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Týždenne do 34 570 domácností

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

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

AKCIA na rok 2020

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

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

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

Slovenčina naša
Nie
navolili, ale zvolili.

0910 902 635•0905 323 022

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

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

63-0011

Teda, nie tak ich krásou, jedinečnosťou, ale tým, že ja si v nich postavím, ja v nich budem robiť to, čo v nich
nikto nesmie. A hoci sú stavby v národných parkoch logicky zakázané, ak nejde o stavby vo všeobecnom záujme občanov či prírody, tak títo stavitelia majú
vybavené všetko v súlade so zákonom.
Postav si chatu v národnom parku,
postav si vilu v mestskom parku. Ukáž,
že si chlap, že si niekto, že môžeš všetko, že si pozemský boh! Že zákony,
slušnosť, morálnosť, etika, civilizovanosť, že to tu je iba pre ten otravný
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Peniaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.
Nie, neprekvapuje to. Ak niečo
prekvapuje, tak iba to, že takýmto ľuďom pravidelne každé štyri roky časť z
nás, voličov, odovzdáva moc. Právo robiť si čo chcú v spoločenstve, kde väč-

šina ľudí nepochybuje o tom, že smie
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony.
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom
stupni platia obmedzenia, na tom
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v
národnom parku, druhý, z toho nižšieho, sa teší, že v susednej dedine našiel
prácu na dva týždne. V stredoveku boli
na Slovensku poddaní. Dnes máme
akúsi novú spoločenskú vrstvu – naddaných. Predaných. Zapredaných.
Moci a majetku a neobmedzenosti,
hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj
všetkým nám takéto konštatovanie vyhovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali
všade okolo nás predstavitelia boľševickej moci ako smreky počas víchrice.
U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les.
O mesiac budeme „oslavovať“ výročie
„spoločensko-politických“
zmien. Treba si položiť
otázku, čo sa vlastne v
otázke vnímania a prístupu k moci , ako aj jej
výkonu odvtedy zmenilo.
Všetko dobré -

16-0290

Jeden nominant moci stavia chatu
v jednom národnom parku, iný zas
rekonštruuje chatu v inom národnom parku. Ďalší, po ktorom dnes
už ani pes neštekne, zas býva v srdci ďalšieho národného parku. Asi to
bude nejaká epidémia. Nejaká obsesia národnými parkmi.

www.kamenarstvo-bocan.sk

Už to ani neprekvapuje

OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných
prostriedkov

Senica, Kolónia 1483/80

cena:

3€

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

1 kus

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

cena:

SENO

Pozrite si našu ponuku na

www.cammino.sk

3.50 €
1 kus

0940 601 904 • Senica

1

41-0030

Otvorené:
Po - Pia: 8.00 - 16.30,
So: 9.00 - 12.00
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S vlastníctvom pozemkov je spojených
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý
vlastník je oprávnený nakladať s vecou,
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho
uváženia.
Vlastník má okrem oprávnení v súvislosti s jeho pozemkom i určité obmedzenia,
pretože nesmie neprimerane zasahovať do
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdialenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú
povinnosť, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval iného alebo nekonal niečo,
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných.
V susedských vzťahoch vznikajú z takýchto obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvorí ich súhrn právnych noriem upravujúcich
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľností, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok.
Medzi subjekty susedských vzťahov možno zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok.
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhodnutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií.
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnuteľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a
stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však
nie je súd viazaný a aj napriek negatívnemu stanovisku môže rozhodnúť v prospech
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie
požiadal. Individuálne posúdenie potreby
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy
pozemku, jeho využívania, susedských
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zriadenia plotu môže byť zamedzenie susedovi
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd
povinný skúmať, či dochádza, respektíve
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad
sa na záhradu takejto osoby dostávajú
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je podľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby
postačuje ohlásenie takejto stavby.

AKCIA

západné Slovensko
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

-10%

tel.: 0944 958 096

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036

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

• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com
SME PRVÁ FIRMA,

KĽÚČOVÁ SLUŽBA
VLOŽKY, ZÁMKY
ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV
SCHRÁNKY, TREZORY

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ
A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

320 €

370 €
480 €

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

work.byvanie@gmail.com

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

Stredné Slovensko
bb
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ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

• Izolácia bez tepelných mostov

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Work

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

41-0010

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

41-0011

redakcia:

Oplotenie pozemkov,
právo či povinnosť?

63-0055

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

63-0003

2

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

Mazúrová 9, Skalica
(oproti Grafobalu)
Tel.: 0918 586 322

SE19-40 strana -

2

63-0103

Východné Slovensko

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

Začíname s rekonštrukciou bytu I.

JESENNÁ AKCIA

spoločných častí a zariadení domu, príslušenstva, zastavaného a priľahlého
pozemku, z čoho mu vyplývajú práva a
povinnosti ustanovené zákonom.

ZĽAVA

45%

Povinnosti vlastníka
k stavebnému úradu
Vlastník bytu, ktorý pripravuje obNie všetci vlastníci bytov však poznajú aj právne podmienky stavebných novu, rekonštrukciu, resp. akékoľvek
úprav v byte a často ich robia bez komu- stavebné úpravy v byte, si musí byť
nikácie so správcom domu alebo spolo- vedomý toho, že niektoré zásahy je
čenstvom vlastníkov bytov, o ohlásení povinný ohlásiť na stavebnom úrade a
na stavebnom úrade ani nehovoriac.
pri niektorých potrebuje požiadať stavebný úrad o rozhodnutie o povolení
Vlastník si po odkúpení bytu zväč- stavebných úprav. Ak zasahuje do nosša myslí, že si vo vlastnom byte môže ných stavebných konštrukcií, potrerobiť, čo chce. No nie je to celkom tak. buje aj posudok oprávneného statika.
Je potrebné si uvedomiť, že byt je sú- Musí osloviť príslušný stavebný úrad, v
časťou bytového domu, konštrukč- pôsobnosti ktorého sa byt nachádza, a
né prvky bytu sú konštrukčnými zistiť, ako má postupovať, aby sa vyhol
prvkami celého domu a naopak. To prípadným problémom.
znamená, že zásah do konštrukčného
prvku bytu má v menšom alebo väčAk vlastník bytu realizuje úpravy v
šom rozsahu vplyv na všetky ostatné byte, ktoré podliehajú ohlasovacej pokonštrukčné prvky v dome. Ústava vinnosti alebo stavebnému povoleniu,
Slovenskej republiky chráni majetko- musí v prvom rade požiadať o vyjadvé práva jednotlivca, avšak iba do tej renie k stavebným úpravám správcu
miery, kým neohrozujú majetok iných domu alebo predsedu spoločenstva.
občanov, čo je v bytovom dome celkom
Pokračovanie nabudúce.
reálnym a častým úkazom. Vlastník
bytu je podielovým spoluvlastníkom
» red

Predajňa: Vrchovina 190, Kátov
Tel.: 0908 934 603
Mail: baustory@baustory.sk

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

STROJOVÉ
OMIETKY

63-0007

63-0127

Vstavané skrine Ondrúš

Tel.: 0910 644 981

DVERE

41-0015

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

KAMENNÉ KOBERCE
63-0008

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

EUR

KĽUČKY

CENTRUM DVERÍ

www.klucnik.sk

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

PODLAHA

0905 915 033
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+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik
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41-0006

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

63-0133

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT
INZERCIA

HRUBÉ STAVBY
PLOTY

INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

Murárske práce
0904 259 971

0948 771 127
piladobr@gmail.com

• sádrové
• vápenno-cementové

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

PALIVOVÉHO
DREVA

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

63-0018

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

HELPET BAU

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

ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

63-0151

(pri hlavnej ceste medzi Holíčom a Skalicou)

VSTAVANÉ
SKRINE

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

0907 211 797

platí pre hrúbky
50 mm až 300 mm

10-0166

Stalo sa nepísaným pravidlom, že
hneď po odkúpení bytu do osobného vlastníctva prichádza aj všetko, spojené s jeho rekonštrukciou.
Vlastník si často všetky práce musí
urobiť sám.

3

63-0017

SENICKO

BÝVANIE
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ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

JESENNÁ AKCIA

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Citroen Saxo,
3-dverový,
r.v.
2006,
naj.143600 km, letné +
zimné
pneumatiky.Tel.
0903847172

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

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám ornú pôdu na
Záhorí.Tel.
0940323247
» Prenajmem pozemok u
vody vhodný pre karavan,
Adamov 1.Tel. 0904287465
» Predám pozemok 900 m
2 v obci Dubovce, cena dohodou.Tel. 0902495749
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606
08 STAVBA
R08_STAVBA
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a voChcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

PALUBOVKA

GARÁŽOVÉ BRÁNY A
VJAZDOVÁ TECHNIKA

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

Imitácie dreva v nástreku
- koniec zlúpaným fóliám

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

KRTKOVANIE

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

ČISTENIE

zasklievanie terás

splátky od 149 €

41-0096

0 947
0918 56

» 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

KANALIZÁCIE

splátky od 98 €

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

Citáty
63-0054

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
» Predáme dom v pôvodnom stave v obci Petrova
Ves. Cena 77 000 €, pri
rýchlom jednaní zľava istá.
Tel. 0911610110

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

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

» „Zákony prírody nemajú
nič spoločné s morálkou:
gravitácia nie je ani čestná,
ani spravodlivá.“
Arthur Schopenhauer, nemecký filozof 1788 – 1860.

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

» „Pohľad na to, čo je v
prírode a umení krásne,
vzbudí spomienky na tých,
ktorých milujeme.“
Stendhal, francúzsky spisovateľ 1783 – 1842.

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
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04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem garzónku v
Skalici, pre 1 osobu, volať
po 17 hod.Tel. 0910981956

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

63-0023

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, nie som RK.Tel.
0948091425
» Predám 2-izb.byt v Senici.
Tel. 0907154427

41-0009

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

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.Tel. 0905218938

4

16-0010

Občianska
riadková
inzercia
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Ako na rastúce bruško

Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim.
Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

Deň otvorených dverí
na Strednej odbornej škole
vinársko - ovocinárskej v Modre
oo
oo

15. 10. 2019 od 8 do 18

4-ročné štúdium s maturitou v študijných odboroch







Modra, Kostolná 3, +421 33 647 25 79
www.svosmo.edupage.org, fb.com/svosmo.sk

24-0098




ODBORNÍK NA VÝŽIVU
Konzultácia s výživovou
špecialistkou

Nepoznám nikoho, komu nadváha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zlyhávajú na nedostatku pevnej vôle.
Preto Jane držím palce
v začatom boji, veľa
odvahy a hlavne vytrvalosť.

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

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

Poliklinika Senica / 0948 773 180

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

32-0045-8

Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväčša geneticky. Ženy majú sklon ukladať
tuk do oblasti stehien a zadku a až potom v oblasti brucha. Tento typ sa podľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva
hruškovitý, alebo odborne ženský - gynoidný. Muži ukladajú tuk najprv do
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme
o jablkovom - androidnom type. Ale že
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany,
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým
v oblasti brucha - a nielen v podkoží,
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z
dlhodobého zdravotného hľadiska je
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tučnote je hormonálne aktívny a hrozí viacerými ochoreniami hormonálnymi,
metabolickými a postihnutím srdcovo-cievneho systému. Je dôležité rýchlo
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie obvodu pásu o 1cm.

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemiaky, ryžu - prílohy. Veľa energie je aj v
tučných smotanových výrobkoch.
2. Denne by sa malo skonzumovať
asi 75 g bielkovín rozložených počas
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa,
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu.
3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dressingov s obsahom tuku), ktoré sa majú
stať hlavnou súčasťou potravy.
4. Obmedziť sladké nápoje a aj alkohol. Gram alkoholu poskytuje približne
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí
medzi nápoje s vysokým obsahom
energie - preto u konzumentov sa hovorí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov
a vlastne je to androidný - jablkový typ
obezity).
5. Zaradiť do programu cvičenie a
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen prebytočná energia, ale aj tvaruje postava.

nov inka

Čitateľka Jana (45) má problém s väčším bruchom, ktoré začalo zväčšovať
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy
nemala žiadny problém s postavou.
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľubuje pivo. Každý pondelok drží pôst
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má
sedavé zamestnanie - je asistentka.

Slovenčina naša
Nie
vzhľadom k tomu, ale vzhľadom na to.
TÚŽITE PO VLASTNEJ DOMÁCEJ PÁLENKE?

OBJEDNÁVKY OD 1.10.2019

AHOJ, SOM

Myslite na svoje

NOVÁ LEPŠIA

zdravie a chudnite

PÔŽIČKA

pod odborným

PÁLIME UŽ OD 100 LITROV KVASU

s programami

NUTRIFOOD PLAN

0905 915 033

®

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

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA
16-0314

0904 832 593

Montáž aj u zákazníka

KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRÍPRAVY
OVOCNÝCH DESTILÁTOV

Novoveská 941, Šaštín Stráže
16-0211

INZERCIA

41-0120

0949 584 525

dohľadom

∙ PONUKA RÔZNYCH DRUHOV KVALITNÉHO OVOCIA NA KVAS
(SLIVKY, JABLKÁ, HRUŠKY, VÍNO,...)
∙ SPRACOVANIE OVOCIA NA KVAS
∙ SKLADOVANIE KVASU V PÁLENICI
∙ SPRACOVANIE KVASU NA DOMÁCU PÁLENKU
Objednávky môžete realizovať prostredníctvom rezervačného formulára
na našej webovej stránke a na email: info@palenicautatka.sk
Pre viac informácií kontaktujte tel.č. 0903 458 052, 0903 226 790
alebo www.palenicautatka.sk
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PRE ZAMESTNANÝCH,
DÔCHODCOV, ŽIVNOSTNÍKOV

ACN / BÝVANIE

10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám HUSI živé aj
očistené.
Kopčany.Tel.
0903572514
» Zašlem na dobierku tulipán, krokus, modrice a iné.
1 ks/ 10 centov + poštovné.
Tel. 0902730664
» Predám hrozno modré
odrody a plastový 400l
sud na víno - Gbely.Tel.
0905619375
» Predám sečkovicu na
elektrický pohon, plne
funkčnú. Cena 40 €.Tel.
0918107920
» Predám husi a moriakov.
Tel. 0903572514
» Vykúpim vylúpané vlašské orechy z tohtoročnej
úrody. 0910 617 302.Tel.
0904462899
» Predám párik Landeských
husí na chov. Cena za pár
100 €.Tel. 0911732703
»
Predám
pávy.Tel.
0949225092
» Predám marhuľový kvas.
Tel. 0915154320
»
Predám
jačmeň
16€/100kg, Mokrý Háj.Tel.
0907480709

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

stretnutie so mnou a s lídrami moslimských a hinduistických komunít.“ Dobrou správou je, že tieto zločiny odsudzujú
aj samotní moslimovia – radikálni fanatici totiž nekonajú v súlade s ich vierou.
Podobné zločiny sú v mnohých častiach sveta na dennom poriadku. Až 300
miliónov kresťanov žije na mieste, kde sú
pre svoju vieru znevýhodňovaní. Mnohým hrozí prepustenie z práce či nedostupné vzdelanie pre ich deti. Viacerým
však hrozí aj ublíženie na zdraví či priamo smrť. Taká je realita sveta, v ktorom
žijeme.
Napriek tomu netreba strácať nádej.
Nestráca ju ani arcibiskup Shaw: „Veríme, že situácia sa obráti k lepšiemu. Vyše
60 percent kresťanov tvoria u nás mladí
ľudia. Pomáhame im dosiahnuť kvalitné
vzdelanie a stať sa profesionálmi.“
Slovensko sa uznesením parlamentu nedávno prihlásilo k ochrane náboženskej slobody. Nestáva sa často, aby za
uznesenie hlasovali predstavitelia všetkých politických strán. Pridajme sa teda
ako krajina, ale najmä jednotlivo, každý
z nás, k zástupu tých, ktorým sloboda
nie je ľahostajná.
Ak chcete podporiť tých, ktorí bojujú
za svoju slobodu viery, podporte projekty ACN cez náš web www.acn-slovensko.
org. Ďakujeme.

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

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

OD 1.10. SME PRESŤAHOVANÍ NA
ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica (autobus. stanica)

» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi

VŔTANIE
STUDNÍ

Slovenčina naša
Nie rada
(v zmysle zástupu ľudí za sebou), ale rad.

mobil: 0948 630 036
e-mail: info@uni-therm.sk
SKALICA

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

11 HOBBY AA ŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR

» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047
» Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave.Tel.
0903753758

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám bicykel skladačka-hliníková, cena dohodou. Informácie na.Tel.
0905759457
» Predám stoly a stoličky.
Tel. 0905254090
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB
OBKLADY
DLAŽBA

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

od 2
/m
3,30 €

od 3 €/m

2

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

MIREX Holíč

www.mirex.sk

0910 933 663, 034 668 3064

SE19-40 strana -
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12 DEŤOM
R12_DETOM

63-0005

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
» Darujem skriňu za odvoz.
Tel. 0948461299
» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel. 0919176233
» Predám sklenenú stenu rám - plast, s časťou v
ktorej sú dvere, vhodná do
interiéru, exteriéru, výška
258 cm, šírka 197 cm - dvere
rám 110 cm, šírka dverí 90
cm, cena 700 €, Skalica.Tel.
0904400279

Čoskoro si pripomenieme tridsať rokov od nežnej revolúcie. Čo keby sme
to oslávili tak, že pomôžeme tým,
ktorí to dnes potrebujú?
Možno to neviete, ale kresťania sú v
skutočnosti najviac prenasledovanou
náboženskou komunitou na svete. Vyplýva to z analýzy, ktorú sme v ACN
vypracovali na základe údajov zo 196
štátov. Každý siedmy kresťan, žiaľ, žije v
krajine, kde je ohrozené základné ľudské
právo na slobodu myslenia, a toto právo
zahŕňa aj slobodu vierovyznania. Vo
svete sa nábožensky motivované útoky
stále stupňujú a až 70 percent z nich je
páchaných na kresťanoch.
Pred niekoľkými dňami nás zarmútila správa arcibiskupa Sebastiana
Shawa z Lahore v Pakistane. Prostredníctvom kancelárie ACN informoval, že
v jeho krajine nebezpečne vzrástol počet
násilných konverzií na Islam. Ale čo je
ešte horšie, radikálni islamisti sa v tomto
prípade zameriavajú na mladé dievčatá,
ktoré často majú len štrnásť rokov. Unesú
ich a pod zámienkou, že neprestúpili na
moslimskú vieru, im ubližujú. Ide predovšetkým o kresťanské a hinduistické
dievčatá.
„Únos je zločin a my k nemu musíme
pristupovať ako k zločinu,“ upozorňuje
arcibiskup Shaw. Po zlej skúsenosti s
políciou išiel arcibiskup priamo za vládnymi predstaviteľmi, aby tento problém
riešili. „Vláda sa našej žiadosti chopila a
spolu s moslimskou radou usporiadala

41-0021

domerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

Ako osláviť 17. november

6

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

00-0000

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

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY

0905 953 850 info@bestav.sk

NONSTOP TAXI ŽANETKA
0911 412 196

NÁSTUP.... 1.00 EUR
JAZDA MESTOM.... 1.10 EUR
1 KM / DO 20 KM.... 1.00 EUR
1 KM / DO 50 KM.... 0.86 EUR

KONTAJNERY

0910 428 430

LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

1 KM / NAD 50 KM.... 0.78 EUR
MINIMÁLNA CENA.... 2.00 EUR
MOŽNOSŤ DLHÉ JAZDY.... DĽA DOHODY
ČAKANIE 1 HOD..... 8.00 EUR, 1 MIN.... 0,15 EUR

EXKLUZÍVNE ŽULOVÉ
KOMPLETY ZA POLOVIČNÚ
CENU.
Aj na splátky bezúročné od
30 € mesačne, vek do 65 r.

INDIVIDUÁLNA LIKVIDÁCIA
V NAŠOM AREÁLI

ARMA

0905 232 510
ŠTEFANOV
63-0145

ŽANETA REGÁSKOVÁ KOVÁLOVEC SI-147CA-1

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
J
DVOJSTRANNÝ SKLÁPAC K
ONTAJ OM
NERA
S HYDRAULICKOU RUKOU
ZD
ˇ

jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

15-0215

www.bestav.sk

16-0242

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ
OCELE, VIAZANIE
ARMOKOŠOV

Hľadám bohatých ľudí, ktorí by mali záujem pomôcť mi a zarobiť.
ZISK 200 – 10 000 MILIÁRD
Výrobok bude povinnou výbavou pre všetkých ľudí podobne, ako
autolekárnička v aute a bez neho žiadna poisťovňa nevyplatí
poistnú udalosť, tragickú smrť Vašich detí a príbuzných!!!.
Zabránime obrovským tragédiám.

ROZPREDÁVAME ŽULOVÉ
ZÁKRYTY A TABULE
CENA NÁPISNEJ TABULE
OD 150 € DO 250 €
TERASOVÝ ZÁKRYT
DVOJHROB = 350 €
TERASOVÝ ZÁKRYT
JEDNOHROB = 250 €
VÁŽENÍ OBČANIA, TERAZ
UŠETRÍTE OD 500 € DO
1500 € NA VAŠICH HROBOCH.

41-0128

0908 742 287 - Ing. PILÁT
Zavolajte, ihneď Vás
navštívime,
REALIZÁCIA DO 14 DNÍ.

SE19-40 strana -

7

SLUŽBY

Občianska
riadková
inzercia
» Predám zachovalú vlečku.Tel. 0907276042
» Predám používaný propán-butánový dvojhorák a
štvorhorák. Tieto horáky sú
veľmi odolné, vyvinuté pre
náročnú činnosť, vhodné
pre profesionálov k pokrývačským prácam. K výbave
patrí poistný tlakový ventil
s manometrom, k rukoväti
sa dá pripojiť predlžovacia
trubica dlhá 1m. Cena 200
€.Tel. 0907238841
» Predám horský bicykel
pánsky 95 €, dámsky 85
€.Tel. 0904400279

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim konskú hrabačku v dobrom stave.Tel.
0908447091
» Kúpim staré odznaky,
mince, vyznamenania, veci
po vojakoch a armáde, staré pohľadnice a knihy.Tel.
0908707350

Najčítanejšie regionálne noviny

Program kina Cinemax Skalica
Piatok 4.10.
Joker 15:30, 18:00, 20:40, Angry Birds
2 2D 15:40, Pán Maznáčik 16:10, Vieš
udržať tajomstvo 17:50, Cez prsty 18:20,
TO KAPITOLA 2 20:00 Casino.Sk 20:30

Pondelok 7.10.
Joker 15:30, 18:00, 20:40, Angry Birds
2 2D 15:40, Pán Maznáčik 16:10, Vieš
udržať tajomstvo 17:50, Cez prsty 18:20,
TO KAPITOLA 2 20:00 Casino.Sk 20:30

Sobota 5.10.
DETSKÉ KINO – Leví kráľ 13:10, Angry Birds 2 2D 13:20, 15:40, Pán Maznáčik 14:00, 16:10, Joker 15:30, 18:00,
20:40, Vieš udržať tajomstvo 17:50, Cez
prsty 18:20, TO KAPITOLA 2 20:00 Casino.Sk 20:30

Utorok 8.10.
ARTMAXFILM – Humorista 18:20,
Joker 15:30, 18:00, 20:40, Angry Birds
2 2D 15:40, Pán Maznáčik 16:10, Vieš
udržať tajomstvo 17:50, TO KAPITOLA
2 20:00 Casino.Sk 20:30

Nedeľa 6.10.
DETSKÉ KINO – Leví kráľ 13:10, Angry Birds 2 2D 13:20, 15:40, Pán Maznáčik 14:00, 16:10, Joker 15:30, 18:00,
20:40, Vieš udržať tajomstvo 17:50, Cez
prsty 18:20, TO KAPITOLA 2 20:00 Casino.Sk 20:30

Streda 9.10.
Joker 15:30, 18:00, 20:40, Angry Birds
2 2D 15:40, Pán Maznáčik 16:10, Vieš
udržať tajomstvo 17:50, Cez prsty 18:20,
TO KAPITOLA 2 20:00 Casino.Sk 20:30

» red

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

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

INZERCIA

0908 979 377

Vtipy
týždňa
» Zákon ničnebolenia:
Ak sa ráno prebudíš a nič
ťa nebolí, znamená to, že
si mŕtvy.
» -Pán doktor, všetko vidím
dvojmo!
-Sadnite si prosím na pohovku.
-A na ktorú?

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
» Hľadám prácu ako
upratovačka
postarám
sa o vaše deti aj domácich miláčikov. Mám 25r.,
som zo Skalice_ žena.Tel.
0944758131

» Goodov zákon - ako narábať s byrokratmi: Ak lieky
proti chorobe nezaberajú,
najjednoduchšie je zmeniť
chorobu a lieky nechať tak.

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» 60-ročný hľadá kamarátku od 55-60 r. Foto a stretko
vítané.Tel. 0908146684

» Hnačka je jednou z mála
potrieb, ktorú treba vybaviť promtne.

Chcete si
podať
inzerát?

» Johansonov-Lairdov zákon:
Zub rozbolí zásadne v sobotu večer.

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

» Čím sú letáky v čakárni
nudnejšie a staršie, tým
dlhšie budete čakať.

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

» Prvé pravidlo pacienta:
Ak nezomieraš, neobťažuj
zbytočne lekárov svojou
prítomnosťou.

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
10 dolu.

» Ak bude pacient potrebovať 4 tabletky, balíček
bude obsahovať iba 3.
» Zadrov biomechanický
zákon:
Intenzita svrbenia je v
opačnom pomere s dosažiteľnosťou miesta svrbenia.

» redakcia
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BÝVANIE, RELAX

9

ww

w.s
trec
hyb
ejz.
sk

SENICKO

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

CESTA NA HOHENAU

OD

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy 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

OKTÓBER

výnimoèné
dodatkové
z¾avy

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%

1600

AKCIA

1600

Nie zbrklý, ale nerozvážny, Slovenčina naša
prenáhlený, nepremyslený či splašený.
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ŠKOLA / POLITICKÁ INZERCIA, ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

Zelené protesty
nosť v ničote. Aj preto je opodstatnené
„blicovanie“ žiakov práve počas školy
- ide o štrajk za budúcnosť narodených
i nenarodených.
Výsmech mladej a spravodlivo
nahnevanej Grétky či iných mladých
účastníkov zelených protestov je najväčšie chrapúnstvo. Mnoho ráz hovoríme o tom, že mládež je pasívna, že
sa o nič nezaujíma. A keď spraví veľký
krok, smejú sa jej, vyhrážajú, ponižujú
ju, smejú sa jej prejavu. Verte, keby som
bol v kontakte s ľuďmi, čo rozhodujú o
osude planéty, povedal by som im bez
cenzúry expresívnejšie vety, ako vyslovila Gréta. Pretože ochrana prírody
nesmie mať mantinely. Je úplne jasné,
že nemôžeme znížiť rôzne škodliviny
na nulu. Presúvame sa, potrebujeme
elektrinu a teplo, neprežijeme bez chémie. Ale dá sa nájsť stredná cesta a mladí ju aj ponúkajú. Ale stáť v čele štátu
a vyhlasovať, že sa nič nedeje, pričom
práve ten štát trpí zmenami klímy, je
arogantná ľahostajnosť, ktorá zasiahne
a už zasahuje celý svet.
Iba chudák sa smeje aktivistom,
ktorí predvídajú. V oblasti klímy je
predvídanie jednoduché. Preto sa ja
smejem schválne zaslepeným, ktorí kreslia budúcnosť bez prírodného
pozadia. Takí však vyslovujú ortieľ v
mene ľudstva...

HĽADÁME
ZAMESTNANCOV

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

Máme pre Vás pracovné

riaditeľ ZŠ s MŠ

Prečo KDH pomáha liberálom
s registrovanými partnerstvami?

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Pri hlavnom pracovanom pomere ponúkame:
- štandardný sociálny program
- príspevok na DDS
- dochádzkový bonus
- výhodná zamestnanecká zľava na naše výroby
Požadujeme:
- vek nad 18 rokov
- zodpovedný prístup k práci

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

SBS PROFI V+K

Prijmeme
vodičov MKD
∙ Široká ponuka
práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 660 €
+ diéty + odmeny =
možný zárobok 2.400 €
0908 203 203
www.ruzatransport.sk

SE19-40 strana -

prijme

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY
na objekty v Skalici

(sklady, výrobný podnik)
Preukaz odbornej spôsobilosti
Plat: 3 € - 4 € brutto + príplatky
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0903 435 184
0903 918 949

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

41-0082

Práca je vhodná pre mužov aj ženy i absolventov.

63-0012

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách
konečne vznikne vytúžená vláda, bude
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že takéto móresy nehrozia, si ideme vopred
rozbiť budúcu vládu?
Druhá stránka veci je, že voliči
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči
na Slovensku sa cítia týmto prístupom
predsedu KDH zradení, hodení cez palubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes
prednejšie, aby sa bratríčkoval s liberálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slovenských kresťanov a konzervatívcov.
Ak sa Alojz Hlina nespamätá a nevypovie svoju ponuku voči liberálom z
PS/SPOLU, môže to KDH
úplne zničiť a doplatí
na to celé Slovensko,
lebo KDH sa znova
do parlamentu nedostane. Už dnes
je KDH o 2% slabšie, ako pred štyrmi
rokmi pred voľbami.
Alojz, spamätaj sa!

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

Myslíte si, že
by mali mať dvaja
transexuáli či bisexuáli právo na
adopciu detí? Ja
teda nie a priznávam, že si to ani
len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré
zaviedli registrované partnerstvá týchto osôb, zvyčajne následne zaviedli aj
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivdení voči normálnym manželom. Preto sa
zavedenie registrovaných partnerstiev
považuje za predvoj pre adopcie homosexuálov.
O to väčšie prekvapenie pre mňa je
to, že samotný predseda KDH Alojz Hlina prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU
s návrhom, ktorý im umožní registrované partnerstvá na Slovensku presadiť.
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne
tvári hluché a slepé.
Slovenskí liberáli sa dlhé roky
snažia o presadenie registrovaných
partnerstiev homosexuálov, ale vždy
im v tom predsedovia KDH dokázali
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú,
nech si teda návrh na partnerstvá predložia ako poslanecký návrh zákona
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH

miesto na pozíciu:

Voľná pracovná pozícia na hlavný pracovný pomer:

15-0057

Odmalička mám vzťah k životnému
prostrediu. Už pred nežnou revolúcie sme sa v škole učili o jeho znečisťovaní. Preto nepotrebujem mediálne známu aktivistku-tínedžerku,
aby ma primäla k rozmýšľaniu o
klíme, ktorá sa citeľne mení.
Avšak, rešpektujem ju za to, že svetovo otvorila veľmi dôležitú tému a
pomenúva vinníkov, ktorým je vlastný
cynizmus, kapitál a arogancia, a nebojí
sa im to povedať úprimne, rázne. Že sa
jej tém a aktivít chytili médiá, mi vôbec
neprekáža. Toto žieňa dokázalo aktivizovať tisíce mladých, ktorí sa stotožnili
s názorom, že zopár mocipánov vo vraj
rovnocennom svete rozhoduje, či prežijeme na Zemi. Mladá aktivistka napriek
všetkému a svojim osobným problémom vytrvala, až si jej tému všimli.
Ako človek, ktorý pracuje so žiakmi,
s hrôzou sledujem výsmešné statusy zo
sveta dospelých (!), neraz od osobností, ktoré smerujú násťročnej aktivistke.
Neraz ju prirovnávajú k sfanatizovaným nacistom, čo je až nechutné. Je to
odplata za to, že podráždila bohaté firmy, politikov, šejkov, ktorí žijú zo znečisťovania planéty. Podráždila ich šírením strachu z toho, čo bude. Ak sa nič
nezmení, už naše deti zažijú katastrofálne výčiny trpiacej Zeme. A budú ničivejšie ako tie, ktoré na vlastnej koži
sledujeme deň čo deň. Chodenie do
školy sa popri týchto problémoch javí
ako zbytočná snaha vytvoriť si budúc-

ZAMESTNANIE

11
PONUKA PRÁCE

Firma LARK s.r.o.
prijme do TPP zamestnancov
do prevádzky pekáreň
na výrobu Skalických trdelníkov.

KT Obal príjme pracovníka na pozíciu

Ponúkame mzdu 600,- € mesačne brutto
Kontakt: telefonicky - 0903 208 404
email - sikulova@larksro.sk
osobne - Pod hájkom 2, Skalica
v čase od 8,00 do 14,00

41-0090

MP - Personalservice GmbH hľadá

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

Kontakt: p. Bastug +43 676 343 7901

16-0312

PRIJMEME

do 2-zmennej závodnej reštaurácii v Skalici

PONUKA ZAMESTNANIA

• KUCHÁR

Pracujte u nás na pozíciach

• POMOCNÁ SILA

VODIČ VZV

• UPRATOVAČKA

Mesačná mzda: 828 € / brutto
Mesačná mzda: 525 € / brutto
Mesačná mzda: 525 € / brutto

Kontakt: personalne@aproxima.sk
tel. č. 0917 167 682, www.aproxima.sk

788 € brutto + príplatky a bonus

APROXIMA s.r.o., Nádražná 2534, 909 01 Skalica

10-0015

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

Citáty

Firma hledá zaměstnance ve slevárenském
průmyslu. Jedná se o dělníky brusiče.
Dvou směnný osmy hodinový pracovní provoz.
Možnost částečného úvazku.
Nástupní plat 1000 € po zaučení až 2000€.

Tel. kontakt +420 774 20 10 32

» redakcia

Dopravná firma PEMO SK s.r.o. so sídlom v Skalici

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

prijme do trvalého pracovného pomeru

• obsluha polygrafického stroja

VODIČA MEDZINÁRODNEJ
KAMIONOVEJ DOPRAVY

skupiny C+ E, jazdí sa stabilná práca Slovensko –
Nemecko, víkendy doma, uvítame už prax v obsluhovaní
digitachografov. Mzda 850 € brutto + diéty.

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

Viac info na t.č. +421 918801322

Slovenčina naša

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

034 6967330, 0914 222 739
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41-0014

» „V ríši života je najsilnejším prejavom vôle k životu
rozmnožovací pud. Ten dokonca prekoná i smrť. Láska je ilúzia, jej pomocou sa
príroda stará o zachovanie
rodu.“
Arthur Schopenhauer, nemecký filozof 1788 – 1860.

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

41-0123

OPERÁTOR VÝROBY

63-0148

+ príplatky nad rámec stanovený ZP,
dochádzkový bonus a cestovné.

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť
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Nie pod Babiou horou,
ale pod Babou horou.
Nie pôstiť sa (v pôstnom
období), ale postiť sa.

63-0152

75-06-3

Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € brutto/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € brutto/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné benefity. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky
Životopis zasielajte na: office@ttcontrols.sk, tel. kontakt: 034/778 20 90,
www.ttcontrols.sk alebo osobne Radlinského 23, Malacky 90101
po – pia 8:00-12:00 / 12:30 – 16:00

INŠTALATÉROV
Podmienky: výučný list, zodpovednosť,
spoľahlivosť, NJ základy
Ponúkame: dlhodobé zamestnanie,
38,5 h / týždenne, práca vo Viedni a okolí,
mzda 2900 € brutto / mes.

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

» „Každý potrebuje krásu,
rovnako ako chlieb, miesta,
kde sa môže hrať a modliť
sa, kde príroda môže liečiť
a povzbudzovať a dávať
silu telu i duši.“
John Muir, v Škótsku narodený americký prírodovedec a autor 1838 – 1914.

41-0112

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

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

10-0180

SENICKO

ZDRAVIE / SLUŽBY
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vírivky | sauny

hydromasážne vane
Showroom KOŠICE | Mlynská 5

Vírivka

tna

AKC

Showroom BRATISLAVA | Trenčianska 57
www.wellis.sk

66-0166

| 0918 996 003

3-mies

s DPH
2.99IA0 3€.890 €

0905 860 667 | 0915 285 700
(vedľa ČS SHELL)

SUN

PRÁCA V ČR
OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

polohovateľné - sklopné

WWW.KONSTRUKTER.SK
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20
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V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

0944 556 070, 0944 113 140

131190397

0800 500 091

AK
CI

PRACUJ
U NÁS

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

do

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0005
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600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

85_0659

 

52-0134

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

34-0171

MZD A OD 850 €
DO 1300 €
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