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Týždenne do 34 570 domácností

Čas pavučín
litici už preventívne likvidujú aj samých
seba, ako prípadnú povolebnú konkurenciu. V najrôznejších mediálnych debatách ukazujú, ako sa nenávidia, v lepšom prípade neznesú, ako nie sú schopní
spolupracovať na výkone moci, danej im
vo voľbách občanmi. Je až príliš nebezpečne naivné – áno, hlúpe v preklade
– myslieť si, že ich po voľbách budeme
zaujímať my, občania. Naše problémy,
problémy rozvoja nášho štátu, jeho ekonomiky, vedy, zdravotníctva, školstva,
kultúry, prírody. Rýchlo si rozdeliť funkcie, vyhádať si svoje posty, z ich titulu
svoj kúsok moci a svoj súkromný ekonomický Klondike, miestečko, kde rozpútajú novú slovenskú zlatú horúčku.
Je dobré nechať sa unášať. Aj snami.
Ale mali by to byť z našej voličskej strany
sny o spravodlivosti, o štáte práva, rovnosti šancí, o delegovanom výkone moci
a správy štátu, o demokracii
ako takej. Inak skončíme zas na ďalšie volebné
obdobie iba ako korisť.
Chyba sa môže stať, raz,
dvakrát. Ale viackrát ju
opakujú iba hlupáci,
nemyslíte?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

63-0017

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

0948 771 127
piladobr@gmail.com

63-0155

PREDAJ STROJOVÉ
HRANOLOV, OMIETKY
realizácia
FOŠNÍ, LAT Zákazková
strojových omietok
63-0133

0948 807 929

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

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
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63-0005

Začali lietať. Neviem, či ste si všimli,
aj pavučiny lietajú „vzpriamene“.
Bude to zrejme tým, že majú svojich
pasažierov – pavúčiky, ktorí v súlade s gravitačným zákonom visia na
spodnej časti vlákna a nechajú sa
unášať neznámo kam.
Ak bolo „babie leto“ skromné a trvalo
iba týždeň, uzriete ich zas až niekedy v
apríli. Na jar sa tieto pavúčie lety totiž
opakujú.
Pavučina, spleť pavúčích vlákien,
symbolizuje v ľudských predstavách
pascu. Korisť sa do nej zachytí, zapletie
a už ju sieť nepustí. Vo vhodnom čase ju
pavúk vysaje a nevyužiteľné zvyšky potom nechá buď bez povšimnutia, alebo,
odhodí ako čosi zbytočné, obťažujúce.
Naša politická predvolebná jeseň je
podobná. Začali lietať návnady a čaká
sa na novú korisť. Politici splietajú pavučiny, v ktorej chcú nachytať čo najviac
voličských hlasov. Aby potom, neskôr,
vo vhodnom čase, svoju korisť vysali a
odhodili. Občana a jeho každodenné trápenia, starosti a boje o takmer holý život.
A už len vládnuť, veď sa nám pár týždňov
venovali a to nám musí stačiť najmenej
ďalšie štyri roky.
Politici vravia o koalíciách, o tom,
ktorá má akú šancu dostať sa k moci, po-

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, POLITICKÁ INZERCIA

Podanie trestného oznámenia
žitosti trestného oznámenia zákon bližšie
neupravuje, v dôsledku čoho je na samotnom oznamovateľovi aké skutočnosti
v ňom uvedie. Oznamovateľom uvádzané
skutočnosti by však mali aspoň v hrubých
rysoch opisovať a poukazovať na skutočnosti, z ktorých možno vyvodiť záver, že
došlo ku konaniu, o ktorom sa oznamovateľ domnieva, že je trestným činom. Oznamovateľ nie je povinný oznámený skutok
právne kvalifikovať. Právna kvalifikácia
skutku je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Okrem opisu skutku môže
oznamovateľ v oznámení uviesť aj údaje
osoby, o ktorej sa domnieva, že spáchala
skutok a zároveň aj dôvody, z ktorých jeho
podozrenie voči tejto osobe pramení. Ďalej
môže oznamovateľ uviesť aj údaje o poškodenom či údaje prípadných svedkov.
Oznamovateľ by mal označiť orgán činný
v trestnom konaní, ktorému je oznámenie
určené a uviesť aj svoje identifikačné údaje. Po podaní oznámenia nasleduje proces, v ktorom zo strany orgánov činných
v trestnom konaní dochádza k preverovaniu tvrdení obsiahnutých v podnete so
zameraním na zistenie toho, či skutočne
došlo alebo naopak nedošlo k spáchaniu
trestného činu.

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

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

41-0133

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

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

33-0036

Podstatnou úlohou trestného práva
v právnom poriadku Slovenskej republiky je ochrana spoločnosti a jednotlivca pred trestnými činmi, teda pred
činmi, ktoré sú spoločensky nežiadúcim správaním, a ktoré porušujú alebo
ohrozujú záujmy spoločnosti resp. jednotlivca.
O spáchaní trestného činu, alebo o podozrení, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, pokusu alebo príprave sa môžu
dozvedieť predovšetkým tie subjekty,
ktorých úlohou je trestnú činnosť odhaľovať alebo jej zamedzovať. Podozrenie, že
mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu,
prípadne k niektorému z jeho vývinových
štádií však môže mať aj jednotlivec, bežný
človek. Každý z týchto osôb, či už ide o štátny orgán alebo o jednotlivca, má zákonnú
povinnosť takéto svoje zistenie bez meškania oznámiť orgánom činným v trestnom
konaní. Tie sú povinné ho prijať, preveriť,
vyhodnotiť a rozhodnúť o ňom.
Trestné oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom konaní, teda
prokurátorovi alebo policajtovi. Možno
ho urobiť písomne, ústne do zápisnice,
telegraficky, telefaxom, elektronickými
prostriedkami podpísané so zaručeným
elektronickým podpisom alebo bez zaručeného elektronického podpisu. Podanie
urobené telegraficky, telefaxom alebo
elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice
do troch pracovných dní. Obsahové nále-
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ACN / SLUŽBY

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.Tel. 0905218938
» ČZ 175, JAWA 250, 350, PIONIER, STADION, MUSTANG,
SIMSON, kúpim tieto motorky.Tel. 0915215406
» Kúpim Škodu Felicia v
dobrom tech. stave s STK a
EK.Tel. 0944968670
02 AUTO-MOTO / iné
R03_BYTY_PREDAJ
03 BYTY / predaj
R04_BYTY_PRENAJOM
04 BYTY / prenájom
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

V pápežskej nadácii ACN počúvame
každý deň množstvo príbehov. Smutných, strašných, ale aj radostných.
Všetky hovoria príbeh o Božej láske
k nám. A o tom, ako tragicky v láske
zlyhávame my ľudia.
Napriek viacerým pozitívnym správam sa dnes nedá písať o inom než o
Sýrii. Vrtochom mocných niekedy ťažko
rozumieť. Ešte ťažšie je ovplyvniť ich.
Najsmutnejšie na celom konflikte je to,
že opäť najviac trpia nevinní ľudia.
Emeritný arcibiskup Hindo pôsobí
v Sýrii priamo v kurdskom regióne. S
predstaviteľmi tohto etnika je v pravidelnom kontakte. Práve od neho sme
sa dozvedeli, aká je skutočná situácia v
regióne. „Z pohraničia k nám prúdi veľa
ľudí,“ hovorí biskup Hindo. Konflikt je
veľmi vážny a obávam sa, že z mnohých
ľudí sa stanú utečenci. Od začiatku vojny
v Sýrii utieklo z krajiny už 25 % katolíckych a 50 % ortodoxných kresťanov z
Hassaké a Qamishli. Dnes sa obávam
podobného, ak nie väčšieho exodu.“
„Ak konflikt bude pokračovať, zmarí
všetky snahy o návrat utečencov do ich
domovov. Naopak, bude začiatkom novej utečeneckej vlny, ktorú nikto nebude
schopný mať pod kontrolou,“ varuje taktiež arcibiskup Bashar Warda z irackého
Erbilu. Práve do jeho diecézy utekajú
mnohí Sýrčania.
V Sýrii navyše pokračujú nepokoje
aj vo zvyšku krajiny. Po ôsmich rokoch

Obec Popudinské Močidľany
vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž
na predaj dvoch stavebných
pozemkov v IBV Pod vinohradmi
– II. etapa, v k.ú. Močidľany.

krvavého konfliktu, žiaľ, musíme konštatovať, že kresťanstvu v krajine hrozí
zánik. Pred vojnou bolo v Sýrii vyše 1,5
milióna kresťanov. Dnes sa oficiálne
udáva ich počet 500-tisíc. Reálne čísla
však budú oveľa nižšie.
Prečo je to problém?
Kresťania zohrávajú dôležitú úlohu
ako mediátori medzi šiítskymi a sunnitskými moslimami, ktorým pomáhajú
riešiť vzájomné spory. Kresťania garantujú pluralitnú spoločnosť a toleranciu
voči menšinám, čo je kľúčové pre stabilitu v regióne. Ich prítomnosť je dôležitá,
pretože kresťanstvo je náboženstvom
zmierenia a odpustenia a práve to Blízky
východ dnes potrebuje.
Aj kurdské jednotky sa niekedy
dopustili činov, ktoré sa nelíšia od zverstiev Asadovho režimu. No v súčasnosti
sú to najmä Kurdi, pri ktorých môžu
ohrozené skupiny – ženy, kresťania, Jezídi – dýchať slobodnejšie.
A bez slobody nemôže žiaden človek
žiť svoj život a svoju vieru naplno.
ACN pomáha v Sýrii už niekoľko rokov. Len v tomto roku sme podporili už
103 projektov zameraných na humanitárnu aj pastoračnú pomoc. Zapojiť sa môže
každý z nás. „Vyzývame všetkých, aby sa
modlili za nevinné obete v Sýrii a Iraku,“
prihovára sa k nám Bashar Warda, chaldejský arcibiskup z Erbilu. Spomeňte si na
Sýrčanov v modlitbe a pridajte sa aj prostredníctvom www.pomocpresyriu.sk.

Bližšie informácie nájdete
na webovej stránke obce
www.popudinskemocidlany.sk,
alebo priamo na Obecnom úrade
Popudinské Močidľany,
č. t. 034 6682766.

41-0135

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Ford Tranzit 2,5
TD, 74 kw, r.v. 1992, 9 miestny, 360 000 km, druhý
majiteľ, dobrý tech. stav,
nezávislé kúrenie, sada
zimných pneu, 5 stupňová
prevodovka, karoséria po
GO. Cena1900€, dohoda
možná.Tel. 0944520530

Spomeňte si na nevinné obete v Sýrii

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v súlade
s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a VZN č. 64 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Holíč

obchodnú verejnú súťaž
na uzavretie kúpnych zmlúv

1) na predaj 1 stavebného pozemku
na Ul. Márie Terézie v k. ú. Holíč
Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnych
zmlúv sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo
informácie je možné získať osobne na adrese Bratislavská 5,
Holíč (hlavná budova MsÚ). Lehota na predkladanie súťažných
ponúk končí dňa 05.11.2019 o 12.00 hod.

» Pre REGIONPRESS ACN

Slovenčina naša
Nie kružítko, nie tlačítko
a nie lízatko, ale kružidlo, tlačidlo, lízanka.

EXEKÚTORSKÝ ÚRAD
JUDr. Pavla Šajánka

so sídlom Sadová 621, Senica
oznamuje,

že dňa 26.11.2019 o 10:00 hod.
bude vykonaná dražba nehnuteľností
– pozemkov v k. ú. Holíč
vo výmere 21.601 m².
Najnižšie podanie je 232.000,- EUR.
Obhliadka predávanej nehnuteľnosti
sa uskutoční dňa 31.10.2019.

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

Bližšie informácie na tel.: 034/694 1111

63-0161

Občianska
riadková
inzercia

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

Návod nájdete na strane 8 dolu.

OBKLADY
DLAŽBA

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

41-0021

Chcete si podať inzerát?

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

41-0072

08 STAVBA
R08_STAVBA
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

SLUŽBY

5
HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

ZÁHRADNÉ CENTRUM ROSA S.R.O.

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 24 (VEDĽA KNÍHKUPECTVA BYSTRICKÝ)

JESENNÝ PREDAJ

0907 211 797

63-0160

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

OVOCNÝCH

5000 € za 90,80 € mesačne
VOLAJTE: 0915 646 327

STROMČEKOV

63-0156

POŽIČIAME VÁM
SPRACOVANIE

PÚ, JÚ
A MZDOVEJ
EVIDENCIE

PRE FIRMY AJ
ŽIVNOSTNÍKOV
0903 570 321

63-0079

SENICKO

VÝROBA
A PREDAJ

41-0015

PLECHOVÉ GARÁŽE

Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

(býv. roľnícke družstvo - sídlia tu firmy Píla, Kovošrot,
Pneuservis - na konci Holíča vľavo, smer Kopčany)

www.plechovegarazesk.sk

pon - pia 8:30 - 16:00 h, so 8:00 - 12:00 h

AHOJ, SOM

NOVÁ LEPŠIA

PÔŽIČKA

• KONZUMNÉ ZEMIAKY ODRODA AGRIA
cena: 1 kg / 0,60 €
cena za balenie: 25 kg / 15 €
• CIBUĽA KONZUMNÁ
cena: 1 kg / 0,60 €
cena za balenie: 10 kg / 6 €
• MAK KONZUMNÝ 1 kg / 5 €
• PŠENICA KŔMNA 1 q / 20 €
• JAČMEŇ KŔMNY 1 q / 20 €
• PROSO ŽLTÉ 1 q / 50 €
• SLNEČNICA ČIERNA 40 kg / 20 €
• SLNEČNICA ČIERNA 10 kg / 6 €
• SLNEČNICA PÁSIKAVÁ 40 kg / 24 €
• SLNEČNICA PÁSIKAVÁ 10 kg / 6 €
• KŔMNE ZMESKY PRE SLIEPKY
A KRÁLIKOV V 10–25 KG BALENÍ

SE19-42 strana -

0918 645 802
0907 784 324

59-0331

/ZAHRADNICTVOROSA

0949 584 525

41-0120

PRE ZAMESTNANÝCH,
DÔCHODCOV, ŽIVNOSTNÍKOV

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

63-0008

Murárske práce
0904 259 971

KRTKOVANIE

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700

41-0036

www.upchaty-odpad.sk

5

INZERCIA

0905 915 033

16-0010

PO – PIA: 8 – 17, SO: 8 – 12

63-0058

+421 948 767 193

PALIVOVÉHO
DREVA

ZDRAVIE / SLUŽBY

Prediabetes – varovný príznak
pred vznikom cukrovky

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
» Darujem skriňu za odvoz.
Tel. 0948461299

U niektorých ľudí niekoľko rokov
pred zistením cukrovky možno
sledovať jej predstupeň. Nazýva sa
prediabetes.

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám stoly a stoličky.
Tel. 0905254090
» 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 10kg fľašu na
propanbután, cena 26€.Tel.
0904400279
» Predám 30m2 klasických
dubových parkiet, rozmer:
šírka 4 cm, hrúbka 2 cm,
dĺžka 40 cm, cena 10€ za 1
m2.Tel. 0904400279
» Predám kladívkový šrotovník, cena dohodou.Tel.
0903037169
» Predám nové plné biele
dvere 90 ľavé, so zniženou
cenou.Tel. 0903037169

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

MASÁŽE 4YOU

Masáže / Terapie
Náprava pohybového
aparátu
8.00 – 22.00

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Po dohode prídeme
k Vám (km 0,30 €)

0949 115 223, Čáry

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

JESENNÁ AKCIA

Najnižšie ceny na okná a dvere Garážové brány
Zľavy na novostavby Vonkajšie žalúzie
Rolety
Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
www.abc-okna.sk Markízy

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
» Hľadám prácu ako adm.
Návod nájdete na strane 10 dolu.

work.byvanie@gmail.com

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

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim konskú hrabačku v dobrom stave.Tel.
0908447091

Chcete si podať inzerát?

0944 716 337

63-0159

12 DEŤOM
R12_DETOM

Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)
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tel.: 0948 344 401

41-0009

11 HOBBY AA ŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave.Tel.
0903753758
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

Ide o stav, keď ešte nie sú splnené
všetky laboratórne kritériá na potvrdenie cukrovky, ale hladiny krvného
cukru sú už zvýšené, ide o hraničnú
poruchu glukózovej homeostázy.
Je to obdobie, keď sa už organizmus
nedokáže úplne vysporiadať s cukrom z potravy, kedykoľvek po jedle
počas dňa, alebo aj nalačno.
Normálna hladina krvného cukru, glykémia, je do 5,6 milimólov
na liter (mmol/l) a po jedle do 7,8
mmol/l. Každá zvýšenie oproti týmto
hodnotám znamená, že ide už poruchu metabolizmu cukru a môže mať
rôzny stupeň. Podrobnejšie rozdelenie
je podľa toho, či bola zachytená zvýšená glykémia nalačno, alebo po záťaži.
Vyšetrenie sa vykonáva v štandarných
podmienkach a nazýva sa orálny
glukózo-tolerančný test (oGTT).
Hraničná glykémia nalačno má
skratku IFG z anglického impaired
fasting glucose. Znamená, že hladina
krvného cukru ráno na lačno je vyššia
ako 5,6, ale nižšia ako 7 mmol/l a porucha pri vyšetrení po záťaži nebola
zistená.
Porucha glukózovej tolerancie

má slovenskú skratku PGT, používa
sa ale aj IGT z anglického impaired
glucose tolerance. Znamená, že hladina krvného cukru pri vyšetrení tzv.
glykemickej krivky po záťaži je nad
7,8 mmol/l a pod 11,1 mmol/l.
Kombinovaná porucha IFG a IGT
predstavuje kombináciu oboch predchádzajúcich, glykémia je vyššia nalačno aj po záťaži. Riziko progresie do
cukrovky v porovnaní s izolovanými
formami je dvojnásobné.
Človek s „pred-cukrovkou“ zväčša nepociťuje žiadne zdravotné ťažkosti. Ale aj bezpríznakové ochorenie môže spôsobovať pomalý plazivý
rozvoj komplikácií, dokonca rizikovosť na ne je podobná ako u pacientov už s potvrdenou cukrovkou. Prediabetes je potrebné včas zachytiť,
lebo je varovným príznakom hroziaceho diabetu, je pravdepodobné, že
do desiatich rokov sa objaví diabetes
mellitus 2. typu. Je to obdobie, kedy
je účinná hlavne zmena
životosprávy.
Riziko
prechodu do cukrovky
je možné vypočítať. Závisí od mnohých faktorov, ktoré človek môže
ovplyvniť.

41-0012

10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám HUSI živé aj
očistené.
Kopčany.Tel.
0903572514
» Predám husi a moriakov.
Tel. 0903572514
»
Predám
jačmeň
16€/100kg, Mokrý Háj.Tel.
0907480703
» Kúpim jablká na zimné
uskladnenie. Volať po 20
hod.Tel. 0902132709
»
Predám
kvas.Tel.
0915154320
» Predám včelí med.Tel.
0918572745

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

41-0010

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY

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

Pri príležitosti sviatku „Všetkých svätých“ bude v prevádzkarni Pod Kalváriou 34,
909 01 Skalica (Dom smútku Skalica) upravená prevádzková doba, počas ktorej
Vám ponúkame rozšírený predaj dušičkového tovaru : dňa 28.10.2019 –
31.10.2019 (pondelok – štvrtok) v čase od 7.00 hod – 18.00 hod. a dňa
26.10. 2019, 27.10.2019, 1.11.2019, 2.11.2019 a 3.11.2019 (víkendy a ŠS)
v čase od 9.30 hod. – 18.00 hod.

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

41-0018

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

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

INZERCIA

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY

0908 979 377

CELKOVÉ CENY

370 €

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.
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830

41-0017

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. 2490 € • 1-hr. 1850 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

VSTAVANÉ
SKRINE

PALUBOVKA

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

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

ZĽAVA -30%

0 947
0918 56

a plast-hliníkové okno

41-0096

» 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

DOJČ

AKCIA na rok 2020

Slovenčina naša

Nie pomazánka s kmínom,
ale rascová nátierka.
Nie krajkové prádlo,
ale čipkovaná bielizeň.

POHREBNÁ SLUŽBA

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

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

480 €

16-0290

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

41-0019

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

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

41-0020

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

320 €

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk
Pri príležitosti sviatku „Všetkých svätých“ Vás
pozývame do prevádzkarne Štúrova 958,
Šaštín-Stráže, kde ponúkame rozšírený predaj
dušièkového tovaru (kahance, náplne do kahancov,
záśažové ikebany, veèné svetlá a iné).

www.kamenarstvo-bocan.sk

tel.: 034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

POHREBNÁ SLUŽBA

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

PEKARr s.r.o., Skalica

facebook / Pohrebná služba Skalica - PEKAR SK sro
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63-0011

SENICKO

63-0158

Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová
info@skladkacerova.sk
034/658 9395

41-0005

Odvoz stavebného a domového
odpadu kontajnerovým vozidlom
Likvidácia odpadu na skládke
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Občianska
riadková
inzercia
www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady
ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

NONSTOP TAXI ŽANETKA
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

0910 428 430

ŽANETA REGÁSKOVÁ KOVÁLOVEC SI-147CA-1

Platí do vypredania skladových zásob

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

Predajňa: Vrchovina 190, Kátov

(pri hlavnej ceste medzi Holíčom a Skalicou)

Tel.: 0908 934 603
Mail: baustory@baustory.sk

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

KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

ZA VÝHODNÉ CENY
0905 963 819

SE19-42 strana -
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M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

00-0000

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.

0905 106 735

63-0151

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

AKCIOVÁ CENA
10,19 €/m2

63-0040

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

» redakcia

ZATEPLENIE
FASÁDY

Historická dlažba
PATIO 5 cm
prevedenie hnedý melír,
červený melír a carbon

Chcete si
podať
inzerát?

» Aký je rozdiel medzi zjavením a zázrakom?
Zjavenie by bolo, keby sa
vo vláde zjavil Duch Svätý a
povedal im, že to robia zle.
Zázrak by bol, keby na to
prišli sami.

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

63-0091

0911 412 196

» Čo znamená, keď nejaký
politik povie, že sme všetci
na jednej lodi?
- Že on chce robiť kapitána
a my máme veslovať!

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

63-0003

SPOMIENKY
SPOMIENKA
» Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť
neprestáva. Dňa 28. 10.
2019 uplynú 3 roky, čo nás
opustila milovaná manželka, mamička a babka
Eva Sklenáková, rodená
Červenková z Malaciek, rodáčka zo Sekúl. S láskou v
srdci spomína manžel Štefan, syn Mirek, dcéra Eva
s Michalom, vnuk Robert,
sestry Anka, Jojka, Milka a
švagor Jozef s rodinami. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

» Píše sa rok 1985. Dvaja
chlapci idú po Červenom
námestí a zrazu sa pred
nimi otvorí kanál, z ktorého
vystrčí hlavu starý vysušený dedko a pýta sa:
- Chlapci, už sa skončila
vojna? Chlapci si z neho
vystrelia:
- Nie, ešte nie. Dedo si
smutne vzdychne:
- Do šľaka aj s tým Napoleonom – a zalezie späť
41-0007

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Temperamentný štíhly
50-nik hľadá štíhlu priateľku na vážny vzťah. Vek
40-50 rok. Prosím foto!!!.
Tel. 0915341553
» 60-ročný hľadá kamarátku od 55-60 r.Foto a stretko
vítané.Tel. 0908146684

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

63-0145

prac., účtovník, referent,
asistent. Mam 21 r., študujem extérne. Prac. čas 6-7
h denne, len Senica.Tel.
0949575676

Vtipy
týždňa

SLUŽBY, BÝVANIE

SENICKO
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Vtipy
týždňa

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

» - Prečo dnes už nevešajú
zbojníkov za jedno rebro?
- Pretože sú takí vypasení,
že to rebro na nich nemožno nájsť.

» Čo majú spoločné komáre
a politici?
Pijú nám krv.

KAMENNÉ KOBERCE

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

» Vďaka našej vláde budeme pracovať do konca života. Vďaka nášmu zdravotníctvu to nebude tak dlho...

EUR

KĽUČKY

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

» O korupcii vo vláde sa
zásadne vždy hovorí v minulom čase.

www.klucnik.sk

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

PODLAHA

» redakcia

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

41-0006

» - Čo je najzaujímavejšie
na politikovi?
- Že vie zamrznúť na teplom mieste ...

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

Ceny sú
vrátane DPH

ZNÍŽENIE
CIEN

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

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

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY

www.bestav.sk

0905 953 850 info@bestav.sk
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16-0242

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ
OCELE, VIAZANIE
ARMOKOŠOV
52-0006-196

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0016

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.

ŠKOLA / POLITICKÁ INZERCIA
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západné Slovensko
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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

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

Stredné Slovensko
bb
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50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

bJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
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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

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

Nízke platy v školstve presahujú
Neviem, čím to je, ale keď sa hovorí v
médiách o platoch učiteľov, zakrátko sa objavia správy o ich zlyhávaní. Opilstvo, bossing, zneužívanie,
podpriemerné výsledky.
Takí učitelia nám robia hanbu a vytvárajú o nás tendenčný obraz. Nekriticky mysliaci laik si však povie: Prečo
im zvyšovať plat?! Väčšmi ho nazúri,
keď sa opakuje, že sa nám radikálne
zvyšujú platy, čomu naša ministerka
cynicky pritakáva. Pravda, ak je plat
malý, tak každé jeho navýšenie je veľké. O tom, ako zaostávame za zahraničím či inými povolaniami, ministerstvo
marketingovo mlčí. Mlčí sa aj o tom, že
zvyšovanie je minimálne, možno rovné zvyšovaniu nákladov na život. Dlhé
roky sú učitelia neadekvátne platení a
toto zvyšovanie slimačím tempom iba
dorovnáva pretrvávajúce platové krivdy. Milá verejnosť, nemyslite si, že učitelia bohatnú každým polrokom. Iba
dostávajú to, čo zodpovedá ich vzdelaniu, výkonu a nenahraditeľnej práci
pre spoločnosť.
Isto, sú medzi nami učitelia nekvalitní, vyhoretí, neschopní sebarozvoja
či berúci učenie ako utrpenie. Zároveň
sme na takých odkázaní. Lebo kvalitní z existenciálnych dôvodov hľadajú
uplatnenie inde. Keď niekto kritizuje
zvyšovania platov, tak si musí uvedomiť, že nízke ohodnotenie sa prejaví
na vzdelávaní detí učiteľmi pochybnej
kvality. Ak sa má učiteľ naplno venovať

Zdravý rozum je
najlepší recept

svojim žiakom, potrebuje mať zabezpečený život bez naháňania príplatkov
za kredity, bez pôsobenia v ďalšom
zamestnaní. Učiteľ má psychicky náročnú prácu, potrebuje oddych. Ak
nemá možnosť vypnúť a zároveň dáva
škole viac, ako dostáva vo výplate, buď
sa časom nenapraviteľne vyčerpá, alebo klesne úroveň jeho vyučovania. Iní
zase robia do výšky platu.
Či chceme, či nie, žijeme v kapitalizme, v ktorom prežijú tí, ktorí na život majú. Kvalitný absolvent vysokej
školy zväčša nemá dôvod ísť učiť, keď
si nájde prácu s dôstojným zárobkom.
V školách zostávajú tí, čo učia zo zotrvačnosti (nekvalitne), alebo tí, ktorí to
robia z presvedčenia a sú inak finančne
zabezpečení. Treba však myslieť na to,
že generácia, ktorá učí pre potešenie,
pomaly odchádza, a tá nová, ovplyvnená dravým a drahým svetom, nechce
živoriť v takej obete. Nehovoriac o tom,
že pôsobenie v súčasnej škole sa často
nedá vyčísliť eurami.
Prosím preto verejnosť, aby neverila frázam politikov o obrovskom zvyšovaní platov, také neexistuje. Prosím
ešte verejnosť, aby si uvedomila, že
dôsledky zle plateného učiteľa už pociťujeme a naďalej sa budú prejavovať na
stave spoločnosti, štátu a na generácii,
ktorá prevezme Slovensko.

Stará dobrá SaS je istota
Za desať rokov našej existencie sme vypracovali riešenia pre všetky dôležité oblasti života.
Desiatky odborníkov venovali stovky hodín
tomu, aby vznikli funkčné riešenia. Výsledkom
reformy zdravotníctva nemá byť len pacient, na
ktorého nepadá omietka v nemocnici alebo si
musí doniesť aj príbor. Má to byť spokojný vyliečený človek. Pri školstve myslíme na žiakov
a študentov, lepšie podmienky pre učiteľov, ale
chceme, aby aj rodičia boli informovaní. Pôsobíme v regiónoch, kde sa môžete kedykoľvek
obrátiť na našich zástupcov, máme ich v každom
okrese. A takto by som mohol pokračovať s nižšími daňami, riešeniami rómskych osád či bojom
proti korupcii a bezbrehému rozkrádaniu. O tom,
že s jedným papierom musíte behať od jedného
úradu k druhému, ani nehovoriac – pritom riešenia existujú, stačí chcieť. A my chceme. Jednou
vetou, Slovensko má byť krajina, v ktorej sa oplatí pracovať, podnikať a žiť.
Len u nás máte istotu, že keď niečo povieme,
tak to platí. Nemusíte s nami na sto percent vo
všetkom súhlasiť, ale môžete sa na nás spoľahnúť. S nami neriskujete, že váš hlas nebude presmerovaný, že vznikne
mačkop es alebo že sklameme.
Do vlády so Smerom, SNS alebo
Kotlebovou stranou nepôjdeme.
My sme v názoroch konzistentní.

Richard Sulík

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

predseda SaS

riaditeľ ZŠ s MŠ

Mafia nám ukradla Slovensko
V jeden týždeň
boli
zverejnené
dve kľúčové nahrávky. 90 minút
rozhovoru Kočner
- Trnka a 39 hodín
Gorila. Nahrávka
Kočner - Trnka je
nádherným dôkazom o tom, ako mafián úkoluje generálneho prokurátora a
správa sa k nemu ako k svojmu podriadenému. Bavia sa o tom, ako vyberali
spoločne úplatky za rôzne kauzy, kde
Trnka ako najmocnejší muž prokuratúry zastavil trestné stíhania páchateľov.
Padajú zmienky o miliónoch eur, ktoré
takto vyberali za trestné stíhanie na
mieru podľa vôle mafie. Desať rokov s
mafiou bojujem a tušil som, že takéto
niečo sa deje za zatvorenými dverami,
ale toto je príliš aj na môj žalúdok ... a
ako povedal jeden autor detektívok, to,
čo tam zaznelo, by ani sám nenapísal
do scenára detektívky, lebo by to čitatelia považovali za nemožné.
V tejto súvislosti stojí za zmienku
zrejme len jediná otázka - prečo je Trnka stále na slobode? Prečo nie je už skoro rok vo väzbe a nebola u neho vykonaná domová prehliadka? Zrejme preto,
že Jaromír Čižnár - súčasný generálny
prokurátor - sladúčko spinká - hoci nám
všetkým sľúbil rozpútať peklo. Inak povedané - miesto razantného tlaku na
vyvodenie spravodlivosti, Čižnár sa len
nezaujato prizerá. Prečo? Lebo je súčas-

ťou systému, ktorý tu vytvoril skorumpovaný Smer.
Za dva dni po nahrávke Kočner Trnka prišla do médií nahrávka z kauzy
Gorila. Nahrávka, o ktorej doteraz Fico,
Haščák a spol. tvrdili, že neexistuje ...
ale zrazu je nahrávka v plnej kráse je
na svete. Nádherne je z nej zrejmé, ako
majiteľ Penty korumpoval (podplácal)
politikov z SDKÚ, KDH, od Bugára, či z
ANO. Rovnako je v nej kvantum dôkazov o skorumpovanosti strany Smer.
... avšak nám sa po jej vypočutí
podarilo nájsť kľúčový dôkaz (ktorý
niekto „záhadne“ vymazal z prepisu,
ktorý je už 8 rokov známy!), kde sa Fico
priznáva k tomu, že financoval Smer
nelegálnymi stovkami miliónov korún,
ktoré vôbec nepriznal do účtovníctva.
Doslova na nahrávke hovorí, že Flašík
vybral od sponzorov nelegálnych 250
miliónov korún, ale Ficovi do čiernej
kasy v Smere dal len 170 a 80 miliónov
si nechal ... a Pellegrinimu to vôbec nevadí a
ide tomuto skorumpovanému podvodníkovi robiť garde na
kandidátku Smeru.
Prečo? Lebo Pellegrini 19 rokov Ficovi
verne slúžil a zrejme
o všetkých podvodoch vedel.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO
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Chcem vám pomôcť v ťažkých
časoch
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Ruku hore, kto si ešte pamätá učebnice zadarmo? Dnes na ne doplácame niekoľkokrát. Najskôr sa z našich daní nakúpia často nepoužiteľné
knihy. Keďže sú buď nekvalitné alebo zastarané,
deti sa z nich neučia a končia niekde na kope
v školských suterénoch. Nakoniec rodičia musia
z vlastnej peňaženky platiť za také, z ktorých žiaci získavajú vzdelanie.
Nie, nie je to v poriadku. Najskôr preto, lebo
naša ústava zaručuje bezplatné vzdelanie na základných a stredných školách a potom preto, lebo
systém, akým štát nakupuje a dodáva učebnice,
je zúfalý – ide o doslova vyhodené peniaze.
To, o čo sa v strane SaS snažíme, sa volá otvorený trh. Funguje v celej Európe okrem troch krajín a Slovenska.
Ministerstvo školstva má len odporučiť viacero
vhodných učebníc na daný predmet a vyčlenené
peniaze na učebnice poslať na školy . Z nich si
riaditelia škôl sami vyberú, z ktorých budú učiť.
Deti tak získajú kvalitnejšie vzdelanie a nebude
sa zbytočne míňať za nekvalitu. Ušetrí sa aj na
verejnom obstarávaní. Prax o okolitých štátov
naznačuje, že by rodičia nemuseli
platiť ani za učebnice na cudzí jazyk. Ten je síce povinný, no bez
zabezpečených materiálov. V rodinách by tak zostalo viac peňazí
na život.

Branislav Gröhling
poslanec NRSR
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SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

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

10

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

Povinnosti stavebníka
pri rekonštrukcii bytu
Spoločenstvo (správca) vo svojom
písomnom vyjadrení k oznámení o
začiatku rekonštrukcie upozorní stavebníka, že pri stavebných úpravách
v byte musí postupovať v zmysle stavebného zákona a dodržiavať podmienky, ktoré majú vlastníci bytov
dohodnuté.

Okná plné nápadov
• 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

podlahy.
5. Pri výmene okien musí stavebník
dbať na to, aby firma, ktorá výmenu
okien realizuje, nepoškodila zateplenie.
6. Stavebník musí použiť rovnakú
vonkajšiu farebnú úpravu okien a balkónových dverí, aká je použitá na celom
bytovom dome.
7. Pri vytváraní otvoru do nosnej konštrukcie musí stavebník doložiť statický
posudok zohľadňujúci vplyv otvoru na
všetky nosné konštrukcie v bytoch nad a
pod otvorom, nie iba v predmetnom byte.
8. Spoločné priestory, cez ktoré bude
stavebník prenášať stavebný materiál,
musí pri znečistení ihneď upratať, aby
sa nečistoty neroznášali do ostatných
bytov.
9. Stavebník nesmie skladovať stavebný materiál v spoločných priestoroch.
10. Stavebník nesmie prenášať ťažké a
veľké predmety osobným výťahom. Pri
použití výťahu na prevoz materiálu a zariadení musí stavebník použiť podložku
pod materiál alebo zariadenie tak, aby
nedošlo k poškodeniu podlahy. Zároveň
musí dbať na to, aby sa nepoškodili ostatné časti výťahu a aby nedošlo k preťaženiu výťahu.
11. Stavebník musí dodržať ďalšie podmienky určené príslušným stavebným
úradom.

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu
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1. Práce, ktoré spôsobujú hluk alebo
iným spôsobom narúšajú pokojné užívanie bytov ostatných vlastníkov bytov,
môže stavebník vykonávať počas pracovných dní iba v čase od 8. do 18. hod.
V nedeľu alebo počas dní pracovného
pokoja takéto práce vykonávať nesmie.
2. Stavebné úpravy sa musia realizovať
na základe projektovej dokumentácie a statického posudku.
3. Stavebník musí zabezpečiť okamžitý odvoz vybúraného materiálu, prípadne nábytku či iného odpadu, a to na
vlastné náklady a mimo kontajnerov
na domový odpad.
4. Pri úprave inštalačnej šachty, ktorá
je súčasťou bytového jadra, musí stavebník ponechať manipulačný otvor pri
zvislých rozvodoch prístupných z bytu
tak, aby bol zabezpečený ľahký prístup k
meradlám a armatúram v prípade výmeny alebo odstránenia poruchy na týchto
zariadeniach. Otvor by mal mať rozmery
minimálne 800 × 1 200 mm a mal by byť
umiestnený vo výške 200 až 300 mm od
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SENICKO

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

CESTA NA HOHENAU
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BRNIANSKA 4

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

OD

OD

30EU0R

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
NÁKLADOV NA ENERGIE

AKCIA

20EU2R

OKTÓBER

výnimoèné
dodatkové
z¾avy

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v
regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

0918 500 492

OD

900

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
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Začal sa nový školský rok a aj na
našu ZŠ Vajanského, v Skalici prišli
noví prváci. Máme štyri prvé triedy,
ktoré navštevuje 92 detí.
V stredu 9. októbra 2019 sme pre
ne pripravili slávnostnú imatrikuláciu.
Mamičky, oteckovia, starí rodičia,
pani učiteľky, pani vychovávateľky a
samozrejme tí najdôležitejší – prváci
sa stretli vo vyzdobenej telocvični.
Imatrikulácia začala slávnostným nástupom detí. Po ňom sa im prihovorili
starší spolužiaci Matyas a Gabika. Sľúbili im, že prvákom sa u nás môže stať
každý, kto: naráta už do päť, vie sa aj
sám obliecť, nezaspáva do školy, píše
si sám úlohy.
Náš pán riaditeľ Vladimír Šenk sa
o tom, čo všetko naši prváci vedia a
dokážu, presvedčil správnymi odpoveďami na otázky. Zistil, že sú šikovné
a hravo zvládnu všetko, čo sa od nich
vyžaduje, a preto sa môžu zaradiť medzi žiakov našej školy. Svoju šikovnosť
dokázali aj svojimi básňami a pesnič-

• Izolácia bez tepelných mostov
AKCIA

-10%

tel.: 0944 958 096

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036
• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

Slovenčina naša
Nie zostaň
v kľude, ale zostaň pokojný.

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zasklievanie terás

splátky od 149 €

» Alena Ovečková

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou

Slovenčina naša
Nie meme (opakujúca sa
virtuálna častica kultúrnej informácie), ale mém.

zimné záhrady

kami, ktoré sa už stihli za jeden mesiac
naučiť.
Nasledovala slávnostná imatrikulácia všetkých „škôlkárov“, ktorých
pasoval veľkou školskou ceruzkou na
našich naozajstných prvákov deviatak
Miško. Deti dostali od našich deviatačiek diplom a šerpu správneho prváka. Túto slávnostnú chvíľu im určite
bude pripomínať aj knižka, v ktorej
si zatiaľ môžu prezerať obrázky, ale
čoskoro si z nej už aj dokážu prečítať.
V prestávkach vystúpili s programom druháci z 2.C a pekným tancom
sa predviedli aj Svetlanka a Esterka zo
4. A. Prváci ich odmenili veľkým potleskom.
Na záver ešte zložili sľub prváka a
svojím hlasným „TO SĽUBUJEM!“ sa
imatrikulácia skončila.
Prajeme našim prvákom šťastné
roky na našej škole, veľa jednotiek a
mnoho radosti.

63-0055

OD

1500

Najčítanejšie regionálne noviny

Imatrikulácia prvákov
2400

1600

-61%

1600

AKCIA

1600

12

splátky od 98 €

Myslite na svoje
zdravie a chudnite
pod odborným
dohľadom
s programami

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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Novoveská 941, Šaštín Stráže
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Budova APOLYS, Jánošíkova 4, Malacky
0910 628 555 • www.nutrifood.sk

16-0211

www.balkona.eu
0948 787 777

NUTRIFOOD® PLAN

Možnosť výhry 250 €
63-0054

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, BÝVANIE

SENICKO

rokov
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii
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Vojna a mier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu.
Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfliktov; rozpočty na obranu a veľkosti ozbrojených
síl u väčšiny našich susedov klesli na zlomok
toho, čo bývali za studenej vojny. Ešte krátko po
rozdelení Československa malo Slovensko 53 tisíc
vojakov, dnes máme o dve tretiny menej.

■

Zabudnuté boje o pokoj

moldavskom Podnestersku (1992) a nie jedna, ale
hneď dve vojny o nezávislosť Čečenska na Rusku
(1994-96 a 1999-2000). A to boli tie vzdialenejšie;
bližšie k našim hraniciam sa prevalili vojny a
etnické čistky v bývalej Juhoslávii (od r. 1991 až
do r. 1999). Spolu umrelo vo vojnách po kolapse
bývalého ZSSR a Juhoslávie štvrť milióna ľudí.
Vyše milióna vyhnali z domovov.

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989
boli obrazovky našich televízií plné streľby.
Garantmi pravidiel a stability
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke
je dnes pre nás Európska únia a
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame
Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty
platí, že veľké štáty v Európe si zväčša riešia
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane
spory s menšími mierovou cestou.
rumunského diktátora a jeho manželky Eleny.
Bez týchto dvoch inštitúcií by Európa bola
V skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku
oveľa menej príjemným miestom na život,
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom
ako dnes je.
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí
vojne medzi Arménskom a Azerbajdžanom
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho ■ Zhubné dedičstvo boľševikov
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je,
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne nakaždý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí. cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje
■ Štvrť milióna obetí
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality.
bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý
(1991-93), v Tadžikistane (1992-97), konflikt v vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch

mal Sovietsky zväz rôzne republiky s mnohými
národnosťami. Svoju moc si upevnil tak, že poprekresľoval hranice a popresúval celé národy.
Do pár rokov však bol každý s každým rozhádaný
a všetci sa obracali na Stalina v Moskve, aby sa
ich zastal a aby ich bránil.

■

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
republiky pri NATO.

DÁMSKE ODEVY
MOLET MÓDA 42-64
Kabáty, bundy, spoločenské odevy,

52-0153

kostýmy, blúzky, pulóvre, riflový
tovar, nohavice, sukne, pánske obleky,
košele, spoločenské a svadobné odevy
a úpravy odevov
Stupava, Mlynská 2. Tel.: 0904 044 966
Malacky, Zámocká 1 (Hotel Atrium) Tel.: 0904 466 875

Slovenčina naša
Nie fena
či fenka, ale suka či sučka.

Frézovanie

41-0011

komínov

0905 915 033, 0908 979 377

• 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
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Inzerát, ktorý predáva

Násilie hrozí stále

Väčšina bojov sa odohrala dávno a ďaleko
od nás, ale jedno poučenie z nich je dodnes aj
pre Slovensko aktuálne. Mier nesmieme brať za
samozrejmosť, lebo všetky krajiny sú za určitých
okolností schopné násilia. Garantmi pravidiel a stability sú dnes pre nás Európska únia
a Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým platí,
že veľké štáty v Európe si zväčša riešia spory
s menšími mierovou cestou. Bez týchto dvoch
inštitúcií by Európa bola oveľa menej príjemným
miestom na život, ako dnes je.
Tomáš Valášek
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Program kina CINEMAX Skalica
Piatok 18.10.: JOKER 15:10, 20:40,
Vládkyňa zla 3D SD 15:20, Ovečka
Shaun vo filme: Farmagedon 16:10, Blíženec 17:50, Vládkyňa zla 2D SD 18:00,
Pražské orgie 18:20, Vládkyňa zla 2D
ST 20:20, Zlatokopky 20:50
Sobota 19.10.: Pán Maznáčik 13:00,
Angry Birds vo filme 2 2D 14:00, JOKER
15:10, 20:40, Vládkyňa zla 3D SD 15:20,
Ovečka Shaun vo filme: Farmagedon
13:10, 16:10, Blíženec 17:50, Vládkyňa
zla 2D SD 18:00, Pražské orgie 18:20,
Vládkyňa zla 2D ST 20:20, Zlatokopky
20:50
Nedeľa 20.10.: PREDPREMIÉRA –
Snežný chlapec 13:10, Pán Maznáčik
13:00, JOKER 15:10, 20:40, Vládkyňa
zla 3D SD 15:20, Ovečka Shaun vo filme: Farmagedon 14:00, 16:10, Blíženec
17:50, Vládkyňa zla 2D SD 18:00, Pražské orgie 18:20, Vládkyňa zla 2D ST

20:20, Zlatokopky 20:50
Pondelok 21.10.: JOKER 15:10, 20:40,
Vládkyňa zla 3D SD 15:20, Ovečka
Shaun vo filme: Farmagedon 16:10, Blíženec 17:50, Vládkyňa zla 2D SD 18:00,
Pražské orgie 18:20, Vládkyňa zla 2D
ST 20:20, Zlatokopky 20:50
Utorok 22.10.: ARTMAXFILM – Jiří
Suchý 18:10, JOKER 15:10, 20:40, Vládkyňa zla 3D SD 15:20, Ovečka Shaun vo
filme: Farmagedon 16:10, Vládkyňa zla
2D SD 18:00, Pražské orgie 18:20, Vládkyňa zla 2D ST 20:20, Zlatokopky 20:50
Streda 23.10.: JOKER 15:10, 20:40,
Vládkyňa zla 3D SD 15:20, Ovečka
Shaun vo filme: Farmagedon 16:10, Blíženec 17:50, Vládkyňa zla 2D SD 18:00,
Pražské orgie 18:20, Vládkyňa zla 2D
ST 20:20, Zlatokopky 20:50

Najčítanejšie regionálne noviny

Zlaté a strieborné medaily
pre mladých atlétov Holíča
V Skalici sa 29. 9. uskutočnili majstrovstvá mladších a najmladších žiakov Západoslovenskej oblasti (kraj TT,
TN, NR) jednotlivcov.
Mladí atléti AK Junior Holíč pod vedením Mgr. Romana Šveca a Rudolfa
Roučku si svojou bojovnosťou vybojovali sedem umiestnenia do 6.miesta.
Najcennejšiu zlatú medailu získal v
kategórii najmladších žiakov v chôdzi
na 1km Alexander Dohnálek a striebro získala vo vrhu guľou Ayiba Loreal
. 5.miesta získali len 9ročná Vanda
Brišková v behu na 600 za 2:10,97min

» red

a Liana Dohnálková v skoku vysokom
135cm. 6.miesta získali v behu na 600m
Alexander Dohnálek, Samuel Švec
(10rokov) v hode kriketovou loptičkou
33,20m, Vanda Brišková beh na 60m
prekážok.
Veríme, že to nie sú ich posledné
výkony a svedomitostí v tréningu im
prinesie ďalšie zlepšenie výkonnosti.
Ak Junior Holíč ďakuje všetkým, ktorí v
tomto roku prispeli na činnosť AK.

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377

» Roučka

INZERCIA

0908 979 377

Vydarený víkend
pre atlétov Holíča
V Blažovicích sa 28.9.na Sv.Václava uskutočnil
posledný pretek Cyrilometodského maratónu. V
silnej konkurencii bežcov z Moravy a pretekárov zo
Záhoria (bojovalo sa o body do GP Záhoria) sa darilo bežcom z AK Junior Holíč. Pekné 3.miesto získal
Ján Matúš ,5.miesto pre Tomáša Skalu a 4.miesto
len 2sec za 3.miestom v kategórii žien získala Mária
Truissard. V kategórii mužov nad 40 rokov sa na
veľmi peknom 4.mieste v súťaži Cyrilometodského
maratónu (4 preteky – 42,195km) umiestnil Gabriel
Čermák.

» Roučka

XIII. ročník Dňa prevencie
v SZŠ Skalica
Pre žiakov I. a II. ročníkov sme opätovne uskutočnili Deň prevencie.
Preventívna aktivita bola ďalším pokračovaním
z predchádzajúcich ročníkov primárnej prevencie v
oblasti drogových závislostí a sociálno-patologických javov. Dnes sme sa venovali téme šikanovania
a kyberšikanovania, závislostiam – na nikotíne s
názvom – Skôr než si zapáliš a toleranciám k odlišnostiam. Lektorky z CPPPa P Holíč pútavou formou
poskytli žiakom množstvo dôležitých informácií a
poukázali na potrebu obozretnejšie vnímať nebezpečenstvá akejkoľvek závislosti. Na základe pozitívnej spätnej väzby žiakov ale i učiteľov budeme v
primárnej prevencii určite pokračovať a odporúčam
spoluprácu s pracovníčkami CPPPaP Holíč.
Súčasťou dnešného dňa bol aj interaktívny výchovný koncert Trinásta komnata, ktorý sme zrealizovali v kine SMM Skalica.
Svet drog v programe prirovnávali k zakázanej trinástej komnate, do ktorej túži nazrieť takmer
každý mladý človek. Prostredníctvom príbehov a
autentických vyjadrení známych i menej známych
osobností vystríhali žiakov pred prázdnotou, ktorá
v nej vládne. Poukázaním na 12 pozitívnych komnát, sa snažili mládež motivovať k zodpovednému
rozhodovaniu.

» Elena Marková
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ZAMESTNANIE

SENICKO

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

HĽADÁME
ZAMESTNANCOV

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• obsluha polygrafického stroja
• prevádzkový zámočník – údržbár

miesto na pozíciu:

Voľná pracovná pozícia na hlavný pracovný pomer:

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

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

Pri hlavnom pracovanom pomere ponúkame:
- štandardný sociálny program
- príspevok na DDS
- dochádzkový bonus
- výhodná zamestnanecká zľava na naše výroby

prijme do trvalého pracovného pomeru

41-0082

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

na objekty v Skalici

(sklady, výrobný podnik)
Preukaz odbornej spôsobilosti
Plat: 3 € - 4 € brutto + príplatky

0903 435 184
0903 918 949

prijme

VODIČA MEDZINÁRODNEJ
KAMIONOVEJ DOPRAVY

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

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

Spoločnosť z Nitry
Damaro Slovakia s.r.o

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

vodiča MKD

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

na pravidelné trasy
podľa obojstrannej dohody

Plat 770€ (+ diéty a
odmeny, oboje na páske)
= 1600 € na účet vodiča
Zodpovednosť
Vodičské oprávnenie C+E
KKV a zdravotné testy

Kontakt: 0948 723 767

» „Všetky zemetrasenia a
katastrofy sú varovania;
vo svete je príliš veľa korupcie.“
Aristoteles, klasický grécky
filozof, žiak Platóna a zakladateľ západnej filozofie
-384 - -322 pred n. l.

45-0314

63-0152

Víkendy doma, prípadne

Citáty
týždňa

Slovenčina naša
Nie neskutočne skvelé,
ale úžasné, ohromujúce, vynikajúce.

» „Pre politikov je korupcia
a klientelizmus jedom. Ak
prestanú plniť svoj vlastný
program, začnú sa starať o
to, ako si namastiť vlastné
vrecká.“
Miloš Zeman, český prezident, bývalý predseda vlády a ekonóm 1944.

Ponúkame jednoduchú
prácu vo výrobe vhodnú najmä pre ženy.
Garantujeme pevný pracovný čas počas týždňa:
Pondelok - Štvrtok od 7,00 hod. do 16,00 hod.
Piatok od 7,00 hod. do 13,30 hod.

» „Slovensko moje, mrzí
ma, že ťa rátajú k úplatným krajinám sveta. Treba
to zmeniť. Hneď! Bez okolkov! Len vedieť, komu mám
dať a koľko...?!“
Peter Petiška, 1937 – 2012.

Ak ťa ponuka zaujala, pošli životopis na personalne@ramex.sk, príp. zavolaj na číslo 034/6946116,
alebo hneď príď: RAMEX a.s., Štefánikova 714/52 (areál AGROSTAVU) Senica

SE19-42 strana -

15

41-0125

Nástupný plat s prémiou od 605 €.
Po zaučení priemerná mzda 750 €.
75-06

» redakcia

prijme

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

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

Viac info na t.č. +421 918801322

SBS PROFI V+K

prijme do TPP aj živnostníkov

Práca je vhodná pre mužov aj ženy i absolventov.

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

034 6967330, 0914 222 739

63-0012

personalne@grafobal.sk
Požadujeme:
- vek nad 18 rokov
- zodpovedný prístup k práci

41-0014

GRAFOBAL, a.s., personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica

51-0094

Máme pre Vás pracovné
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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

34-0181

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

od 850 eur do 1300 eur

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

KAŽDÉMU

3000 EUR/mesačne Brutto

NÁJDEME PRÁCU

2400 EUR/mesačne Brutto

pracovné pozície v ČR

adník
Pomocný záhr
čne Brutto
3000 EUR/mesa

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

98-0005

0903 431 350

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

85_0695
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