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Týždenne do 34 570 domácností

Neobyčajne obyčajné dni
pár dní vstupujeme do mesiaca november. Pred tridsiatimi rokmi sme z námestí
súdruhom odkázali, že takto nie. Vtedy
sa zľakli, ale odkaz bol príliš pokorný.
Takže – veľmi rýchlo sa vrátili. Pochopili,
že ich aroganciou moci sa dá veľmi ľahko
poraziť slušnosť ľudu, zamat revolúcie.
O pár dní sa vyberieme na cintoríny
a budeme spomínať na našich predkov.
Medzi nimi sú mnohí, ktorí pre dnešné
generácie mrzli v novembri 89 na námestiach, postavili sa za ne vo fabrikách a
úradoch, dokonca aj vo vtedajších médiách, na odpor svojvôli moci. Vtedy vraveli - „aby naše deti nemuseli...“
Nuž, my, tie „naše deti“
- ako sa postavíme nad ich
hroby? S akými pocitmi?
Nie sme im čosi dlžní?
Krásny a zodpovedne
prežitý významný týždeň, milí čitatelia! Je
čas na zmenu časov... Už naozaj
definitívnu.

NOV
OOT
TRIEDIAREŇ VAJEC

ČERSTVÉ VAJÍČKA
PODSTIELKOVÝ CHOV ČESKÝCH
A SLOVENSKÝCH VÝROBCOV

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0091-1

0905 915 033

ZA NAJNIŽŠIE CENY

Najlepší výber KOTLOV

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

NÉ

SENICA, NA KOLONII 76

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Slovenčina naša
Nie naprieč spektrom,
ale všade, v každej politickej strane.

INZERCIA

VOR
E

» VAJCIA S (30 ks) 1,80 €
» VAJCIA M (30 ks) 2,50 €
» VAJCIA XL (20 ks) 3,00 €

0948 666 013

41-0137

A máme tu definitívnu bodku za
letným obdobím, letným časom, teraz
už aj časom minulým. Zmena letného
času na zimný prichádza v nedeľu 27.
októbra. Vrátime sa o hodinu a to znamená, že minimálne to bude krásna
noc pre spáčov – o hodinu dlhšia. Určite na to nezabudneme, hoci ide iba o
hodinu. Jednu jedinú.
Naopak, žiaľ zabúdame na to, že vo
viacerých oblastiach nášho života sa
vraciame o celé roky, je to smutné, ale v
niektorých – napríklad vo vnímaní moci
nad občanmi štátu aj o tridsať rokov späť.
Akoby všetko v tomto našom ešte stále
navonok mladom štáte, vrátane nás, bolo
výlučným osobným vlastníctvom kohosi
a nás by do toho nemalo byť nič. A koho
do toho aj niečo je, stáva sa starým známym „triednym nepriateľom“, škodí štátu a jeho svetlým zajtrajškom. Nič vám to
nepripomína, najmä vám, skôr narodeným? Tým, ktorí tu žili, dreli, snažili sa aj
pred rokom 1989?
Alebo, zvykli sme si? Veď už tak bolo,
tak prečo by tak nemalo byť aj naďalej? O

PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ

Totálny VÝPREDAJ

STRANU

1

0908 751 442

52-0156

Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,
výborná cena

63-0158

00-0000
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5000 € za 90,80 € mesačne
VOLAJTE: 0915 646 327

SADROKARTONISTI

Odvoz stavebného a domového
odpadu kontajnerovým vozidlom
Likvidácia odpadu na skládke
Skládka Cerová s.r.o., Cerová 441, 906 33 Cerová
info@skladkacerova.sk
034/658 9395

POŽIČIAME VÁM
15-0238

Nám. Osloboditeľov 18A
Senica
(Dom služieb, 1. poschodie)

rttrade@rttrade.sk

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

031190175

Darčeky FLY

0903 342 475

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

90%

Treba prísť čo najskôr, vypredáva
sa rýchlo.

63-0156

63-0162

ZĽAVY
až
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Blízka osoba

Obec Popudinské Močidľany

Právna úprava blízkych osôb je
v Občianskom zákonníku upravená
v dvoch ustanoveniach.
V prvom je definovaný pojem blízkej
osoby a druhé ustanovenie upravuje určenie stupňa príbuzenstva. Blízkou osobou sa podľa Občianskeho zákonníka
rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Ide teda o príbuzných
v priamom rade. Patria sem dieťa – rodič
- starý rodič - prastarý rodič, súrodenec
a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby
sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú
utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú. V zásade sa rozlišujú
tri kategórie blízkych osôb, a to príbuzní,
manželia a iné osoby, ak sú splnené ďalšie podmienky uvedené v zákone. Príbuznými sú bez obmedzenia všetci príbuzní
v priamom rade, čiže predkovia a potomkovia. Príbuznými sú aj súrodenci. Právne je bezvýznamné, či ide o plnorodých
alebo polorodých súrodencov, či majú
spoločných oboch rodičov alebo len jedného. Manžel sa považuje za blízku osobu, taktiež vtedy, ak nie je členom domácnosti, manželia spolu nežijú, nebývajú
v spoločnom dome alebo byte, prípadne
ak sú v rozvodovom konaní. Aj osvojením
sa medzi osvojiteľom a osvojencom vytvára vzťah blízkych osôb a naopak biologickí rodičia prestávajú nimi byť.
Iné osoby nemožno pod pojem blízkej osoby zaradiť automaticky. Predovšetkým musí medzi nimi byť preukázaný

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

rodinný alebo obdobný pomer a ďalšou
podmienkou, ktorá musí byť súčasne splnená je, že ujmu, ktorú by utrpela jedna
z nich, by druhá dôvodne pociťovala ako
vlastnú. Rodinným pomerom v tomto
prípade je príbuzenský vzťah, ktorý nemožno zaradiť do prvej skupiny. Obdobný pomer sa musí skúmať so zreteľom na
skutočnosť, ktorá definuje vznik vzťahu
medzi osobami, napríklad pestúnsky
vzťah k dieťaťu, opatrovateľský vzťah
k opatrovníkovi, vzťah manžela k dieťaťu druhého manžela, ktoré nie je jeho
dieťaťom. Definíciu blízkych osôb obsahuje na účely trestného práva aj Trestný
zákon. Takou osobou je príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom
alebo obdobnom pomere sa pokladajú za
navzájom blízke osoby len vtedy, ak by
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá
právom pociťovala ako ujmu vlastnú. V
zmysle presne vymedzených trestných činov sa blízkou osobou rozumie napríklad
aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je
vo vzťahu k nim blízkou osobou, ako aj
osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila
v spoločnej domácnosti.

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

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

41-0011
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e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

AHOJ, SOM

NOVÁ LEPŠIA

PÔŽIČKA

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

0949 584 525

Pomôžeme Vám

41-0120

západné Slovensko

PRE ZAMESTNANÝCH,
DÔCHODCOV, ŽIVNOSTNÍKOV

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

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 ...
41-0012

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

Máte zdravotné problémy s obezitou?
Snažíte(zvýšený
sa schudnúť
tlak, cholesterol, krvný cukor,
bolesti chrbtice, klbov...)
a nedarí sa vám?

Stredné Slovensko

banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Zistíme prečo sa vám nedarí schudnúť a zároveň
Oravsko=DK+NO+TS
vám navrhneme ideálnypostup ako sa dostať
Považsko=PB+PU
Prievidsko
k zdravým proporciám.
zvolensko+DT+KA
Komplexné odborné poradenstvo
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY
Individuálny prístup
Diskrétnosť
Východné Slovensko
A
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Zavítajte do Sveta zdravia
UROBÍME VAŠU
KOMPLEXNÚ
ANALÝZU
S ROZBOROM
KRVI
zistime Váš

Odhaľte svoje genetické predispozície
bardejovsko+SK+SP
INDEX
Gemersko = RV+RS+RA
a schudnite podľa nich – NATRVALO! CHUDNUTIA!
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Objednajte
sa na tel. č.
Košicko
okolie
Ľubovniansko
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57,
Michalovsko+TV+SO
Zdravotné stredisko, Fedinova 9, Petržalka
Popradsko+KK
prvá konzultácia
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
len za

0907 108 597

0948 773 180

7,90 €

Poliklinika Senica,Sotinská 1588

www.senica.svet-zdravia.sk
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OD 1.10. SME PRESŤAHOVANÍ NA
ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica (autobus. stanica)

41-0021

bJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

Pre Váš ľahší život

42-0045-8
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41.340
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27.490
52.120

www.svet-zdravia.sk
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POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY
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TOMÁŠ
DRUCKER

JE VAŠA

DOBRAVOLBA����.SK

ČO PRESADZUJEME
Lepšie podmienky pre rodiny a mladých ľudí
viac nájomných bytov
škôlka pre každé dieťa
nižšie dane od počtu detí

Spravodlivé zdravotníctvo
garantovaná dostupnosť lekára a menej čakania
férové financovanie zdravotníctva
štátom garantovaný nárok pacienta podľa štandardných postupov

Dôstojný život pre seniorov a zraniteľných
jedna sociálno-zdravotná dlhodobá starostlivosť
viac komunitnej a terénnej pomoci
polovičné dane pre pracujúcich seniorov

OBJEDNÁVATEĽ: DOBRÁ VOĽBA, JAROŠOVA �, ��� �� BRATISLAVA, IČO: ��������

DODÁVATEĽ: ZARAGUZA CZ S.R.O, MEZIBRANSKÁ ����/�, NOVÉ MĚSTO, ��� �� PRAHA, IČO: ��������
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33-0037

SENICKO

NÁZOR / SLUŽBY, BÝVANIE

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
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
»Predám pozemok 900 m2
v obci Dubovce, cena dohodou.Tel. 0902495749
»Predám pozemok v Jablonici.Tel. 0944432232
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
»Prenájmem
garáž
Pri Kaštieli v Holíči.Tel.
0949856994
08 STAVBA
R08_STAVBA

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

PALUBOVKA

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

KONTAJNERY

riaditeľ ZŠ s MŠ

LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

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

370 €
480 €

jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

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

kostýmy, blúzky, pulóvre, riflový
tovar, nohavice, sukne, pánske obleky,
košele, spoločenské a svadobné odevy
a úpravy odevov

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

Stupava, Mlynská 2. Tel.: 0904 044 966
Malacky, Zámocká 1 (Hotel Atrium) Tel.: 0904 466 875

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

AKCIOVÁ CENA
10,19 €/m2

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Platí do vypredania skladových zásob

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

SE19-43 strana -
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HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
63-0151

Návod nájdete na strane 8 dolu.

3 DNI

ŠTEFANOV

(pri hlavnej ceste medzi Holíčom a Skalicou)
Chcete si podať inzerát?

PR

0905 232 510

CELKOVÉ CENY

320 €

AKCIA

ENÁJ
DVOJSTRANNÝ SKLÁPAC K
ONTAJ OM
N
S HYDRAULICKOU RUKOU
ZDARMERA
ˇ
A
INDIVIDUÁLNA LIKVIDÁCIA
V NAŠOM AREÁLI

SME PRVÁ FIRMA,

A ZIMNÉ ZÁHRADY

41-0096

947
0
6
5
8
1
09

» Holíč, sklad:
034/668 2082
0908 709 639
» Skalica:
034/662 8352
0908 032 982
» Senica, sklad:
OSB dosky
0908 110 549 www.stolarskepotreby.com

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

PLASTOVÉ OKNÁ

63-0005

Výkup oceľového šrotu a farebných kovov
Zber elektroodpadu

15-0215

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
»Vezmem do dlhodobého
prenájmu 1-izb. byt alebo garzónku v Skalici.Tel.
0903367969
»Prenajmem izbu v rodinnom dome v Skalici,
zariadenú + internet.Tel.
0908648471

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

52-0153

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
»Predám garzónku v Senici.Tel. 0948638080

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

ako zvolená. Potom sa celá snaha politického subjektu obmedzuje na snahu o umiestnenie. To stupňujú rôzni
analytickí „experti“, ktorí ľahkovážne
prezentujú, ktorá strana bude v parlamente a ktorá nebude. A ako mentalisti vyslovujú súdy o voličovej mysli,
pričom sa všetko verejne prezentuje.
Iba po analýze číselnej štatistiky sa
vnucujú výsledky volieb nekritickým
konzumentom informácií. Okrem toho,
prieskumov je niekoľko, diametrálne
sa od seba odlišujú a o ich dôveryhodnosti sa pochybuje. Napriek tomu sú
smerodajné pri aktivizácii voličov. Je to
presne tak, ako keď sa zostavujú rebríčky popularity škôl či nemocníc. Vychádza sa zo suchých čísel bez ohľadu na
to, že činnosť týchto inštitúcií je ťažko
merateľná, keďže sa individuálne pracuje s ľuďmi. Ľudia sú síce štatisticky
uchopiteľní, no ak sa budeme riadiť
hoci aj najobjektívnejšími číslami, prehliadnu sa skutočné hodnoty.
Návrh na obmedzenie prieskumov teda vítam, lebo potrebujeme
veľa času, kým volič pochopí, že čísla
z ankiet, teórie analytikov či kadejaké
dotazníky sú skrytou manipuláciou.
Možno, keď sa nebudú vymývať mozgy
prieskumami, volič siahne po programe politickej strany a konečne zistí, že
kvantita nie je kvalita, ako sa to u nás
vžilo.

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0016

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
»Kúpim moped 550 Pařízek.
Tel. 0903903286

Nedávno som písal o kritickom
myslení. Že chýba veľkej časti národa, o tom svedčí to, čo sa deje v mediálnom svete, ako ľahko sa ľudia
manipulujú rôznymi informáciami.
Slováci nie sú pripravení spracovať
informačnú explóziu a zdevastované
školstvo nevytvára dostatočný priestor
na systematické vedenie žiakov k prijímaniu a interpretácii informácií. Otázkou je, či je dnes možné odlíšiť pravé
informácie od falošných, zavádzajúcich, chybných. Isté je, že v súčasnosti
médiá či iné subjekty ťažia z toho, že
ľuďom chýba informačná kompetencia. Využíva sa to najmä na marketing,
zvyšovanie preferencií a politický boj.
Dospelo to do stavu, keď aj o dôveryhodných informáciách pochybujeme
alebo ich ignorujeme.
V týchto dňoch sa hovorí o zákaze
predvolebných prieskumov na dlhšie
časové obdobie pred voľbami. Aj keď
je zámer legislatívcov zištný, súhlasil
by som aj s výraznejším obmedzením.
Najmä v situácii, keď sa prieskumy
zjavujú skoro každý týždeň, médiá ich
prezentujú ako fakty a veľká časť voličov ich nekriticky prijíma a riadi sa
nimi vo voľbách.
Je všeobecne rozšírené, že strane,
ktorá sa nenachádza v prieskumoch na
vyššom mieste, sa nevenuje pozornosť,
nech by mala ten najlepší program.
A naopak, strana aj bez programu s
vysokými preferenciami sa prijíma už

ZNÍŽENIE
CIEN

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
»Predám Š. Octavia 2, rok
výroby 02/2007, 19TDI,
77kw, čierna metalíza, zimné pneu, dobrý technický
stav, STKa EK do 02/2021,
veľa menených vecí, cena
3750 €, dohoda možná.
Peter Hurban, Pod Hájkom
1446/16, Skalica. Viac info
na.Tel. 0903419744

Myslime pri prieskumoch

41-0017

Občianska
riadková
inzercia
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Ceny sú
vrátane DPH

4

SLUŽBY

5

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

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

0948 771 127
piladobr@gmail.com

• 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

SPRACOVANIE

PRE FIRMY AJ
ŽIVNOSTNÍKOV
0903 570 321

VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

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

63-0008

Murárske práce
0904 259 971

41-0036

KRTKOVANIE

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

www.upchaty-odpad.sk

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

OVOCNÝCH

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

STROMČEKOV

5

0907 211 797

63-0058

/ZAHRADNICTVOROSA

16-0010

NON STOP

0915 213 700

JESENNÝ PREDAJ

SE19-43 strana -

41-0015

PALIVOVÉHO
DREVA

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 24 (VEDĽA KNÍHKUPECTVA BYSTRICKÝ)

PO – PIA: 8 – 17, SO: 8 – 12

63-0079

PÚ, JÚ
A MZDOVEJ
EVIDENCIE

ZÁHRADNÉ CENTRUM ROSA S.R.O.

+421 948 767 193

63-0133

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570

INZERCIA

0908 979 377

63-0160

SENICKO

BÝVANIE

6
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Občianska
riadková
inzercia

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991
»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
»Odkúpim staré tehly, cena
dohodou.Tel. 0948807929

OBKLADY
DLAŽBA

od 3 €/m2

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

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

MIREX Holíč

www.mirex.sk

0910 933 663, 034 668 3064

41-0010

zber - výkup autovrakov

od 2
/m
3,30 €

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

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

JESENNÁ AKCIA

12 DEŤOM
R12_DETOM
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

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

63-0003

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

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
okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

tel.: 0948 344 401

41-0009

11 HOBBY AA ŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
»Kúpim staré knihy, mince,
bankovky, odznaky, pohľadnice a rôzne starožitnosti.Tel. 0903753758

work.byvanie@gmail.com

MASÁŽE 4YOU

Masáže / Terapie
Náprava pohybového
aparátu

a plast-hliníkové okno

8.00 – 22.00

Po dohode prídeme
k Vám (km 0,30 €)

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
»Hľadám upratovačku na
cca 10 hodin týždenne.Tel.
0907781619

0949 115 223, Čáry

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
»Temperamentný štíhly 50nik hľadá štíhlu priateľku
na vážny vzťah. Vek 4050 rok. Prosím foto!!!.Tel.
0915341553

41-0005

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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63-0159

10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
»Predám HUSI živé aj
očistené.
Kopčany.Tel.
0903572514
»Predám včelí med.Tel.
0918572745
»Predám slivky na kvas.Tel.
0907276042
»Predám mladé biele hrdličky.Tel. 0910162463

0944 716 337

41-0072

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
»Darujem skriňu za odvoz.
Tel. 0948461299
»Predám lacno gauč.Tel.
0915980639

Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

SLUŽBY

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).

POHREBNÁ SLUŽBA
DOJČ

» „Väčšina ľudí si myslí, že
intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to
charakter.“
Albert Einstein, nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879
– 1955.

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.

0907 928 212, 0915 732 830

41-0020

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

» „Inteligencia plus charakter - to je cieľ skutočného vzdelania.“
Martin Luther King, americký duchovný, aktivista a
vodca v americkom hnutií
občianskych práv 1929 –
1968.

» redakcia

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. 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

VIZITKY

www.kamenarstvo-bocan.sk

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Citáty
týždňa

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

0910 902 635•0905 323 022

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

0905 915 033

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

63-0011

POHREBNÁ SLUŽBA

7

16-0290

SENICKO

PEKARr s.r.o., Skalica
tel.: 034 / 651 14 11

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

VSTAVANÉ
SKRINE

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.
Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...
medzinárodná preprava zosnulých
prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066
0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnictvo-holic.sk

41-0019

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

VŔTANIE
STUDNÍ

63-0017

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

41-0119

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

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

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

41-0018

facebook / Pohrebná služba Skalica - PEKAR SK sro

63-0007

ZĽAVA -30%

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

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

NONSTOP 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

0910 428 430

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

ŽANETA REGÁSKOVÁ KOVÁLOVEC SI-147CA-1

SE19-43 strana -
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63-0145

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.

8
Občianska
riadková
inzercia
»Hľadám kamarátku od 52
-56r. Prosím foto. Stretko vítané.Tel. 0907369234
»Sympatická 51/170/65 si
hľadá priateľa, ktorý neholduje alkoholu a cigaretám. Má vyriešenú minulosť . Vek od 44 do 53 r. SMS
s foto nutné, inak neodpovedám. Skalica a okolie.Tel.
0948398337
»Muž 51r. bez záväzku
hľadá kamarátku, Skalica a blízke okolie.Tel.
0907212679

SLUŽBY, BÝVANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

Program kina Cinemax Skalica
Nedeľa 27.10.: PREDPREMIÉRA – Rodina Addamsovcov 14:00, Pán Maznáčik 13:00, Snežný chlapec 3D 13:20,
Snežný chlapec 2D 15:40, Vládkyňa zla 2D SD 15:10,
18:00, Ovečka Shaun vo filme: Farmagedon 16:10, Rozprestri krídla 17:50, Posledná Aristokratka 18:20, Zombieland: Rana istoty 20:20, Joker 20:40, Zlatokopky 20:50
Pondelok 28.10.: Snežný chlapec 2D 15:40, Vládkyňa
zla 2D SD 15:10, 18:00, Ovečka Shaun vo filme: Farmagedon 16:10, Rozprestri krídla 17:50, Posledná Aristokratka
18:20, Zombieland: Rana istoty 20:20, Joker 20:40, Zlatokopky 20:50

Vtipy
týždňa

Utorok 29.10.: ARTMAXFILM – Stehlík 17:50, PREDPREMIÉRA – Amnestie 20:00, Snežný chlapec 2D 15:40,
Vládkyňa zla 2D SD 18:00, Ovečka Shaun vo filme: Farmagedon 15:30, Rozprestri krídla 15:20, Posledná Aristokratka 17:40, Zombieland: Rana istoty 20:50, Joker 20:40
Streda 30.10.: PREDPREMIÉRA – Terminátor: Temný osud 20:30, Pán Maznáčik 13:00, Snežný chlapec
3D 13:20, Snežný chlapec 2D 15:40, Vládkyňa zla 2D SD
15:10, 18:00, Ovečka Shaun vo filme: Farmagedon 14:00,
16:10, Rozprestri krídla 17:50, Posledná Aristokratka
18:20, Zombieland: Rana istoty 20:20, Zlatokopky 20:50

» V časoch budovania komunizmu vypísala jedna
redakcia súťaž o najlepší
politický vtip. Prvou cenou
bolo šesť rokov natvrdo...
» Muž pri večeri:
- Keď prídu hostia, poviem
senzačný vtip.
Žena sa pýta:
- Mám potom poslať z izby
deti, alebo súdruhov?
» Lenin mal pravdu, socializmus sa ukázal ako éra
elektriny: do práce sa chodí
s odporom, na plat sa čaká
s napätím a vedenia sa nemôžeš dotknúť!

63-0165

SPOMIENKA
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.

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

» - Koho budeš voliť?“
- No predsa komunistov!
- To viem, ale z ktorej strany?

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

» Slovensko je najnezávislejšia
krajina v Európe.
Nič od nás nezávisí.

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
41-0007

Chcete si
podať
inzerát?

» Aký je rozdiel medzi švajčiarskym, francúzskym a
slovenským dôchodcom?
Švajčiarsky ráno vstane,
dá si trochu syra, zapije
pohárom mlieka a ide do
parku kŕmiť vtáčiky.
Francúzsky ráno vstane,
dá si trochu kuracieho
mäska, zapije pohárom
vína a ide do parku hrať
ten ich petang.
A slovenský ráno vstane,
zje nejaké švajčiarske lieky,
zapije ich pohárom vody,
vezme si francúzske barle
a ide do roboty.

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

» Na Slovensku sedia skoro
všetci:
– malí zlodeji vo väzniciach,
– veľkí zlodeji v parlamente,
– najväčší vo vláde
a v správnych radách.
» Otázka pre Rádio Jerevan: Čo je to chaos?
Odpoveď: Na otázky týkajúce sa politickej situácie
na Slovensku neodpovedáme!
» Otázka pre Rádio Jerevan: Môže byť dobrý komunista aj dobrý kresťan?

» redakcia
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

0948 787 777 | www.balkona.eu

63-0164

JESENNÁ AKCIA

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ

63-0163

15-0004

ER

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

SE19-43 strana -

9

BÝVANIE, POLITICKÁ INZERCIA, ZAMESTNANIE

10

Najčítanejšie regionálne noviny

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Máme nádej, komunikácie
demokratickej opozície začala

My v strane Sloboda a Solidarita sme si už niečo preskákali, sme poučení z minulosti a vieme,
že zmena príde vtedy, keď dokážeme prekročiť
svoj tieň. Tento týždeň sme ho spoločne dokázali
prekročiť priamo v Liberálnom dome. Zástupcovia demokratickej opozície prijali moje pozvanie
a absolvovali sme historicky prvé pracovné rokovanie lídrov opozičných strán v tejto zostave.
Ani jedna pripravená stolička nezostala prázdna
a pre mňa je to znak v tom pokračovať.

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

Dôležité je, že máme spoločný cieľ – vymeniť
túto korupčnú vládu a priniesť zmenu. Koalície
sa tvoria až po voľbách, pretože rozhodnete vy, milí voliči. My však
chceme byť pripravení, aby sme
potom nemuseli strácať čas.
Veríme, že po voľbách pretavíme našu spoluprácu do funkčnej
vlády.

Richard Sulík
predseda SaS

Posledné
dva týždne
OBROVSKÝCH
zliav

Zdravý rozum je
najlepší recept
Lepšie podnikateľské prostredie =
spokojní zamestnanci a zákazníci

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

39R
4EU

Do podnikateľského prostredia vstúpil ako
študent bilingválneho talianskeho gymnázia.
Čoskoro však zistil, že hlavný problém podnikateľov je administratívna a byrokratická záťaž.

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

75-06-8

KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
0905 963 819

63-0040

ZA VÝHODNÉ CENY

VIZITKY

0908 979 377

SE19-43 strana -
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Jakub Zápala vyštudoval prvý stupeň na
fakulte managementu Univerzity Komenského
v Bratislave. Podnikať začal v roku 2013.
Patrí do skupiny malých podnikateľov, no denne
sa stretáva s rovnakými problémami ako veľké
spoločnosti. „Zmeny v zákonoch, porozumenie
zákazníka a pochopenie potrieb zamestnanca
musíme riešiť dennodenne. Pomerne často sa
stretávam s názorom, že sa na Slovensku ťažko
žije, všetko je drahé, platy sú nízke. Ľuďom vysvetľujem, že naše zákony majú vysoké nároky
na drobných podnikateľov, a teda všetky tieto
záťaže sa premietnu v konečnej cene tovaru. Zákazník nepriamo „zaplatí“ aj príplatok za nákup
cez víkend či rekreačné poukazy. Zamestnanec,
ktorý zarobí 500€ svojho zamestnávateľa v skutočnosti stojí viac
ako 840€,“ hovorí Jakub Zápala, ktorý sa snaží pochopiť svojich zamestnancov aj zákazníkov. Dostať 840€ alebo 500€
je veľký rozdiel.
SaS však má riešenia, ako
takéto rozdiely eliminovať.

Jakub Zápala

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

1600

1600

-61%

1600

AKCIA

Slovensko je zamotané v chápadlách. Našou
úlohou je vymaniť našu krajinu z mafie, korupcie a rozkrádania. Odťať chobotnici chápadlá.
A samozrejme, spolupracovať a diskutovať. Pretože keby sme mali na všetko rovnaký názor, alebo by nás spájali kšefty, sme pekne všetci v jednej strane a tíško šúchame nohami. Navyše by to
bola ideálna príležitosť, aby vznikla ďalšia nová
strana. Nemusíme sa na všetkom jednohlasne
zhodnúť, aby sme vedeli spolu vychádzať.

SPRAVODAJSTVO / BÝVANIE

SENICKO

rokov

NOVEMBER 89
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

3

Desaťročie rozpadu režimov a vznik nových štátov
Pád komunizmu v r. 1989 prepísal nielen dejiny, ale aj hranice. Do troch rokov sa rozpadol Sovietsky zväz,
Juhoslávia aj Československo. V Európe pribudlo 22 nových diplomaticky uznaných republík.

Rozpad Československa bol oproti násiliu,
ktoré sprevádzalo rozpad ZSSR či Juhoslávie,
až čítankovo pokojný. V Európe bol „zamatový
rozvod“ dlho vyzdvihovaný ako model riešenia
nešvárov medzi národmi. Prečo sa len na Balkáne
nedalo dohodnúť rovnako civilizovane? Ale to, že
rozchod prebehol pokojne, ešte neznamená, že
zostal bez následkov. Niektoré z nich cítiť dodnes.
Napríklad v tom, aký má časť našej demokratickej,
na Európu a na Západ orientovanej opozície
problém zobrať do úst slová ako vlasť či národ.

■

Národný populizmus

V každej krajine sú nejakí nacionalisticky ladení
populisti. A spravidla sú to tí, ktorí sa oháňajú
národnými vlajkami a symbolmi. Slovenskí
populisti sú dobre známi; vo svete koná podobne
Národný front vo Francúzsku či Alternatíva pre
Nemecko v zjednotenom Nemecku. Stavajú sa
nielen do pozície bojovníkov za vlasť, ale aj do
anti-európskych pozícii. Práve v EÚ (či NATO) často
vidia najväčšieho nepriateľa národa. Rovnako sa
prezentujú aj naši fašisti či nacionalisti.

■

Demokratickí národovci

ww

w.s
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Rozdiel vidno v správaní demokratických,
pro-EÚ či prozápadných strán u nás a vo svete.
Napríklad tie vo Francúzsku, Dánsku aj Holandsku
sú jednoznačne za členstvo v EÚ, ale zároveň sú

hrdo pro-národné. V EÚ otvorene bojujú za záujmy prispôsobovať jej pravidlám. To však už 15 rokov
krajiny. Vedia, čo ako krajina chcú a potrebujú a v neplatí, už dávno by sme tie pravidlá mali písať aj
Únii si to bezostyšne chránia. Systematicky menia my, spolu s ostatnými členskými krajinami.
EÚ vo svoj obraz tak, aby Európska únia posilnila
ich záujmy, ich hodnoty, ich diplomaciu alebo ich ■ Dedičstvo „delenia“
hospodárstvo.
Keďže nositeľom nápadu samostatnosti
Slovenska
bol najmä Vladimír Mečiar, v hlavách
V Mečiarovej tradícii oháňania sa
mnohých prozápadne orientovaných demokratov
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej
sa — celkom pochopiteľne — idea štátnosti
demokratické strany. Ale naše štátne
postupne spojila s korupciou a autoritárskym
symboly si túto spoločnosť nevybrali.
režimom. V Mečiarovej tradícii oháňania sa
Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej demokratické
prisvojiť a zabojovať za ne.
strany. Ale naše štátne symboly si túto spoločnosť
Lebo tie najúspešnejšie
nevybrali. Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru
demokratické sily a najšikovnejšie
prisvojiť a zabojovať za ne. Demokratické sily sa
národy si nevyberajú medzi
nemali postaviť proti vlajke pred parlamentom.
národom a Európou.
Mali by hrdo pod ňou osobne vystupovať. Lebo tie
Majú jedno aj druhé.
najúspešnejšie demokratické sily a najšikovnejšie
národy si nevyberajú medzi národom a Európou.
■ Slovenské rezervy
Majú jedno aj druhé.
Tomáš Valášek
V EÚ sa dnes učíme povedať, čo nechceme
- napr. povinné kvóty pre azylantov. Ale už
podstatne menej často vieme povedať, čo vlastne
O autorovi
chceme a ešte si to aj presadiť. Nie sme v takejto
Tomáš Valášek je riaditeľom euspoločnosti sami – ani napr. Česko či Slovinsko
rópskych operácií Carnegie nadácie
na tom nie sú zásadne lepšie – ale to by nám
pre medzinárodný mier a bývalým
nemalo byť útechou. Ešte stále príliš veľa našich
veľvyslancom Slovenskej
úradníkov rozmýšľa, ako keby bol rok 2004 a my do
republiky pri NATO.
EÚ ešte len vstupujeme: vtedy sme sa totiž museli

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

CESTA NA HOHENAU
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SLUŽBY, POLITICKÁ INZERCIA, BÝVANIE

Smerák Glváč slúžil mafii

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

63-0023

Pátek vtedy poslal na kontrolu svoje
kontrolórky, ktoré za to, že Bašternákove
podvody odobrili, následne povýšil za
šéfky oddelení. Inak povedané - najprv
kamarát Fica a Pellegriniho - Bašternák
podvedie štát o desiatky miliónov ... ich
kamarát Pátek to potom zakryje na daňovom úrade ... a následne na žiadosť
mafiána Kočnera a za asistencie Glváča
zo špinavca Páteka za odmenu urobia viceprezidenta Finančnej správy.
Samozrejme v správach je aj kopa
dôkazov o iných Glváčových stretnutiach
s mafiánom Kočnerom - o ktorých predtým tvrdil, že sa nikdy neudiali. V správa
je napríklad informácia, že Glváč vedel
(a zrejme aj mafiánovi to umožnil) o tom,
že Kočner si dosadil aj zástupcu riaditeľa
SIS !!!
Kam sme to až klesli? Dá sa ešte
viac? Mafiánovi a objednávateľovi vrážd
aktívne pomáhali najmocnejší ľudia zo
Smeru, aby postupne ovládol políciu,
prokuratúru, súdy, ministerstvo spravodlivosti či SIS. Smeráci
tým mafii umožnili
si vytvoriť štát v štáte
a ako sa len najviac
dá, sa spreneverili záujmu svojich voličov.
Verím, že 29. februára
spoločne mafii krk
vykrútime.

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

Keď píšem tento
článok, ešte neviem, či Pellegrini
naberie odvahu a
stiahne konečne
Glváča z funkcie
podpredsedu parlamentu. Cez týždeň som postupne zverejnil viac ako 900
Glváčových správ, ktoré si písal so strojcom vrážd Jána a Martiny - s mafiánom
Mariánom Kočnerom.
Z nich vyplynulo, že Glváč, ako vysokopostavený Smerák. podpredseda
parlamentu, minister obrany, pravá ruka
Pellegriniho a Fica - sa tajne opakovane
stretával s mafiánom, dohadoval s ním
kšefty, výhody, vynášal mu informácie
zo spisov, dával mu právne rady, vybavoval stretnutia s vysokopostavenými
úradníkmi ... a všetko tak, aby z toho mal
mafián Kočner veľký prospech a osoh.
Napríklad 15. mája večer (v nedeľu)
zorganizoval na žiadosť mafiána Kočnera
smerák Glváč stretnutie u „Feďa“ - zrejme
u prezidenta finančnej správy Františka
Imréczeho. Na stretnutie prišiel aj Dušan
Pátek, vtedajší šéf daňového úradu Bratislava. Po ich „porade“ a dohodnutí, čo
bude úloha Dušana Páteka, ho hneď na
druhý deň vymenoval prezident finančnej správy za svojho 1. viceprezidenta.
Kto je Dušan Pátek? Čuduj sa svete,
človek, ktorý „zakryl“ podvody Ladislava Bašternáka, kedy okrádal štát (čiže
všetkých nás) o desiatky miliónov eur.

Najčítanejšie regionálne noviny

Okná plné nápadov
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• 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

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu
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63-0010
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE

SENICKO

VIZITKY

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku

0905 915 033

13

Nie vzhľadom k, ale vzhľa- Slovenčina naša
dom na. Nie ako tomu bolo, ale ako to bolo.

Firma Dema Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru

KONTROLA KVALITY
Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy

Ponúkame jednoduchú
prácu vo výrobe vhodnú najmä pre ženy.

Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 800 EUR
+ pohyblivá zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

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

SE19-43 strana -
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41-0125

Nástupný plat s prémiou od 605 €.
Po zaučení priemerná mzda 750 €.
41-0093

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,
905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov.
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h
e-mail: mokosak@dema.sk

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.

14

EKOOKIENKO / ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

Naučme sa spolunažívať so včelami
mieste včelám zabezpečí skorší prísun
výživy v podobe peľu či nektáru i lepší rozvoj včelstva. Včeličky teda presťahovali do nižšie položenej včelnice
v nadmorskej výške 920 metrov nad
morom. Včelám sa podľa pozorovaní v
budúcnosti bude aj naďalej v najvyššie
položenej včelnici na Slovensku dobre
dariť. V tomto roku priniesli približne
70 kíl medu. Včielky sa okrem znášky
medu podieľali aj na opeľovaní rastlín
v okolí, čím veľmi pomohli aj tatranskej
prírode.
Projekt „Včely v horách“ sa na streche hotela FIS*** začal pred rokom.
Úle s ľudovými motívmi sú umiestnené
na streche v zadnej časti hotela tak, aby
mali včely možnosť vyletieť priamo do
lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci
s Občianskym združením Apis Carpatica.

HĽADÁME
ZAMESTNANCOV
Máme pre Vás pracovné

miesto na pozíciu:

Voľná pracovná pozícia na hlavný pracovný pomer:

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
Požadujeme:
- vek nad 18 rokov
- zodpovedný prístup k práci
Práca je vhodná pre mužov aj ženy i absolventov.

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

» red
Foto: Zbigniew Ładygin

Nie tým pádom, ale a preto, Slovenčina naša
prípadne a tak. Nie častokrát, ale často.

SE19-43 strana -
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Mestské včely sú včely chované v meste za účelom opeľovania,
záchrany včelej populácie a získavania netradičných druhov medu
(gaštanový, mätový...). Úle sú obvykle umiestnené v parkoch, na
strechách budov alebo na terasách
a balkónoch.
Včela sa na rozdiel od osy o naše
potraviny nezaujíma. Má jediný cieľ –
priniesť do svojho úľa dostatok zásob,
aby bolo z čoho kŕmiť robotnice a živiť
matku. Príklady dobrej praxe z veľkomiest ako sú New York, Londýn, Paríž
či susedná Viedeň a dnes už aj Zvolen
a Bratislava nám ukazujú, ako môžu
včely obohatiť mestské prostredie.
Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, a
pritom ešte vyprodukovali množstvo
chutného a kvalitného medu.
Mestskí včelári v zahraničí už roky
chovajú včely na strechách, dvoroch,
balkónoch, či v mestských parkoch a
záhradách. Včely nájdeme aj v Bratislave - v záhradách alebo v mestských lesoch, poznáme tu dokonca aj jedného
balkónového včelára. V roku 2015 osadili mestské úle do Lučenca, Kežmarku, Považskej Bystrice a Žiliny. Včielky
sa zabývali aj na streche hotela FIS***
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Na zimu však zmenili svoju trvalú
adresu. Nakoľko na Štrbskom Plese sú
extrémne zimné podmienky, skorý nástup zimy a neskorý príchod jari, práve
prezimovanie na nižšie položenom

ZAMESTNANIE

SENICKO
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PRIJMEME

predavačku

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely
PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU

do predajne v Kútoch

1500 až 3000 EUR/MESAČNE

čašníčku

SERVISNÉHO TECHNIKA
Celoročná práca. Mzda brutto.

do hostinca v Kútoch,
Kuklove, Čároch

Kontakt: 0948 007 464

0948 002 614

63-0054

700 až 1400 EUR/MESAČNE

UČITEĽA
ANGLICKÉHO JAZYKA
41-0027

Celoročná práca. Mzda brutto.

SBS PROFI V+K

PRIDAJ SA K NÁM DO TÍMU

prijme

Záujemci môžu zaslať svoju žiadosť o prijatie do
zamestnania spolu s profesijným životopisom na adresu
SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, 908 45 Gbely,
elektronicky na sougbely@zupa-tt.sk, alebo predložiť
osobne na sekretariáte SOŠE Gbely v pracovných dňoch
v čase od 8,00 do 15,30 hod.
Viac informácií na tel. č.: 0905 256 878

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

PONÚKAME PRÁCU:

na objekty v Skalici

• VODIČ VZV

• OPERÁTOR VÝROBY

0903 435 184
0903 918 949

760 € + prémie + príplatky + mesačný bonus + nadčas

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

Továrenská 13, Malacky • info: 034 79 68 211

Firma Dema Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru
V BICYKLOVEJ A KOLESOVEJ VÝROBE

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

• obsluha polygrafického stroja
• prevádzkový zámočník – údržbár
Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 550 €)

na jednozmennú prevádzku

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

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

PRÁCA V SENICI
PRACOVNÍKOV MONTÁŽE

10-0196

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
BOHATÝ BENEFITOVÝ SYSTÉM

63-0012

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

800 € + prémie + príplatky + nadčas

s nástupom od 1.2.2020, prípadne od 1.9.2020
Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa, štátna
skúška z anglického jazyka
Mzda: od 1001,- € do 1411,- €
(podľa dĺžky praxe)

41-0008

MONTÁŽNIKA OKIEN

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,
905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov.
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h
e-mail: mokosak@dema.sk

41-0093

HĽADÁME

FNsP Skalica, a.s. hľadá
vodiča dopravnej
zdravotnej služby (DZS)

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

Požiadavky na zamestnanca:
výučný list, vek min. 21 rokov, 2-ročná
prax vo vedení motorového vozidla.
ZZM – 624 € + odmeny, príplatky,
pravidelné preplácanie nadčasov.
Priemerná hrubá mzda predstavuje
1050 €. Termín nástupu dohodou.

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• máme stále dostatok ponúk
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža
• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

Facebook: aiwsk
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ZZM = základná zložka mzdy

32-0137

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

15

Kontakt:
vedúca DZS, M. Vizváryová
e-mail: doprava@nspskalica.sk
tel.: (34) 69 69 146

41-0004

034 6967330, 0914 222 739

85_0690

personalne@grafobal.sk

41-0014

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

031190175

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
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