovom rezorte je vhodné nechať
odpustiť niekoľko minút vodu v sprche,
pričom batériu otočíme na najvyššiu
teplotu. Týmto jednoduchým opatrením necháme odpustiť a vysokou teplotou zahubíme baktérie zo sprchovej
hlavice v prvom prúde vody.

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

» Miško Scheibenreif

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

Nie po vzore, ale podľa vzoru. Slovenčina naša
Nie päť rokov nazad, ale pred piatimi rokmi.

63-0100

Jednou z typických infekčných letných chorôb je tzv. Legionárska choroba známa tiež ako legionelóza.
Táto forma zápalu pľúc je spojená
s vysokou horúčkou a hnačkami a postihuje najmä malé deti, starých ľudí
a osoby so zníženou imunitou. Postihnúť však môže aj celkom zdravých na
dovolenkách či kúpaliskách.
Legionárska choroba je vyvolaná
baktériami – legionelami (Legionella
pneumophila). Mimoriadne obľubujú
najmä sladkú vodu a teplotu od 30 do
45 stupňov Celzia. Naopak pri teplote
nad 60 stupňov hynú. Typicky sa šíria
najmä nedostatočne kontrolovanými
klimatizáciami či vzduchotechnikou
a ventilátormi, ale tiež na kúpaliskách,
v sprchách hotelov, detských táboroch
a inými verejnými vodnými zariadeniami (studne, vodovody, fontány či vodojemy). Zaznamenané boli aj prípady
šírenia inhalátormi, ktoré sa používajú
na liečbu dýchacích ochorení v nemocniciach.
Legionárska choroba bola prvýkrát
diagnostikovaná po lokálnej smrteľnej
epidémii z roku 1976 v jednom z hotelov
v americkej Philadelphii. V lete toho
roka sa tam stretli na konferencii veteráni amerického vojska, ktorí začali
počas pobytu trpieť ťažkým kašľom,
horúčkami a zápalom pľúc. Z 221 nakazených zomrelo 34 mužov aj napriek
okamžitej liečbe penicilínom.
Legionelóza sa typický šíri vodný-

1600

Choroba, ktorá nás môže prekvapiť AKCIA

1600
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ZAUJÍMAVOSŤ / BÝVANIE

0907 211 797

0908 979 377

Okná plné nápadov

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ

63-0118

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

63-0010

• 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
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41-0074

8
BÝVANIE
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41-0074

9
BÝVANIE
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ŠPORT / BÝVANIE
Občianska
riadková
inzercia
» Predám krovinorez ešte v
záruke, špeciál profesionál.
Tel. 0907276042
» Predám zachovalý šrotovník, cena dohodou.Tel.
0903037169

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim po starenke z povaly staré sukne. spodničky.
prucleky. čepce a vyšívané
plachty.Tel. 0904582551
15 HĽADÁM PRACU
PRÁCU
R15_HLADAM
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» 50/175/80 - temperamentný nezadaný abstinent hľadá štíhlu priateľku
od 40 do 50 rokov. Treba si
život užiť. Prosím foto.Tel.
0915341553
» Hľadám kamarátku od 5259 r. rád jej vypomôžem pracovne pri domácich prácach
.Tel. 0907369234
SPOMIENKY
SPOMIENKA
Čas nevráti, čo vzal, vracia
len spomienky a žiaľ. Dňa
16.7. 2019 sme si pripomínali
nedožité 68. narodeniny
našej tety, švagrovej, sestry
Aničky Androvičovej zo Skalice. Zároveň 21.7.2019 sme si
pripomenuli 52. výročie jej
úmrtia. Spomínajú súrodenci s rodinami.

Chcete si
podať
inzerát?

Turnaj v štýle Harryho Pottera
V hlavnom meste Slovenska sa počas minulého víkendu uskutočnil
druhý ročník metlobalového turnaja s názvom Broomtislava.

tánie. Ide o jediný metlobalový turnaj
organizovaný na Slovensku, zúčastnilo sa ho viac ako 150 hráčov. Tím Pressburg Phantoms pôsobí v Bratislave od
roku 2015 a pravidelne sa zúčastňuje
Metlobal, plne kontaktný loptový turnajov na medzinárodnej scéne.
kolektívny šport, inšpirovaný hrou z
Metlobal alebo quidditch, ktorý
príbehov Harryho Pottera, sa v Bra- vznikol pred 12 rokmi v USA, je jediný
tislave predstavil na medzinárodnej zmiešaný kontaktný šport na svete. V
úrovni. Súťažilo na ňom osem tímov sedemčlennom tíme hrajú spolu muži
z rôznych európskych krajín. Infor- aj ženy, pričom na ihrisku môže mať
movali o tom organizátori podujatia tím maximálne štyroch hráčov rovnaz bratislavského metlobalového tímu kého pohlavia. Cieľom hry je skórovať
Pressburg Phantoms.
góly cez obruče umiestnené na súVíťazom turnaja sa stal holand- perovej polovici ihriska. „Hráč môže
ský tím Western Invaders. Slovenský hrať iba s loptou určenou jeho pozícii a
tím Pressburg Phantoms skončil na musí mať metlu. Vyhráva ten tím, ktorý
šiestom mieste. Organizátori turnaja má po skončení hry najvyššie skóre,“
chceli aj takýmto spôsobom spopula- vysvetli Mornár s tým, že zápas môže
rizovať metlobal. „Diváci mohli naživo ukončiť chytenie tzv. snitchu – zlatej
vidieť metlobalové zápasy a dozvedieť strely, pripnutej na šortky nestrannésa viac o tomto netradičnom športe. ho nosiča.
Predstavili sme im náš tím Pressburg
Metlobal je fiktívny šport zo séPhantoms a priblížili tak metlobal slo- rie kníh o Harrym Potterovi. Hráči sa
venskej verejnosti,“ povedal jeden z pohybujú vzduchom na lietajúcich
metlách. Jedno družstvo má sedem
nich, Martin Mornár.
Na turnaji sa okrem Slovákov hráčov: 3 triafačov, 2 odrážačov, 1
stretli športovci z Česka, Belgicka, Ra- strážcu a 1 stíhača. Hrá sa so štyrmi
kúska, Holandska, Poľska a Veľkej Bri- loptami.

» Zdroj: TA SR

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.
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Poďakovanie sponzorom
V dňoch 14. – 20. 7. 2019 členovia občianskeho združenia „Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Skalici“ absolvovali liečebno-ozdravný pobyt
v zariadení „Park Hotel Hokovce“. Cieľom pobytu bol
oddych, liečebné procedúry a relax postihnutých detí a
ich rodičov. Pobytu sa zúčastnilo 29 členov združenia.
Všetci zúčastnení vybrali po 10 liečebných procedúr,
niektorí si aj prikúpili ďalšie procedúry. Dňa 19. 7. 2019
sme boli na výlete na Štrbskom Plese, na Pieninách
sme splavovali na pltiach rieku Dunajec. Počasie
nám prialo, výlet bol veľmi vydarený. S pobytom v Hokovciach boli všetci účastníci veľmi spokojní. Pobyt by
sa neuskutočnil bez finančného prispenia sponzorov:
Trnavský samosprávny kraj, Mesto Skalica, Neinvestičný fond Mesta Skalica.
Všetkým sponzorom veľmi pekne ďakujeme.

Agnesa Appelová, predsedníčka ZPMP

Atléti AK Junior Holíč
vo Vysokých Tatrách!
Dňa 14.7. 2019 sa v centre obce Štrbe konal v poradí 42.
ročník Malého štrbské maratónu, ktorého sa v rámci
„Letného atletického sústredenia vo Vysokých Tatrách
2019“ zúčastnili aj atléti AK Junior Holíč. Účasťou 821
pretekárov na 31 km a 10 km zo Slovenska, Poľska,
Českej republiky, Ukrajiny, Maďarska, Švajčiarska, Estónska, Kanady, USA a Kene bol o viac ako 100 bežcov
oproti roku 2017 prekonaný najväčší počet účastníkov.
Na 10 kilometrovej trati štartovalo 328 pretekárov. V
kategórii muži do 39 rokov sa na krásnom 2.mieste
umiestnil Tomáš Skala (v absolútnom poradí 3.miesto),
na 4.mieste Ondrej Marenčík v kategórii muži do 39 rokov (v absolútnom poradí 5.miesto) a v kategórii muži
40-49 rokov obsadil 4.miesto Gabriel Čermák (v absolútnom poradí 15.miesto). Všetkým pretekárom srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalších pretekov!

GČ
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ZDRAVIE / SLUŽBY

Volumetrická diéta

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Slovenčina naša

CIA
R
E
Z
3
IN

Nie situáciu mapovať, ale sledovať,
pozorovať, zaznamenávať.
Nie hírovať politika, ale vypočuť ho.
Nie monitorovať, ale sledovať.

15 03

9
0905

0,20
vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
3 8.8. , 29.8. , 19.9. , 10.10. ,
31.10. , 21.11. , 12.12. 2019
Koválov . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Smrdáky. . . . . . . . . . 9,15 hod.
Lopašov . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Častkov. . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Rovensko . . . . . . . . 10,10 hod.
Radošovce . . . . . . . 10,35 hod.
Chropov . . . . . . . . . 10,50 hod.
Mokrý Háj. . . . . . . . 11,10 hod.
Dubovce . . . . . . . . . 11,30 hod.
Popud. Močidlany. 11,45 hod.
Trnovec-kostol. . . . . 12,00 hod.

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

4

Poliklinika Senica / 0948 773 180
š.p. Pliešovce, o.z. Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky

Ponuka na predaj prebytočného
nehnuteľného majetku štátu
- výberové konanie

» „Ak vezmete k sebe vyhladovaného psa a urobíte
z neho zviera kypriaceho
zdravím, nepohryzie vás.
To je zásadný rozdiel medzi
psom a človekom.“
Mark Twain, americký autor a humorista 1835 - 1910

1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Mikulášov,
obec: LAKŠÁRSKA NOVÁ VES, okres: Senica,
zapísané na LV č. 310:
» pozemok – parcela registra “C“ číslo 10028
– záhrada o výmere 2082 m2
» pozemok – parcela registra “C“ číslo 10029/1
– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2561 m2
» pozemok – parcela registra “C“ číslo 10029/2
– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2
» pozemok – parcela registra “C“ číslo 10029/3
– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2
Minimálna predajná cena: 22 200,00 €.

PREDAJ
MLÁDOK

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
9.8. , 30.8. , 20.9. , 11.10. ,
----- , 22.11. , 13.12. 2019
Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

SE19-30 strana -

» „Ktosi povedal, že Mesiac
je taký bledý preto, lebo
vedie výlučne nočný život.“
Antonio Gala, Velasco španielsky spisovateľ 1930
» „Mladosť je hodnota,
ktorá sa stráca každým
dňom.“
Charlie Chaplin, britský
komediálny herec a filmár
1889 - 1977

králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant, ovce,
kozy, ošípané, husi, morky, psy
Kože vykupujeme
vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena
koží sa môže meniť.

18-týždňové

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

Aforizmy
týždňa

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR

Písomné ponuky zašlite do 02.08.2019 do 13:00 hod.
Obálku označiť:
„NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE VLM SR“.
Informácie o výberovom konaní na stránke: www.vlm.sk

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
15.8. , 5.9. , 26.9. , 17.10. ,
7.11. , 28.11. , 19.12. 2019
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Jablonica-Coop. . . . . 9,00 hod.
Osuské . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Hlboké . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Šajdíkové Humence10,00 hod.
Borský Mikuláš . . . 10,20 hod.
Šaštín - Stráže . . . . 10,40 hod.
Smolinské . . . . . . . 11,00 hod.
Čary. . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Kuklov . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Kúty . . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Borský Sv. Jur. . . . . 12,30 hod.

11

32-0045-7

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?

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

» redakcia

46-0020

Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinkami, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo na pare robená
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a paradajka
Večera: pestrý šalát
s vajíčkom alebo nízkotučným syrom

teraz len za 7,90 € pre DVE OSOBY

0907 893 351 • 0907 684 441 • 0915 252 372

Základ stravy sú potraviny z prvej
a druhej kategórie. Čím viac ich bude,
tým bude efekt výraznejší.
Výhodou diéty je , že obsahuje veľa
vitamínov, vlákniny, dostatočne hydratuje, ale vzhľadom na to, že je nízkoenergetická, je určená na krátkodobé
použitie, niekedy na „schudnutie do
plaviek alebo šiat“.

Konzultácia s výživovou
špecialistkou

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

Je menej známa u nás, o to viac je
vyhľadávaná hollywoodskymi celebritami. Vypracovala ju univerzitná profesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ.
Jej podstata je v objeme potravín.
Pocit sýtosti je dosiahnutý pri naplnení žalúdka objemom s nízkou energetickou hodnotou. Medzi potravinami
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel
vody v rovnakom množstve – zelenina
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a dostatok bielkovín - napríklad biele mäso.
Jedlá a potraviny s vysokým podielom
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 percent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné
mäso a syry, cukor, výrobky z cukru,
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú
všetky druhy melónov, ananás, citrusové
plody a biele mäso, paradajky, uhorky,
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.
Potraviny sú rozdelené do štyroch
kategórií podľa energetickej hodnoty:
1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve,
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie
a zelenina s nízkym obsahom škrobov,
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsahom škrobov, celozrnné obilniny a cereálie, nízkotučné mäso
3. so strednou – mäso, syry, hranolky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky,
zmrzlina a koláče
4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo,
olej, koláče

16-0247

Volumetrická diéta má 6. miesto v poradí najlepších diét a 2. miesto medzi
redukčnými.

ODBORNÍK NA VÝŽIVU
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Keď sa politici chcú zapáčiť nezmyslami a získajú dôveru nerozhľadených

Brexit – Utrpené víťazstvo, ktorého
dôsledky môžu byť veľmi zlé
Mnohí ľudia, vrátane mojej rodiny sa
Protagonisti Brexitu si sami nepriali jeho realizáciu. Dokladá to hneď pýtajú „takže to sa budete musieť vrátiť
niekoľko faktov, z ktorých najsil- domov, že?“
nejším je mrazivé ticho, keď zistili,
že to šialené referendum „vyhrali“. Avanturizmus s ekonomikou
Ďalším je, že okamžite prestali používať mnohé frázy, ktoré omieľali v kampani ako zaručené fakty. Jedným z nich
bolo, že Británia platí únii 350 miliónov
libier každý týždeň a mohli by sa inak
použiť na verejný zdravotný systém.

Omyl, ktorý prekvapil

V Británii je 11 percent pracovnej sily
z cudziny, 7 percent z krajín EÚ. Politik,
ktorý by navrhol vyhostenie 7 percent
pracovnej sily, by musel byť v poslednom
štádiu neliečiteľnej choroby a mať spísaný závet, pretože by ho nevzali útokom
iba imigranti ako ja, ale ich zamestnávatelia. Viedlo by to k okamžitému kolapsu
hneď niekoľkých odvetví. Nielen tým,
že by museli dvihnúť mzdy na lákanie
Britov do práce, ale ide o odvetvia, kde
človeka „nezvesíte z vešiaka“, teda ide
o kvalifikované profesie, akými sú zdravotníci, elektrikári alebo ďalší technicky
personál. Ja som napríklad Energy Assessor, čo znamenalo rok vo firme brigádovať po víkendoch, potom kurz a až po
roku praxe som plne schopný túto prácu
vykonávať. Koľko času to zaberie zdravotníckemu personálu, elektrikárom a
podobným, radšej ani nešpekulujem.

Záujmom Faragea, hlavného protagonistu tejto hlúposti, bolo dosiahnuť čo
najviac, ale menej ako 50 percent hlasov.
V tom momente by mali obrovský politický kapitál – pri akomkoľvek konflikte
ohľadom rozpočtu by stačilo povedať
„keby sme vystúpili z EÚ, tak by na to
zdroje boli!“ Británia už prišla kvôli neistote ohľadom Brexitu o 170-250 mliónov libier, libra sa prepadla o zhruba 15
percent a v prípade tvrdého Brexitu (t.j.
bez dohody s Bruselom) sa predpokladá
prepad o ďalších 17 percent! To sú pre
každého ekonóma, ale aj rozhľadeného Zmanipulovaní občania
človeka čísla doslova likvidačné.
Veľká Británia je bytostne závislá na

Foto: archívu autora

Pokoj iba zdanlivý
zahraničných zamestnancoch a importe.
V prípade neriadeného Brexitu sa zosype jedno i druhé. Prístav v Doveri (hlavná brána s EÚ), ako aj tunel popod La
Manche sú už dnes preťažené. Pridať na
tieto trasy o jedného kontrolóra navrch a
nastane logistická katastrofa. Vypoklonkovať sedem percent pracovnej sily pri
nezamestnanosti 3.8 percent (áno, aj slovenskí Rómovia tu pracujú koľko sa dá)
je ekonomická aj politická samovražda.
UKIP (Brexitova strana) sa v posledných voľbách ani nedostala do parlamentu. Toryovci (konzrvativna strana)
stratili väčšinu a vládu si udržali iba investíciami do Severného Írska. Vlani sme
stretli jedného robotníka z Walesu, ktorý

hlasoval za Brexit s odôvodnením, že tu
nechce moslimov. Stačila jediná moja
rečnícka otázka „tak ste mali vystúpiť z
Commonwealthu, väčšinu máte predsa z
Pakistanu!“ a už si sypal popol na hlavu.
Plán ako si vyrobiť politický kapitál
nevyšiel. A ak, tak krátkodobo.
Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
– Veľká Británia
(Pozn. Red.: Ide o príklad politického populizmu ako vyšitého, už aj s jeho možnými dôsledkami. Tie sa, samozrejme, jeho strojcov
nikdy a nikde nedotknú. Lebo oni sú zabezpečení na tri životy. Tvrdo však zasiahne zmanipulovaných občanov. Ale to bude už neskoro
na to, aby otvorili vlastné oči.)

Prevencia

Vysoké teploty môžu spôsobiť vzbĺknutie vášho auta

Pozor na to, kde počas horúčav parkujete

Letné mesiace so sebou prinášajú
aj nárast výjazdov hasičov v súvislosti s požiarmi automobilov.
Vedeli ste, že letné horúčavy môžu
spôsobiť aj samovoľné vznietenie
motorovej časti vozidla? Ponúkame zopár užitočných odporúčaní
ako uchrániť svoje auto pred prípadným ohňom.

Dôležité je mať na pamäti, že auto treba zaparkovať na vhodnom mieste. Nie
je nič horšie, ako odstaviť ho na suchom
trávnatom priestranstve, ktoré je väčšinu dňa vystavené vysokým teplotám.
Rozhorúčený motor, ktorý sa vplyvom
tepla ochladzuje oveľa pomalšie, môže
v kombinácii s vyschnutou trávou veľmi
jednoducho spôsobiť oheň.

Pravidelné čistenie
a údržba motora

ky prichytávajúce elektroinštaláciu. Kov
a plasty vplyvom času a tepla pracujú,
môžu sa uvoľniť, odpadnúť a spôsobiť
poruchy alebo oheň.
Odporúčania hasičov
-parkovať vozidlá na miestach, ktoré
sú na to určené - najmä na nehorľavých
povrchoch, akými sú napríklad asfalt, betón, štrk či kameň,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách
po zbere obilnín,
neparkovať vozidlá na horľavom povrchu,
akým je napríklad strnisko, suchá tráva
alebo seno,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách,
kde hrozí priamy kontakt vysokého strniska s rozhorúčeným podvozkom,
-neskladovať v batožinovom priestore vozidla náklad, ktorý by mohol zvýšiť riziko
explózie alebo podporiť horenie, predovšetkým tlakové fľaše, farby či strelivo,
-po vypuknutí požiaru vozidla sa vzdialiť
do bezpečnej vzdialenosti od vozidla a
okamžite kontaktovať hasičov na linku
tiesňového volania 150 alebo 112.5.

„Pri umývaní a starostlivosti o auto
by sme v žiadnom prípade nemali zabudnúť ani na motor,“ upozorňuje
operačno – technický riaditeľ Falck Fire
Services Milan Ivanič. Postupne sa pod
kapotu dostáva prach, nečistoty a mastnoty, ktoré sa v kombinácií s vysokými
teplotami a prehriatym motorom môžu Nepodpáľte si auto
premeniť na nečakaný oheň. Tiež je po- vlastnou nepozornosťou
trebné pravidelne kontrolovať, či náhoPri vysokých teplotách by ste v žiaddou nie je uvoľnená izolácia alebo svor- nom prípadne nemali na palubnej

Nie je nič horšie, ako odstaviť svoje auto počas horúčav na suchom trávnatom
priestranstve.
foto zdroj Didgeman pixabay
doske dlhodobo nechávať predmety,
na ktoré vplýva slnečné svetlo a vysoká
teplota. Ide najmä o sklené veci, konkrétne okuliare, cez ktoré môže slnko
prenikať tak intenzívne, až vznikne
požiar. Rovnako tam nenechávajte ani
zapaľovač či fľaše.

do priestoru motora vzduch, čím by
ste len podporili vznik ohňa, prípadne
ho zintenzívnili alebo si dokonca spôsobili nepríjemné popáleniny,“ dodáva
Milan Ivanič. Najlepšie je otvoriť kapotu auta páčkou, ktorá je na to určená a
v prípade, že zbadáme oheň, uhasíme
ho cez malé medzere hasiacim prístrojom. Nezabudnite však, že ak hasiaci
Čo robiť, ak sa počas jazdy
prístroj počas dvoch rokov nepoužijete,
začne dymiť spod kapoty?
Ak počas jazdy autom spozorujete, je potrebné spraviť jeho revíziu, aby bol
že sa vám dymí spod kapoty, zastavte účinný, ak ho budete potrebovať.
okamžite na krajnici a vypnite motor.
Informácie poskytol
„Veľmi dôležité je dať si pozor a neoFalck záchranná a HaZZ SR
tvoriť kapotu auta nárazovo a tvárou
Redakčne spracovala:
otočenou k autu, nahnali by ste tým
Renáta Kopáčová
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POLITICKÁ INZERCIA / BÝVANIE, ZAMESTNANIE
volal, nikto nenapísal mail, nikto neposlal správu - a oni si len tak vymysleli blud. Po druhé - minulý rok sme
prepustili ľuďom zo „Za slušné Slovensko“ tri piatky na prvé protesty po smrti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát,
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady.
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už
dávno nie je občianska nezávislá organizácia - lebo počas protestov umožnili
vystupovať len jediným politikom, z
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky minulé sme organizovali rovnako oslavy
Novembra a akosi nikto nemal záujem
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami,
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj
po novom len ľudia zo „Za slušné Slovensko“ môžu rozhodovať, kto môže
robiť oslavy Novembra.
Je mi to ľúto. Nečakal som tak arogantné a povýšenecké správanie od
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Natrvdo klamať v dôležitej veci, nie je vôbec
slušné, ale podlé.
Nežná revolúcia
aj Námestie SNP
patrí všetkým ľuďom, bez ohľadu
na to, koho volili či
nevolili. A takú oslavu spravíme.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

NEJDE VÁM
BIZNIS?

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• obsluha polygrafického stroja

E NÁS

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) •
príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmennú
prevádzku, príplatky za sobotu a nedeľu) • 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

skalicko@regionpress.sk
0905 915 033, 0908 979 377
SBS GUARDING s. r. o.
41-0014

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
034 6967330, 0914 222 739

» Obvinený si najal obhajcu. Spreneveril desiatky
miliónov zo svojej firmy.
Chcel sa vyhnúť väzeniu.
Právnik ho ubezpečoval:
-Nebojte sa, s takým balíkom peňazí nikdy nepôjdete do vezenia.
A mal pravdu. Keď ten
chlapík išiel sedieť, nemal
už ani halier.

KONTAKTUJ
T

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

» Nikdy nespochybňuj
vkus svojej ženy. Tiež si bol
jej výber.

príjme strážnikov na prevádzky

v Senici a Holíči

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

HĽADÁME PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU
prijme do TPP aj živnostníkov

ZVÁRAČ

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

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

8 – 13 € / hod.
Stabilná práca. Mzda brutto.

0948 787 777

36-0007

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

63-0054

personalne@grafobal.sk

Vtipy
týždňa

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

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Zrejme ste postrehli - ako sa na
mňa opäť spustila
nenávistná lavína. Buchli si skoro
všetci liberálni novinári, noví spasitelia z nových
politických strán a najmä ľudia zo „Za
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa
nich som si dovolil arogantnú nehoráznosť. Dovolil som si totiž - presne podľa
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezervovať námestie SNP na 17. novembra
tohto roku. A to som vraj nemal.
Týždeň som to nechal tak. Nečítal
som žiadne články, na nič som nereagoval. Čakal som, naivne, že si uvedomia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa,
miesto toho len naďalej perverzne útočili - najmä z týždenníka Týždeň a zo
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal
tlačovku na námestí SNP a povedal si
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez príkras.
Povedal som, že je veľmi neslušné, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za slušné Slovensko“ bezbožne klamú. Títo
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že
17. novembra na námestí SNP budeme
organizovať spomienku my, zaslali do
médií stanovisko, že „Matovič arogantne odmieta vydať námestie SNP skutočným osobnostiam Novembra 89“ ...
a nestačil som sa čudovať.
Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

031190122 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

Oslavy 30. výročia Novembra

» Dievčatá chcú Barbie a
chlapci autíčka. Keď vyrastú, je to presne naopak.
Po mnohých rokoch sa
stretli dvaja priatelia:
- Rád by som ťa pozval domov na obed, ale nemám
dobrú ženu.
- To nič, tak mi dáš niečo
iné.

» redakcia
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VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO / ZAMESTNANIE

Program kina Cinemax Skalica

Označenie „eco-friendly“
je často podvod

Sobota 27.7.
Tajný život maznáčikov 2 2D 13:00,
14:30, Willy a kúzelná planéta 13:40,
Leví kráľ 3D 15:10, 100 vecí 15:50, Loli
paradička 16:40, Leví kráľ 2D 17:50,
20:30, Spider – Man: Ďaleko od domova 2D ST 18:10, Ibiza 18:40, Annabelle
3: Návrat 20:40, Detská hra 20:50

Utorok 30.7.
ARTMAX – Free Solo 18:30, Leví kráľ
3D 15:10, 100 vecí 15:50, Loli paradička
16:40, Leví kráľ 2D 17:50, 20:30, Ibiza
18:40, Annabelle 3: Návrat 20:40, Detská hra 20:50

Streda 31.7.
PREDPREMIÉRA – Rýchlo a zbeNedeľa 28.7.
silo: Hobs a Shaw 2D 20:30, Leví kráľ
Tajný život maznáčikov 2 2D 13:00, 3D 15:10, 100 vecí 15:50, Loli paradička
14:30, Willy a kúzelná planéta 13:40, 16:40, Leví kráľ 2D 17:50, 20:40, Spider
Leví kráľ 3D 15:10, 100 vecí 15:50, Loli – Man: Ďaleko od domova 2D ST 18:10,
paradička 16:40, Leví kráľ 2D 17:50, Ibiza 18:40Detská hra 20:50
20:30, Spider – Man: Ďaleko od domova 2D ST 18:10, Ibiza 18:40, Annabelle
3: Návrat 20:40, Detská hra 20:50

» red
DOSP s.r.o. hľadá

Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu diaľnica D2 pred Kútami:

vodiča C+E
ťahač náves

» Zdroj: Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do
kontaktu s potravinami RUVZPP

Kontakt: 0908 725155

SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA
Plat 700 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.

Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na nepretržitú prevádzku
diaľnica D2 pred Kútami:

prijme
na hlavný pracovný pomer

POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE/BAGETÁRKA

kuchára a čašníka

Spoločnosť Fortaco s.r.o. v Holíči
prijme do svojho tímu pracovníkov na pozíciu

ZVÁRAČ

Tel.: 0903 208 404

Prečo práve Fortaco?
• Motivačné finančné ohodnotenie
• Sociálny program
Nevá
• Pravidelné zvyšovanie mzdy
a pridahaj
j
• Príspevky na DDS
k nám sa
!
• Náborový príspevok
• Maximálne 2-zmenná prevádzka
• Príplatky nad rámec zákona
• Stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,50 €
• Nástup možný ihneď

Hľadáme
pracovníkov
do drevárskej
výroby

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

75-06-3

Slovenčina naša
63-0119

Viac informácií: tel. č. 0917 862 281,
e-mail: dasa.psenova@fortacogroup.com
alebo osobne na adrese: Staničná 788/11, Holíč

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

1 zmena, TPP
príp. dohoda,
mzda od 550 €
do 650 € netto

0918 645 802

Nie prevádzať práce, ale robiť.
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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

41-0015

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16-0246

Plat 700 € brutto. V prípade nutnosti
dovoz zabezpečíme.

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16-0176

Jazdí sa pondelok - piatok, destinácie
DE, CZ, SK. Alebo od septembra len
SK, CZ. Mzda 750 € brutto + diéty.
Parkuje sa v Senici. Prax nutná.
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ZUBNÍ LÉKAŘ
ZUBNÍ TECHNIK
DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
Kontakt:
+420 608 136 410, +420 775 775 095
ekonom@maxidental.cz
www.maxidental.cz

41-0100

Výkon úradných kontrol v Slovenskej
republike ako aj v iných členských štátoch Európskej únie poukazuje na skutočnosť, že v posledných rokoch sa na
trh uvádza stále väčší počet materiálov
a predmetov prichádzajúcich do styku
s potravinami vyrobených z plastu, ku
ktorým sa pridávajú bambusové alebo
iné prírodné látky.
Príkladom sú obalové materiály,
ale aj kuchynské pomôcky (misky, taniere, poháre). Tieto materiály a predmety
sa často svojim vzhľadom podobajú na
melamínové plastové výrobky pričom
sú určené na styk s potravinami tak ako
klasické plastové výrobky. Avšak tieto
nové typy výrobkov sa zvyčajne skladajú z melamínového plastu ako hlavného
kompozitného materiálu, ale obsahujú
tiež mletý bambus („bambus-melamín“)
alebo iné podobné zložky, napríklad kukuričnú alebo pšeničnú múku. Na rozdiel
od melamínového riadu ktorý je lesklý a
hladký, sú tieto výrobky matné a majú
drsnejšiu štruktúru.
Od roku 2016 je nariadený výkon
úradných kontrol v SR špecificky zameraný na zistenie možnej migrácie formaldehydu resp. melamínu práve z výrob-

kov, ktoré obsahujú bambusové vlákna,
resp. iné prírodné materiály. U dvoch
výrobkov dostupných na slovenskom
trhu bola zistená presiahnutá migrácia
formaldehydu a výrobky, boli stiahnuté z
trhu a hlásené v systéme RASFF. Zároveň
bolo zistené, že tieto výrobky sa z marketingových dôvodov predávajú pod označením „eco friendly“, „bio“, „prírodný“,
„bambusový“, „biologicky rozložiteľný“,
„ekologický“, „organický“ atď.
Toto označovanie v žiadnom prípade nezodpovedá materiálovému zloženiu
výrobkov, pretože ich základnou zložkou
je plast a prídavok prírodných materiálov
(bambus, pšenica, kukurica) dosahuje
len určité percento zloženia.
Takéto označovanie je teda neprípustné vzhľadom na to, že podľa článku
3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1935/2004 nesmie byť „označovanie, reklama a prezentácia materiálu alebo predmetu zavádzajúce pre spotrebiteľov“.
Podnikateľské subjekty, ktoré uvádzajú takéto výrobky na trh si musia byť
vedomé skutočného materiálového zloženia výrobkov a nesmú zneužívať prídavok prírodných materiálov k plastom
na zavádzajúce označovanie a podporu
predaja.

Pondelok 29.7.
Leví kráľ 3D 15:10, 100 vecí 15:50, Loli
paradička 16:40, Leví kráľ 2D 17:50,
20:30, Spider – Man: Ďaleko od domova 2D ST 18:10, Ibiza 18:40, Annabelle
3: Návrat 20:40, Detská hra 20:50

41-0102

Označovanie obalových materiálov
na potraviny a kuchynských pomôcok nesmie v žiadnom prípade zavádzať.

Piatok 26.7.
Leví kráľ 3D 15:10, 100 vecí 15:50, Loli
paradička 16:40, Leví kráľ 2D 17:50,
20:30, Spider – Man: Ďaleko od domova 2D ST 18:10, Ibiza 18:40, Annabelle
3: Návrat 20:40, Detská hra 20:50
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ZAMESTNANIE
Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu stanicu
na nepretržitú prevádzku diaľnica D2 pred Kútami:

UPRATOVAČKU

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16-0246

Plat 900 € brutto. V prípade nutnosti
dovoz zabezpečime.

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

» PRACOVNÍKOV MONTÁŽE

Firma zaoberajúca sa výrobou PET predliskov a HDPE uzáverov
prijme do pracovného pomeru do nepretržitej prevádzky na pozíciu:

v bicyklovej a kolesovej výrobe

» KONTROLA KVALITY
» LOGISTA

• VEDÚCI ZMENY – OPERÁTOR
• OBSLUHA VSTREKOLISOV
• POMOCNÝ PRACOVNÍK

» 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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

41-0093

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

Ponúkame:
• Nástupný plat:
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Týždeň yi
lan
v Tureckej Akou
n
te
le
aj s
a all-inclusive

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

-33%
Z�AVY A��DO 30�

Mo������výhry 300 €
63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

899 €
599 €

94-0125

rámové
bezrámové

HĽADÁM
pracovníkov na

MURÁRSKE
PRÁCE
(murovanie, sadrové omietky...).

0918 493 960

85-0005

Kontakt:

85_0498

Dlhodobá práca v Bratislave
(byty, polyfunkčné domy,
rezidencie...).
Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť
ZDARMA.

BIKE SPORT

Námestie Slobody 23, Skalica
0911 313 516, 034/664 5202
PONÚKAME V LEPŠÍCH CENOVÝCH
RELÁCIÁCH AKO NA INTERNETE
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

16-0249

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, pri zmene batérie
dojazd 120 km × farby – malina, tyrkysová, antracit × záruka × servis
63-0122

ZÁRUKA + SERVIS + MOŽNOSŤ NA SPLÁTKY QUATRO

Silvia Lukúvková
0908 979 377
lukuvkova@regionpress.sk
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