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Nehaňte ľud môj

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Alebo aktuálna spomienka na An-
dreja Sládkoviča. Básnika, literár-
neho kritika a prekladateľa, pred-
staviteľa slovenskej romantickej 
generácie. Treba pripomenúť tej čas-
ti spoločnosti, pre ktorú existujú iba 
playmate, gigolovia, modely a mo-
delky, zopár urehotaných (samých 
na sebe) takzvaných humoristov a 
plastikami neustále prerábané kre-
atúry.

V časoch Sládkoviča u nás ešte žil 
ľud. Možno aj teraz, akurát ho nevidno 
a nepočuť. Básnik stál na jeho strane, 
bránil ho pred uhorskými nabobmi, 
samozvanými veľmožmi s bizarnými 
nápadmi.

„Nehaňte ľud môj“, volal Sládkovič 
na „klebetárskych posmievačov“. Ape-
loval na nich - …. „nehaňte ľud môj, sle-
pí sudcovia! Že ľud môj je len ľud spros-
tý, často sú múdri hlúpi ľudkovia dľa 
súdu svetskej (nie vašej – pozn. red.) 
múdrosti.“

Tak teda, „nehaňte ľud môj, ústa 
nečisté“! Samozvaná dokonalosť, vás, 
ľudí vidieka a regiónov nazýva naj-
novšie „tradične zaostalou a pokrytec-
kou pobúrenou slovenskou krčmou“. 
Iba preto, že krútite hlavami nad tým, 
ako môže niekto diskutovať s deťmi o 

drogách a vlastných skúsenostiach s 
nimi, akoby diskutoval o zážitkoch z 
nejakého prázdninového výletu na bi-
cykloch.

Nie, takto nie! Tak, ako som za ne-
prijateľné zo strany hlupákov považoval 
označenie „bratislavská kaviareň“ na 
ľudí pracujúcich hlavou, tak odmietam 
„pomenovanie pokrytecká slovenská 
krčma“, ktorým sú najnovšie častovaní 
poctiví pracujúci občania na vidieku, 
odsudzujúci právom amorálnosť (ak nie 
páchanie trestného činu) kýmkoľvek, 
hoc aj z tej „bratislavskej kaviarne“.

Andrej Braxatoris Sládkovič si vo 
svoje dobe povzdychol: „Ach, zlé sú 
časy! Na všetky strany svet žertvuje 
bohom zlatým. Ale nechaj mi národ bez 
hany; národ patrí k veciam svätým!“

Odvtedy uplynulo už takmer 150 ro-
kov! A ja spolu s ním a zrejme aj spolu s 
mnohými z vás zvolávam to 
Sládkovičovo - „nehaňte 
ľud môj“. Dôrazne, nástoj-
čivo a áno, aj pobúrene, 
hoci som abstinent!

Všetko dobré, ľud 
môj, prácu, obživu a 
zdravie!

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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Elektrobicykle • Cyklodoplnky 
Náhradné diely • Predaj na splátky 

PrEdaj a sErvis biCyklov

+421 907 499 218
cyklobeef@gmail.com
Potočná 175/73, Skalica
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OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných
prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80
Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

 
 

 
Otvorené:
Po - Pia: 8.00 - 16.30,
So: 9.00 - 12.00

 
 

Pozrite si našu ponuku na 

www.cammino.sk

• PRACOVNÉ I VOĽNOČASOVÉ ODEVY, OBUV, RUKAVICE
• OCHRANNÉ OKULIARE A PRILBY
• RESPIRÁTORY A CHRÁNIČE SLUCHU
• HYGIENA
• POTREBY PRE PRÁCU VO VÝŠKACH
• A VŠETOK OSTATNÝ TOVAR PRE OOPP

AKCIOVÉ
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OVÉ
NY

VICE

É

63
-0

04
0

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819

AKCIA do 31. 8. 2019

2,5 kw – cena 690 EUR s DPH
3,5 kw – cena 720 EUR s DPH vr
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PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

TESÁRSKE PRÁCE
0948 771 127

piladobr@gmail.com
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA
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Podstatou finančného leasingu 
je dlhodobé prenechanie predmetu 
nájmu do užívania lízingovému ná-
jomcovi za odplatu, pričom nájomca 
je oprávnený po uplynutí dohodnutej 
doby nájmu odkúpiť predmet nájmu 
za vopred dojednanú kúpnu cenu. 

Ide teda o  finančný prenájom, po 
ukončení ktorého po zaplatení posled-
nej splátky a  kúpnej ceny dochádza 
k prevodu vlastníckeho práva z prena-
jímateľa na nájomcu. Zmluva o finanč-
nom leasingu, resp. leasingová zmluva 
neexistuje ako samostatný zmluvný 
typ ani v občianskom, ani v obchod-
nom zákonníku. Spravidla je uzatvá-
raná vo forme nepomenovanej zmlu-
vy, a  preto všetky náležitosti zmluvy 
upravujú zmluvné strany samostatne 
na základe vzájomnej dohody. Zmlu-
va však musí dostatočne určiť záväzky 
poskytovateľa i  príjemcu finančného 
leasingu. Podstatné náležitosti, ktoré 
by mala zmluva o  finančnom leasin-
gu obsahovať sú určenie zmluvných 
strán, vymedzenie predmetu nájmu 
a  podmienok jeho užívania, určenie 
doby trvania nájmu a zmluvy, platobné 
podmienky, t. j. výška splátok a výška 
kúpnej ceny. 

Predmetom leasingovej zmluvy 
môže byť tak hnuteľná ako aj nehnuteľ-
ná vec. Vlastníkom predmetu nájmu je 
až do uhradenia všetkých záväzkov zo 
strany nájomcu leasingová spoločnosť, 
čiže poskytovateľ leasingu. V prípade 

finančného leasingu však nebezpe-
čenstvo škody na prenajatej veci pre-
chádza na nájomcu momentom začatia 
leasingového vzťahu. Za udržiavanie 
predmetu leasingu zodpovedá tiež 
nájomca. Nájomca sa teda musí starať 
o predmet prenájmu tak, ako keby bol 
jeho vlastníkom. Práva a  povinnosti 
zmluvných strán spravidla vymedzuje 
zmluva o finančnom leasingu a dopln-
kovo aj všeobecné obchodné podmien-
ky leasingovej spoločnosti. 

Rovnako ako zmluva aj tieto pod-
mienky by mali byť predmetom roko-
vaní zmluvných strán pred podpisom 
zmluvy o  finančnom leasingu. Výho-
dou finančného leasingu pre nájomcu 
je najmä skutočnosť, že nemusí vyna-
ložiť peňažné prostriedky na jedno-
razovú kúpu potrebnej veci, pretože 
predmet finančného leasingu uhrádza 
vo forme pravidelných splátok. Nájom-
covi nevzniká ani povinnosť na kúpu 
predmetu nájmu po uhradení posled-
nej splátky leasingu. Nevýhodou fi-
nančného leasingu však môže byť vy-
soké nájomné, ktorého súčasťou býva 
spravidla zisk leasingovej spoločnosti 
a všetky náklady s leasingom spojené.

Zmluva o finančnom leasingu

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Ponúkame mládky pred znáškou

18 týždňové a staršie. 
Po dohode možnosť dovozu

až do vášho kurníka. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi

od belgického výrobcu Versele Laga.
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PALUBOVKA

0918 560 947
0918 560 947

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

www.stolarskepotreby.com
OSB dosky

» Holíč, sklad:
034/668 2082
0908 709 639

» Skalica:
034/662 8352
0908 032 982

» Senica, sklad:
0908 110 549
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www.bomont.sk

0905 478 303
Vally 9, Skalica

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

Imitácie dreva v nástreku
 

GARÁŽOVÉ BRÁNY   A

- koniec zlúpaným fóliám
 

VJAZDOVÁ TECHNIKA
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ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

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

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642
0948 344 401, 0911 761 642Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San) 

LETNÁ AKCIA
Najnižšie ceny na okná a dvere

Zľavy na novostavby

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Markízy
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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 ...

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:
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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GBELSKÁ PÁLENICA
prijíma objednávky na sezónu

2019/20. Minimálne požadované
množstvo pre začatie

pálenia je 150 litrov kvasu!
Tel.: 0905 884 836
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od
3,30 €/m2

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

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

OBKLADY
DLAŽBA od 3 €/m2

MIREX Holíč
0910 933 663, 034 668 3064

www.mirex.sk

00
-0

00
0

0903 342 475
r�rade@r�rade.sk

MAĽOVANIE
NATIERANIE

STIERKY
OMIETKY

TAPETY
FASÁDY

SADROKARTÓNY

Pri predložení
konkurenčnej ponuky

vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

M
NA

kkkkyyyyyy
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Obecný podnik Jablonica s.r.o.
ponúka na predaj betónové výrobky

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

• Studničné skruže priemer 100 a 80
• Kanalizačné rúry priemer 60, 40, 30, 20
• Poklopy
• Konusy, stĺpky
• Dlažby, kocky, záhon. obrubníky
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ŽALÚZIE
ROLETY
SIEŤKY

ZAMERANIE
A MONTÁŽ ZADARMO

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

OPRAVY

T. ČÁRSKY: 0903 463 904
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

AZBESTOVÝCH STRIECH
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R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Peugeot 308, 
1,6 HDI, 82 kw, r.v. 2008, 
dobrý stav, cena 2900 
€.Tel. 0907688309

R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim staré Škodovky 
Škoda1000, Spartak, Oc-
tavia.Tel. 0911090486
» ČZ-JAWA, odkúpim Mo-
tocykel/Diely-DOHODA 
ISTÁ.Tel. 0908205521

R03_BYTY_PREDAJ
» Predám veľký 5 - izb. 
byt, Malacky, lukratív-
na lokalita, blízko žel./
aut. stanica, veľká log-
gia, špajza, 2 veľké piv-
nice, záhrada 110 m2, 
parkovanie vo dvore. 
RK prosím nevolať.Tel. 
0904401642

R04_BYTY_PRENAJOM
» Hľadám podnájom v 
staršom RD v okoli Bor-
ského Mikuláša, alebo 
Šaštína.Tel. 0903759353

R05_DOMY_PREDAJ
» Predám novostavbu 
samostatne stojace-
ho rodinného domu na 
pozemku o výmere 584 
m2. Je v Holíči v novo-
vybudovanej lokalite A. 
Dubčeka. Dom je sko-
laudovaný 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 nehnutel-
nosti.sk. Cena 210.000 
€.Tel. 0903342475 
» Predám starší RD v 
Skalici so záhradou. Viac 
info na.Tel. 0944400529

R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok 
900m 2 v obci Dubov-
ce, cena dohodou.Tel. 
0902495749

R07_REALITY_INE
» Kúpim zahrádku v 
osade Paseky, Holíč ale-

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

Dum spiro, spero. Pokiaľ dýcham, 
dúfam. Alebo aj naopak - pokiaľ dú-
fam, dýcham. Jedno z  najznámejších 
latinských mott, pripisované Cicerovi. 

Pokiaľ dýcham, dúfam, verím 
a mám nádej. Takto som si spomenu-
té motto pred rokmi upravil pre cestu 
moju i  mojej rodiny. Dúfam, verím, 
mám nádej. Všetko synonymá nesúce 
pre človeka jeden odkaz. Kým žiješ, 
cesta tvoja i  tvojej rodiny, hocako 
ťažká, má zmysel. Kríž, ktorý si na 
svoju cestu dostal do opatery, ten často 
neznesiteľne ťažký kríž, pod ktorým 
padáš, dokážeš uniesť. Len si zacho-
vaj svoju vieru. Bojuj dobrý boj. 
Neúnavne kráčaj s modlitbou na pe-
rách na svojej ceste. 

Už predtým, ako som sa so spome-
nutým mottom prvýkrát stretol, sme 
sa ním v rodine riadili. Čo iné človeku 
zostáva v  stretnutí sa s  celoživotnou 
chorobu u  svojho dieťaťa? Čo iné ako 
viera, nádej a láska? Ale predsa je tam 
ešte Niekto, kto nás ochraňuje a je pri 
nás vždy, kým dýchame. Myslím na 

Ježiša. A na Cirkev. (Mt 16, 18: A ja Ti 
hovorím: Ty si Peter a na tejto ska-
le postavím svoju Cirkev a pekelné 
brány ju nepremôžu.).

Čo však v situáciách, kedy sú veriaci 
a samotná Cirkev prenasledovaní a tr-
pia za svoju vieru? Vtedy nám tiež zo-
stáva pevná viera a modlitba. „Pán mi 
vždy pomohol a dal mi to, o čo som 
ho prosil pre trpiacich kresťanov,“ 
vyjadril sa zakladateľ nadácie ACN – 
Pomoc trpiace Cirkvi páter Werenfried 
van Straaten. 

Slovenská národná kancelária 
ACN Slovensko – Pomoc trpiacej 
Cirkvi ďakuje všetkým ľuďom, ktorí 
vo svojich modlitbách myslia na na-
šich prenasledovaných a  núdznych 
bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým 
dobrodincom, ktorí štedrým srdcom 
a  finančnými darmi pomáhajú zmier-
ňovať ich utrpenie.

Pokiaľ dýcham, dúfam a verím

» Jozef Bednár
ACN Slovensko
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BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
KONŠTRUKCIE

VÝROBA

A
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0902 061 180 • stevo.zelenka@branysz.sk
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

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

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

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

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

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

320 € 370 €

480 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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MURÁRSKE
A OBKLADAČSKÉ

PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
0903 607 781
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ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA
výkup oceľového šrotu a farebných kovov

zber elektroodpadu
VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica

email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA



SE19-33 strana - 5

5
HLAVU HORE / SLUŽBY

41
-0

03
9

Stačí zavolať a my vás navštívime.

Skalica, ul. Horská
0902 624 774 • 034/664 87 86

www.kamenarstvostapav.sk

Môžete si vybrať
asi zo 100 druhov

pomníkov

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

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

NAŠA FIRMA MÁ 28 ROKOV

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

Príďte sa presvedčiť
63
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

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

s podložkou 

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

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

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2390 € • 1-hr. 1790 €
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• kompletné rekonštrukcie
   domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba

Murárske práce
0904 259 971
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žalúzie · siete · rolety
· roletky · okná · dvere

· zasklenie balkónov
· zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ
· OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

NOVINKA
UVÁDZACIA

CENA

SIETE RESPILON AIR - RESPILON®

Spoľahlivo ochránia pred ochoreniami,
alergiami a znečištením - pre domov

bez smogu a alergií
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

V médiách vidíme často klamárov, 
ktorí sa nikdy nepriznajú. Hovorí 
sa, že lož je nástrojom politikov a 
mnohí sa tak skutočne správajú. 

Majstrami klamstva vždy boli soviet-
ski a ruskí politici. Aj americkí politici 
klamú a nepriznajú sa. Vymyslia si 
problém a začnú na cudzom území voj-
nu. Aj vo firmách sa klame – šéfovia za-
tĺkajú svoje chyby, aj keď sa sťahujú ich 
výrobky z trhu a firme hrozia obrovské 
pokuty. Často klamú aj tí dole – keď ne-
urobia svoju prácu tak, ako bolo treba. 

Najväčšie riziko je nepriznať chybu. 
Vo výrobe to znamená, že sa zlý kus do-
stane ďalej a spôsobená škoda sa zvy-
šuje. Pri vedomom predaji nekvalitné-
ho výrobku poškodzujeme stále väčší 
počet zákazníkov, ale v konečnom dô-
sledku ohrozujeme aj existenciu vlast-
nej firmy. Sú rôzne motívy, prečo ľudia 
nepriznajú chybu – chamtivosť, strach 
alebo psychické nastavenie, pri ktorom 
človek vidí iba chyby na druhých a sám 
seba považuje za dokonalého (diktáto-
ri, psychopati, narcisovia).

Nedávno som videl video, kde Mišo 
Truban rozprával hlúposti o drogách. 
Urobil hneď tri chyby – bral drogy, 
zľahčoval to pred študentmi a napádal 
tých, ktorí ho za to kritizovali. Možno 

si uvedomil chybu, alebo mu to niekto 
poradil, ale spamätal sa a priznal si tie-
to chyby.  Priznanie so sebou prináša 
veľa dobrého. Najskôr prichádza úľava 
a svedomie si vydýchne. Už nepotre-
bujeme míňať energiu na klamstvo a 
pretvárku. Priznanie chyby je prvým 
krokom k poučeniu a náprave. Ten, kto 
hľadá chyby iba na druhých, niekedy 
pôsobí ako slon v porceláne. Porozbíja 
všetko okolo a nakoniec zničí aj sám 
seba. Každé klamstvo sa raz prezradí, 
veď Pán nad nami pozná aj naše myš-
lienky a má spočítané aj naše vlasy na 
hlave. Klamár často vyzerá pred ľuďmi 
ako zbabelec, odvaha priznať sa vyža-
duje statočnosť a charakter. Priznaním 
sa oslobodzujeme a získavame reš-
pekt, klamstvo človeka dusí a vedie k 
opovrhnutiu druhých.

Treba podporovať 
ľudí, ktorí sa pri-
znajú k chybám 
a odpúšťať im. A 
treba aj odhaľovať 
zločiny tých, ktorí sa 
nikdy nepriznajú, 
trestať ich a 
odpúšťať. 

Priznať sa

» Ján Košturiak

0908 979 377

INZERCIA
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bo Baráky, Kátov aj bez 
chatky.Tel. 0902681061 
» Prenajmem zre-
konštruovanú garáž 
so sklepom v Skalici 
(elektrina 240V).Tel. 
0902175048 
» Predám záhradku s 
chatkou v záhr. osade 
Kunov 1.Tel. 0905379584

R08_STAVBA
» Predám sklolaminá-
tové žumpy o objeme 
5.000, 8.000 a 10.000 
litrov a vodomerné plas-
tové šachty. Cena od 650 
€. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú 
skúšku.Tel. 0905925991 
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVE
» Predám malé šteniat-
ka za symbolickú cenu.
Tel. 0907276042 
» Predám HUSI živé aj 
očistené. Kopčany.Tel. 
0903572514 
» Predám nové konzum-
né zemiaky neprané, 
domáci sad, 1kg 2,20€ pri 
objednávke nahlásiť 2 dni 
vopred.Tel. 0908635772 
» Predám jačmeň, Mokrý 
Háj.Tel. 0948336705 
» Predám durmany (an-
jelské trúby) rôzne far-
by.Tel. 0265968232 
» Predám jačmeň, pšeni-
cu 16 € za 100 kg, Mokrý 
háj.Tel. 0907480703 
» Predám hrozno Sau-
vignon (0,70€/kg), Char-
donnay, Rulandské biele 
(0,60€/kg), Modra.Tel. 
0904883330 
» Predám marhuľový 
kvas.Tel. 0915154320 
» Predám nelúpané 
vlašské orechy 3€/ kg.
Tel. 0944919052 
» Predám jahňatá.Tel. 
0907588694 
» Predám hrozno - bie-
le i modré odrody .Tel. 
0905619375 
» Predám slivkový, mar-
huľový kvas a orechy.
Tel. 0346683034

Občianska
riadková
inzercia

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

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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JÚL – AUGUST
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• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
    NÁKLADOV NA ENERGIE

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

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

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

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

0918 500 492

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

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

AUGUST
mesiac

obrovských
zliav 

Nie môžme, ale môžeme.
Nie pracná drina, ale prácna drina.

Slovenčina naša

68
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0908 979 377

INZERCIA

Program kina Cinemax Skalica 
Piatok 16.8: Toy Story 4 3D 15:00, Leví kráľ 2D 15:40, 
Toy Story 4 2D 16:10, Vtedy v Hollywoode 17:10, 
20:20, Diego Maradona 18:10, Kráľovné zločinu 
18:30, Rýchlo a zbesilo: Hobbs & Shaw 20:40, Nočné 
mory z temnôt 20:50
Sobota 17.8.: Labková patrola 13:20, 14:30, Tajný 
život maznáčikov 2 2D 13:40, Toy Story 4 3D 15:00, 
Leví kráľ 2D 15:40, Toy Story 4 2D 16:10, Vtedy v Hol-
lywoode 17:10, 20:20, Diego Maradona 18:10, Kráľov-
né zločinu 18:30, Rýchlo a zbesilo: Hobbs & Shaw 
20:40, Nočné mory z temnôt 20:50
Nedeľa 18.8.: Labková patrola 13:20, 14:30, Tajný 
život maznáčikov 2 2D 13:40, Toy Story 4 3D 15:00, 
Leví kráľ 2D 15:40, Toy Story 4 2D 16:10, Vtedy v Hol-
lywoode 17:10, 20:20, Diego Maradona 18:10, Kráľov-
né zločinu 18:30, Rýchlo a zbesilo: Hobbs & Shaw 
20:40, Nočné mory z temnôt 20:50
Pondelok 19.8.: Toy Story 4 3D 15:00, Leví kráľ 2D 
15:40, Toy Story 4 2D 16:10, Vtedy v Hollywoode 
17:10, 20:20, Diego Maradona 18:10, Kráľovné zlo-
činu 18:30, Rýchlo a zbesilo: Hobbs & Shaw 20:40, 
Nočné mory z temnôt 20:50
Utorok 20.8.: ARTMAX – Bécassine! 18:30, Toy 
Story 4 3D 15:00, Leví kráľ 2D 15:40, Toy Story 4 2D 
16:10, Vtedy v Hollywoode 17:10, 20:20, Diego Mara-
dona 18:10, Rýchlo a zbesilo: Hobbs & Shaw 20:40, 
Nočné mory z temnôt 20:50
Streda 20.8.: Toy Story 4 3D 15:00, Leví kráľ 2D 
15:40, Toy Story 4 2D 16:10, Vtedy v Hollywoode 
17:10, 20:20, Diego Maradona 18:10, Kráľovné zlo-
činu 18:30, Rýchlo a zbesilo: Hobbs & Shaw 20:40, 
Nočné mory z temnôt 20:50

» red

Majstrovstvá Slovenska
do 23 rokov 
Koncom júna sa v Trnave uskutočnili majstrovstvá 
mužov a žien do 23 rokov.Atletiku Holíča reprezento-
vali traja pretekári a všetcí si vybojovali cenné kovy.
Zlatú medailu  s prehladom získala Monika Zavilin-
ská výkonom  173 cm .Výkon ktorým si zabezpečila 
účasť na ME do 23 rokov vo Švédsku.Stríbro získal 
Pavol Vendelín Riečicky za skok vysoký a bronzovú 
medailu získal Oliver Ševčík za skok vysoký. 

» Broučka
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MIMORIADNA AKCIA!

FASÁDNE
ŠTÚDIO

miešanie farieb a omietok  •  zatepľovacie  systémy  •  gra�cký návrh zdarma

VZORKOVÁ VÝSTAVA DLAŽIEB A ZÁHRADNÝCH PRVKOV V HOLÍČI NA BRATISLAVSKEJ UL.

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

FASÁDNE
OMIETKY 

a FASÁDNY
POLYSTYRÉN
ZĽAVA 25%TEHLOVÉ OBKLADY cena:  17 € / m2

(po likvidácii chovov úžitkových zvie-
rat)

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR ma v pláne 
odškodniť chovateľov ošípaných, 
ktorým boli nariadené veterinárne 
opatrenia na likvidáciu ošípaných 
kvôli africkému moru ošípaných.

Chovatelia ošípaných, budú môcť po-
žiadať o odškodnenie prostredníctvom 
výzvy pre nepodnikateľov – chovateľov 
zvierat – všetky informácie nájdu na 
stránke ministerstva, tu: http://www.
mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&-
navID2=1344&sID=17&id=14407

Výška kompenzácie 
bude predstavuje:

Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 
kg (vrátane odstavčiat) – 3,00 eurá/ kg
Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 
kg – 1,40 eura/kg

Chovatelia musia doložiť:
• vyplnenú Žiadosť o poskytnutie dotá-
cie (príloha č. 1) a
• vyhlásenie (príloha č. 2) podľa vzoru, 
ktoré sú súčasťou tejto výzvy,
• doklad o zriadení bankového účtu 
žiadateľa v banke alebo pobočke za-
hraničnej banky, na ktorý sa má dotá-
cia poukázať,
• výpis z centrálneho registra hospo-
dárskych zvierat, nie starší ako tri me-

siace,
• kópiu dokladu o nariadení opatrení, 
ktorý vystavila príslušná regionálna 
veterinárna a potravinová správa,
• kópiu dokladu o zrušení opatrení, 
ktorý vystavila príslušná regionálna 
veterinárna a potravinová správa,
• kópiu dokladu preukazujúceho 
množstvo dodaných mŕtvych tiel zvie-
rat do prevádzkarne
• na spracovanie živočíšnych vedľaj-
ších produktov.

Požiadať o odškodnenie 
môžu do 13. septembra 2019.

Predovšetkým musia byť ukončené 
veterinárne opatrenia v danej oblasti.

Odškodnenie sa vzťahuje len na re-
gistrovaných chovateľov, ktorý si splni-
li legislatívne požiadavky. Nahlásenie 
infikovaných zvierat štátnemu alebo 
súkromnému veterinárnemu lekárovi 
je mimoriadne dôležité na zamedze-
nie šírenia nákazy do ďalších oblastí 
Slovenska! Ak držiteľ zvierat doposiaľ 
nenahlásili chov ošípaných miestnej 
Regionálnej veterinárnej a potravino-
vej správe, je nevyhnutné, aby tak bez-
odkladne urobil!

Kto má nárok na odškodné

» Zdroj: MP a RV SR

Nie rohlík, 
ale rožok. Nie lízatko, ale lízanka.

Slovenčina naša Nie buď 
na mňa milý, ale buď ku mne milý.

Slovenčina naša

Dobré časy sa 
končia, potvr-
dzujú to naj-
novšie čísla z 
e k o n o m i k y . 
Koniec nadštan-
dardných časov 
dáva dobrý dô-

vod na vystavenie vysvedčenia, 
ako vláda Smeru využila toto ob-
dobie.

Vláda dlho odkladala svoj 
hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný 
rozpočet. Miliardová diera v roz-
počte naznačuje, že tento cieľ ani 
po rokoch zbytočného odkladania 
nebude splnený. Preto sme opako-
vane vyzvali ministra financií, aby 
zabránil ďalšiemu rozvratu verej-
ných financií a pokutám za zlé hos-
podárenie od Európskej komisie.

Namiesto zvyšovania daní by 
mal minister financií predstaviť ro-
zumnejšie hospodárenie v súlade s 
tým, čo mu navrhuje útvar Hodno-
ta za peniaze. Plnenie týchto odpo-
rúčaní je totiž zatiaľ katastrofálne.

Aj keď spomalenie ekonomic-
kého rastu prebieha vo väčšine 
ďalších európskych štátov, práve 
na Slovensku sa ekonomický rast 

spomaľuje výraznejšie, ako v iných 
štátoch. Jedným z dôvodov je, že 
vláda opakovane zlyháva pri čer-
paní eurofondov, vrátane výstavby 
diaľnic. Je to vidieť aj pri posled-
ných číslach stavebníctva, ktoré v 
júni zaznamenalo takmer 4-per-
centný prepad. A pritom prepad nie 
je väčší len vďaka hypotekárnemu 
boomu a výstavbe bývania. Samot-
né práce na inžinierskych stavbách 
poklesli o vyše 16%.

Preto odkazujeme tejto vláde, 
aby skončila štvorročné dovo-
lenkové obdobie, kedy prejedala 
príjmy a premrhala dobré časy, a 
aby konečne začala pracovať.

Slovensko sa prepadlo v kvali-
te podnikateľského prostredia. 
Chýbajú nové súkromné investície 
a vláda ekonomiku 
naďalej drží len pri 
manuálnej výrobe, 
ktorá ponúka níz-
ke mzdy. Preto tre-
ba zásadne zmeniť 
smerovanie Sloven-
ska v najbližších 
voľbách.

Vláda prejedla dobré časy 
a Slovensko nepripravila na budúcnosť
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» Eduard Heger
 tieňový minister financií a hospodárstva
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R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047 
» Kúpim rôzne starožit-
nosti aj poškodené.Tel. 
0903753758

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám bicykel skla-
dačka-hliníková, cena 
dohodou. Informácie 
na.Tel. 0905759457 
» Predám stoly a stolič-
ky.Tel. 0905254090 
» Predám krovinorez 
ešte v záruke, špe-
ciál profesionál.Tel. 
0907276042

R14_ROZNE_INE
» Kto daruje alebo predá 
staré použité vodovod-
né batérie, ventily. Ďa-
kujem .Tel. 0944634153

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» Hľadám kamarátku od  
47-54r..Tel. 0907369234

Občianska
riadková
inzercia

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

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SE zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Nie sáčok, ale vrecko, vrecúško.
Nie kúpelka, ale kúpeľňa.

Nie alergológ, ale alergiológ.
Nie aloe, ale aloa.

Slovenčina naša
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Májovanka

31.8.2019 o 14:00 h

Amfiteáter  HOLÍČ

v sobotu
Vstupné: 5 €

srdečne vás
pozýva

Moderuje

Franta
UHER

Sponzori

Z oboch brehú MoravyZ oboch brehú Moravy
Medzinárodný festival dychových                hudieb1717

deti do 15 rokov
a ZŤP zdarma

zlosovateľné
programy

0905 915 033

Farbiarske skúšky
malých plemien   

Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica 
usporiadala dňa 3. Augusta 2019 farbiarske skúšky 
malých plemien. Organizáciou týchto skúšok po-
verila Poľovnícke združenie Borský Mikuláš, ktoré 
toto kynologické podujatie v tomto roku organizuje 
už po štyridsiatykrát. Okrem týchto skúšok PZ Bor-
ský Mikuláš v tento a nasledujúci deň  organizovalo 
i farbiarske skúšky stavačov a retrívrov  i špeciálne 
skúšky z vodnej práce. Uskutočnenie takto nároč-
ných skúšok by sa len ťažko chcelo uskutočniť bez 
obetavých členov, ktorí majú záujem a pochopenie 
pre poľovnícku kynológiu. 

Samotné farbiarske skúšky malých plemien 
zahájil v poľovníckom areáli predseda PZ Borský 
Mikuláš Bc. Róbert Macek, ktorý privítal všetkých 
účastníkov skúšok a predstavil zbor rozhodcov ve-
dený hlavnou rozhodkyňou Mgr. Katarínou Malíko-
vou z Dunajskej Lužnej. 

Na skúšky bolo prihlásených 17 vodičov z okresu 
Myjava, Senica, Skalica a Bratislava nastúpilo 15 vo-
dičov. Po ukončení poslednej skúšobnej disciplíny, 
hlavná rozhodkyňa Mgr. Katarína Malíková  skúšky 
ukončila, odovzdala  preukazy o pôvod, diplomy 
a oboznámila s poradím na prvých troch miestach  
FSMP nasledovne: na prvom mieste skončil jazve-
čík hrubosrstý AUDI z lesov Záhoria, 122b./1C s vodi-
čom Tomášom Jurčom z Kopčian, na druhom mieste 
skončila ANY z Mníchovej úboče, slovenský kopov, 
116b./1C s vodičom Marcelom Krahulcom z Prietr-
že a na treťom mieste skončil jazvečík hrubosrstý 
ARWEN z Lednického panstva 108b./1C s vodičom 
Miroslavom Bránikom z Bratislavy. 

Na samotný záver FSMP predseda PZ Borský 
Mikuláš Bc. Róbert Macek požiadal prítomných o 
minútu ticha za zosnulého dlhoročného kynológa, 
rozhodcu a chovateľa pána Pavla Žáka z Košútovca 
časť Senica, ktorý nás v mesiaci jún opustil.

» Jozef Bachratý 

Oslavy SNP v tradičnom
i športovom duchu   

Koniec prázdnin sa neodmysliteľne spája aj 
so spomienkou na Slovenské národné povstanie. 
Tento rok nebude výnimkou. Jedným zo série regi-
onálnych spomienkových podujatí budú oslavy 75. 
výročia SNP v Prietrži U Rehušov spojené so 14. roč-
níkom Behu vďaky.

(Senica, Prietrž) Obe podujatia majú dlhoroč-
nú tradíciu a tešia sa obľube verejnosti. Tento rok 
organizátori, ktorými sú Obec Prietrž, Oblastná 
organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov, 
Občianske združenie Petrus, Mesto Senica a Záhor-
ské osvetové stredisko, spojili sily a pripravili celo-
denný program určený pre rôzne vekové kategórie. 
V poslednú prázdninovú sobotu 31. augusta 2019 sa 
krátko pred obedom v Prietrži U Rehušov začínajú 
detské  a mládežnícke súťaže a tiež Beh zdravia pre 
rekreačných športovcov. Od 13:30 sa zdatnejší bežci 
môžu registrovať na Beh vďaky pri Štadióne FK Se-
nica. Beh štartuje o 15:00 hod. a v tom istom čase sa 
U Rehušov začínajú aj sprievodné podujatia osláv, 
súčasťou ktorých budú ukážky klubov vojenskej 
histórie, súťaže pre deti a výstava o protifašistickom 
odboji v regióne. Pietny akt bude  o 18:00 hod., bude 
pokračovať tradičnou vatrou a tiež premietaním 
filmu o SNP.  Zaujímavá prírodná scenéria, občer-
stvenie i country hudba už len dotvoria príjemnú 
atmosféru tohto podujatia. Organizátori srdečne 
pozývajú.                                                                           » red
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V prípade záujmu kontaktujte:
Lea  -  0901 902 313
DEVÍNSKA NOVÁ VES

Mzda

KUCHÁR Mzda

VÝDAJCA Mzda

nabor_JLR_VW_A6_2019-06.indd   1 12/08/2019   13:33

Voda a  plávanie v  bazénoch na kú-
paliskách či v  jazerách k letu neod-
mysliteľne patrí. Letné kúpanie však 
okrem príjemného osvieženia priná-
ša aj rôzne nástrahy, ktoré môžu spô-
sobiť vážne zdravotné komplikácie. 

Upozornil na to prednosta Očnej kli-
niky Univerzitnej nemocnice Martin 
Peter Žiak. Podľa neho medzi najohroze-
nejšiu skupinu patria nositelia kontakt-
ných šošoviek. Práve im hrozí najväčšie 
riziko, že si z  vody okrem osvieženia 
odnesú aj niečo iné. „Vo vodách žijú 
améby - meňavky. Našli by sme ich 
v prírodných jazerách, ale vyskytujú sa 
aj v nesprávne udržiavaných bazénoch 
či vírivkách. Améby preferujú najmä 
plytké stojaté vodné plochy, čím je voda 
teplejšia, tým viac améb v  nej žije. Za 
normálnych okolností človeku neško-
dia, pre nositeľov kontaktných šošoviek 
však predstavujú riziko,“ vysvetlil Peter 
Žiak. 

Pri kúpaní sa améby môžu s vodou 
dostať do oka pod šošovku, kde sa roz-
množujú a parazitujú, čo môže spôsobiť 
veľmi vážne zápaly rohoviek. „Pacient 
môže dostať ťažký zápal vnútra oka, 
po ktorom môže dokonca prísť o  zrak. 

Bohužiaľ, takéto prípady vôbec nie sú 
ojedinelé, ja sám som videl minimálne 
päť pacientov, z ktorých po ťažkom zá-
pale dopadol relatívne dobre len jeden. 
V  USA príde takto o  zrak ročne až 150 
ľudí, v našich končinách je takýchto prí-
padov popísaných niekoľko desiatok,“ 
informoval odborník.

Liečba je veľmi problematická, pre-
tože očné kvapky, ktoré na tento typ 
zápalu zaberajú, sa v  Európe bežne 
kúpiť nedajú. „Améby sú veľmi odolné, 
antibiotiká na ne nezaberajú. Najlepšou 
prevenciou je pri kúpaní kontaktné šo-
šovky nepoužívať, alebo nosiť jednora-
zové, ktoré sa hneď po kúpaní vyberú 
z očí a vyhodia. Nestačí si ich len vybrať, 
vyčistiť v roztoku a opäť nasadiť, pretože 
améba už môže byť na šošovke prichy-
tená,“ varoval doktor Peter Žiak. Akan-
tamébový zápal sa prejavuje červeným 
okom, ktoré je svetloplaché, typickým 
prejavom je veľká bolesť v  ňom. Ak sa 
zápal rozvíja ďalej, na rohovke sa objaví 
biely fľak, ktorý sa rozširuje a niekedy 
môže mať tvar prstenca. Skoré vyhľa-
danie lekárskej pomoci je preto veľmi 
dôležité. 

Pozor na kontaktné šošovky 
pri kúpaní

» TASR + red

Malá vlčia svorka, ktorá sa na čes-
ko-slovenskom pomedzí v Javorní-
koch usadila v roku 2018, priviedla 
túto jar na svet vĺčatá. Ide vôbec o 
prvé potvrdené rozmnožovanie 
vlkov v tejto oblasti od ich návratu 
v 90. rokoch minulého storočia.

Podľa hovorcu Národného lesníc-
keho centra vo Zvolene Jána Lichého, 
informácie sa podarilo získať vďaka 
monitoringu olomouckého Hnutí 
DUHA a ďalších spolupracovníkov 
zo Štátnej ochrany prírody SR. Pár 
momentov zo skrytého života vlčej 
rodiny zdokumentovali zoológovia 
priamo v teréne. 

Okrem rozmnožovania vlkov sa 
podarilo v Beskydách a Javorníkoch 
potvrdiť aj narodenie rysích mláďat. 
Po šiesty raz za sebou sa matkou stala 
deväťročná rysica Draža a prvýkrát aj 
rysica zoológmi označovaná ako Luc-
ka. Ďalšie mláďatá má aj deväťročná 
rysica Hermína, aktuálne sledova-
ná pomocou GPS telemetrie v rámci 
cezhraničného projektu Interreg. 
Chránená krajinná oblasť Beskydy je 
tak jediným miestom v Českej repub-
like, kde sa trvale vyskytujú všetky tri 

druhy veľkých šeliem. 

Peter Drengubiak zo Správy Chrá-
nenej krajinnej oblasti (CHKO) Kysuce 
informoval, že ochrana vlka dravého 
je jednou z priorít CHKO, čomu na-
svedčuje aj jeho celoročná ochrana 
takmer na celom území správy. Re-
produkcia a vlčie prírastky v Javor-
níkoch naznačujú, že potenciál pre 
život vlka v tomto pohorí nepochybne 
existuje.

„Správa CHKO Kysuce listom 
oslovila príslušné lesné úrady, ktoré 
majú kompetenciu usmerňovať čin-
nosť obhospodarovateľov poľovných 
revírov v Javorníkoch. Cieľom je na 
jednej strane zabezpečiť ochranu 
vlka v Javorníkoch nielen na papie-
ri, ale aj priamo v teréne. Na strane 
druhej, v prípade vzniknutých škôd 
na ovciach, ponúknuť chovateľom 
pomocnú ruku pri riešení škôd spô-
sobených vlkom. Podmienkou na 
schválenie požiadavky náhrady škôd 
je potrebné mať registrovaný chov a 
zároveň zabezpečené stáda,“ povedal 
pre agentúru Peter Drengubiak. 

Dobré správy z prírody

» Zdroj: TASR

Pred rokom vstúpil do kín česko-
-slovenský film Jan Palach. Ide o 
filmové spracovanie príbehu štu-
denta, ktorý sa v roku 1969 upálil na 
protest proti sovietskej invázii do 
Československa.

Je to film pre mladých, už po premiére 
mnohých zaujalo, ako rôzne ho vnímajú 
rôzne generácie. Viacerí diváci konšta-
tovali, že boli prekvapení, ako veľmi 
rozumeli konkrétnym pocitom, emóci-
ám a momentom vo filme. Povedal to aj 
predstaviteľ hlavnej postavy Viktor Za-
vadil, 26-ročný rodák z Ostravy.

Táto skúsenosť podľa prevažne di-
vadelného herca vychádza z toho, ako 
sa snažil pristupovať k postave Jana 
Palacha. „Nič iné mi neostávalo, len 
vychádzať z pocitov, ktoré poznám, pre-
tože dostať sa do hlavy Jana Palacha, sa 
nedá. Človek si to musí spojiť s vlastný-
mi skúsenosťami. Tie nie sú iné, ako boli 
napríklad v 60. rokoch, zradu poznáme 
všetci alebo to, že náš ľudia opúšťajú,“ 
dodal Zavadil, pre ktorého je titulná úlo-
ha vo filme scenáristky Evy Kantůrkovej 
a režiséra Roberta Sedláčka Jan Palach 
prvou veľkou filmovou príležitosťou.

Viktor Zavadil sa narodil 32 rokov 
po Palachovej smrti, takže študenta, 
ktorý sa upálil na protest proti okupan-

tom i historické súvislosti Pražskej jari 
a augustových udalostí roku 1968 po-
znal len z učebníc. Vedomosti o svojom 
hrdinovi a jeho dobe si však rozširoval. 
Spoločne s režisérom Sedláčkom do-
konca navštívili archív Univerzity Kar-
lovej, kde sa nachádza časť Palachovej 
pozostalosti vrátane osobnej korešpon-
dencie a fotografií. 

Náročné výpravné zábery so stov-
kami ľudí a strieľaním na Václavskom 
námestí sa inscenovali v Pardubiciach. 
„Z Václaváku sa stal Time Square, ta-
kže sme to nakrúcali v Pardubiciach, 
kde nás neohrozovali zvedaví turis-
ti. Celé sme to tam postavili, vrátane 
sochy sv. Václava,“ prezradil režisér 
Sedláček s tým, že pri akčných scénach 
sa nechal inšpirovať dobovými foto-
grafiami. Vo filme rozpráva príbeh po-
sledných mesiacov Palachovho života, 
ukazuje cestu, na ktorej sa z milujúce-
ho syna, oddaného priateľa a citlivého, 
premýšľajúceho študenta filozofie stala 
„pochodeň číslo 1“.      

Dráma Jan Palach sa v tomto obdo-
bí vracia do kín. V ďalších úlohách sa 
predstavuje Zuzana Bydžovská, Deni-
sa Barešová, Kristína Kanátová, Michal 
Balcar, Karel Jirák, Jan Vondráček.

Film, ktorý stojí za to vidieť 

» red

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERCIA

0908 979 377
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Firma LARK s.r.o.
prijme do TPP zamestnancov

do prevádzky pekáreň
na výrobu Skalických trdelníkov.

telefonicky - 0903 208 404
email - sikulova@larksro.sk
osobne - Pod hájkom 2, Skalica
                   v čase od 8,00 do 14,00 

Kontakt:

Ponúkame mzdu 600,- € mesačne brutto

63
-0

00
4

AKE Skalica s.r.o.
Nádražná 33, Skalica 909 01

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

• ÚDRŽBÁR STROJOV
• PRACOVNÍK KONTROLY
• BRÚSIČ, SÚSTRUŽNÍK

director@ake-bearings.sk                 www.ake-bearings.sk

Pre bližšie informácie volajte +421 905 769 175
Možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie

Požiadavky: • vzdelanie v odbore
• samostatnosť • �exibilita650 - 800 €
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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

» PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
     v bicyklovej a kolesovej výrobe
» KONTROLA KVALITY
» LOGISTA

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

Firma Dema Senica a.s. 
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• obsluha polygra�ckého stroja
Mzda od 650 € do 1200 €  (z toho základná zložka mzdy 550 €)

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

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica
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PONUKA PRÁCE
KT Obal príjme pracovníka na pozíciu

Vzdelanie: stredoškolské z maturitou, prax výhodou
- nie je však podmienka

Požiadavky: serióznosť voči zákazníkom,
komunikatívnosť, vodičský preukaz skupiny B
Ponúkame: základná mzda 600 € + motivačný

benefit obchodného zástupcu
Info: v sídle firmy Jablonica 583 alebo

tel. 034/658 3202,  pán Tomek - tel. 0908 721 983

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
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HĽADÁME
MONTÁŽNIKA OKIEN

Celoročná práca. Mzda brutto. 
4000 až 8000 EUR/MESAČNE

0948 007 464
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Pizza Apetito
v Holíči prijme

0948 690 777

ŠOFÉRA NA
ROZVOZ PIZZE

Mzda 4,- EUR / hod.

HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV

NA RÔZNE POZÍCIE
(zámočník, inštalatér, tesár)

• mzda od 11€/h. + dié
20€/deň • práca na rakúsku
PZ • príspevok na ubytovanie
a cestovné náklady • Nutné

ovládať nemecký jazyk

Práca
v Rakúsku

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov

Nie 
po vzore, ale podľa vzoru.

Slovenčina naša

Vtipy 
týždňa

»  Francúzsky dramatik Mar-
cel  Achard sa na jednom ve-
čierku prihovoril istej staršej 
neuznanej herečke :
-Ako ste len po tom šampan-
skom opekneli ..
-Ja som predsa žiadne šam-
panské nepila, – zaštebotala 
herečka polichotene.
-Vy nie, ale ja áno !

» Balzaca  raz navštívil jeden 
z jeho mnohých veriteľov.
-Veľmi potrebujem svoje 
peniaze, – vysvetľuje hosť, – 
lebo i ja musím vrátiť dlh !
-Ale to je vrchol ! – Odpovedá 
Balzac. – vy si robíte dlhy a 
chcete, aby som ja ich platil ?!
     » redakcia
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 300 €ZĽAVY AŽ DO 30%

VOLAJ IHNED:

P
ersonálna &

 pracovná agentúraP
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• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

PRÁCA IHNED

EURO    personal
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Veľkosť inzerátu
49,5 x 61,5 mm

za sumu

449 €
v počte

1.5000.000 ks

Inzercia v 39 regionálnych
tituloch, ktoré sú týždenne
vydávané v náklade 
1.500.000 kusov na lukratívnej 
zadnej strane v každom okrese!
Volajte 0905 915 033,
0908 979 377.

PONUKA,
KTORÁ SA OPLATÍ


