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Týždenne do 34 570 domácností

Nebuďme otrokmi slobody

ZADNÚ

STRANU

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

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

031190175

Výkup oceľového šrotu a farebných kovov
Zber elektroodpadu
SPRACOVANIE
63-0005

Pritom sloboda sa stala, žiaľ, jedným z najsprofanovanejších slov nielen politického slovníka za uplynulých
tridsať rokov. Tridsať rokov od Novembra 89. Od chvíle, kedy sme si mysleli,
že sme do našej spoločnosti vpustili aj
slobodu.
Vráťme sa však k spomínanej Charte. Tá tvrdí, že každý má právo, aby
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry
vybavovali jeho záležitosti nestranne,
spravodlivo a v primeranej lehote. Ide
o právo každého na vypočutie pred
prijatím akéhokoľvek individuálneho
opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať, taktiež o povinnosť
administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. Tých práv v Charte je samozrejme oveľa viac, ale stačí, aby sme
sa zamysleli nad (ne)napĺňaním tých
vyššie spomenutých. Ak sa nebojíme
myslenia. Tridsať rokov po...
Pápež František sa vo veľkonočnej homílii veľmi konkrétne venoval
pojmu a obsahu slova sloboda. Odpo-

rúčal klásť si otázky: „Som slobodný,
alebo som otrokom ambícií, bohatstva
či módy?“ Alebo sme ako svet, ktorý
tak trochu schizofrenicky kričí „sloboda“, ale stáva sa ešte viac otrokom?
To sú otázky pápeža Františka inšpirované čítaním zo Skutkov apoštolov.
„Premýšľajme dnes nad našou slobodou.“ Povedal pápež František. „Som
slobodný? Alebo som otrokom mojich
vášni, mojich ambícií, mnohých vecí,
bohatstva, módy? Zdá sa to smiešne,
ale koľko ľudí je otrokmi módy! (...)
Pomyslime na našu slobodu, tento svet
je trochu schizofrenický, či nie? Kričí:
„Sloboda, sloboda, sloboda!“ Ale je
ešte viac otrok, otrok, otrok.“...
Škoda, že slová svätého otca nevnímajú ani mnohí tí, ktorí sa oháňajú Bohom, nosia ho na transparentoch a vykrikujú jeho meno vo svojich heslách,
vo svojom otroctve k svojej
modle, ktorou je na Slovensku, žiaľ, čoraz viac
moc, peniaze a sláva.
Takže – aká to vlastne sloboda, keď sme
jej otrokmi? Nie je
najvyšší čas čosi
zmeniť?

PREČÍTAJTE SI

Najlepší výber KOTLOV

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0091-1

Položme si otázku – ako občania
Európskej únie – koľkí z nás aspoň
tušia, že existuje nejaká Charta základných práv Európskej únie a koľkí
z nás ju čítali?

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

PÚ, JÚ
A MZDOVEJ
EVIDENCIE

PRE FIRMY AJ
ŽIVNOSTNÍKOV
0903 570 321

63-0079

Najčítanejšie regionálne noviny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

BIKE SPORT

OBCHODNÉ CENTRUM

Námestie Slobody 23, Skalica, 0911 313 516, 034/664 5202

ochranných pracovných
prostriedkov

PONÚKAME V LEPŠÍCH CENOVÝCH RELÁCIÁCH AKO
NA INTERNETE BICYKLE zn. CTM, DEMA, VEDORA,
MERIDA – horské, cestné, trekingové, mestské, detské,
elektrické zn. LIBERTA, LEADER FOX.
Opravy bicyklov a predaj náhradných dielov.

Senica, Kolónia 1483/80
Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

CTM REIN 3

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

429 €

český
výrobca

Otvorené:
Po - Pia: 8.00 - 16.30,
So: 9.00 - 12.00
Pozrite si našu ponuku na
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41-0030

www.cammino.sk
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850 €

× rám ALU 6061, veľ.18", 20, 22
× radenie Acera
× prehadzovač Acera 9 speed
× brzdy kotúčové hydraulické
× prešmykovač Schimano Altus
× rýchlosť 27 speed
× plášte 29 x 2,25

LIBERTA
ELEKTRICKÝ BICYKEL

× kvalitný el. bicykel - český výrobca
× rýchlosť max 25 km/h
× Li-Ion akumulátor 36V/250W
× dojazd 65 km, pri zmene batérie
dojazd 120 km
× farby: malina, tyrkysová, antracit
× záruka a servis

ZÁRUKA + SERVIS + MOŽNOSŤ NA SPLÁTKY QUATRO

63-0175

5000 € za 90,40 € mesačne
VOLAJTE: 0915 646 327

63-0156

POŽIČIAME VÁM
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DIStrIbúcIa (34.570 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Borský Mikuláš, Borský
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Rovensko,
Sekule, Smolinské, Šaštín - Stráže, Štefanov, Skalica, Dubovce,
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské
Močidľany, Radimov, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty,
Jablonica
nepárny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Cerová, Častkov, Dojč,
Hlboké, Hradište pod Vrátnom,
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské,
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov,
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov,
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište
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bratislavsko Východ
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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

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

KANALIZÁCIE

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
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» 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

ČISTENIE

Poskytujeme doklad o likvidácii

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

63-0003

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

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

KRTKOVANIE

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

PALUBOVKA

V týchto dňoch si pripomíname 30. Bohu, my máme viacero možností. A
výročie Nežnej revolúcie. Takto pred tým pádom, myslím si, aj viac zodpo30 rokmi sme si slušným, no ráznym vednosti.
V ACN Slovensko preto pri príležispôsobom vybojovali slobodu.
Vďaka tejto slobode môžeme my, tosti 30. výročia Nežnej revolúcie vykresťania, v západnom svete vyznávať hlasujeme prvý ročník Týždňa pomoci
Krista a žiť jeho odkaz v každodennom prenasledovaným kresťanom. V rámci
živote. Uplynulo 30 rokov odkedy sa pre neho príde na Slovensko vzácny hosť
svoju vieru nemusíme báť prenasledo- z Pakistanu kňaz Emmanuel Yousaff,
vania, alebo diskriminácie. Môžeme ktorý podá svedectvo o živote v krajine,
chodiť do kostola, verejne sa modliť, kde kresťania tvoria len pol percento
hovoriť o viere v Boha a snažiť sa uká- populácie a čelia systematickému prezať krásu viery aj spoločnosti. Žiaľ, nie nasledovaniu. Okrem toho pri tejto prívšetci bratia a sestry vo svete majú ta- ležitosti vychádza aj publikácia Trpiaci
kéto šťastie. V skutočnosti každý sied- a zabudnutí - odborná publikácia s viac
my kresťan žije v krajine, v ktorej je pre ako 100 zdrojmi, ktorá podrobne mapuvieru znevýhodňovaný, alebo utláčaný. je stav prenasledovania kresťanov vo
Podľa Správy o stave náboženskej svete.
Slovensko sa uznesením parlamenslobody, ktorú každoročne vydáva nadácia ACN, kresťanom často hrozí ob- tu nedávno prihlásilo k ochrane nábomedzovanie slobôd, nútené konverzie ženskej slobody. Nestáva sa často, aby
na iné náboženstvo, nemožnosť vzdelá- za uznesenie hlasovali predstavitelia
vať sa, alebo horšie – ublíženie na zdra- všetkých politických strán. Pridajme sa
ví, či smrť. Toto je realita, v ktorej žije až teda ako krajina, ale najmä jednotlivo,
300 miliónov kresťanov po celom svete. každý z nás, k zástupu
A situácia sa, žiaľ, neustále zhoršuje. tých, ktorým sloboda
Naše posledné prieskumy ukazujú, že nie je ľahostajná.
Konkrétne
možaž 70 percent nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kres- nosti pomoci a viac o
akcii Týždeň pomoci
ťanom.
Za týmito obrovskými číslami sa prenasledovaným kresťaskrývajú príbehy konkrétnych ľudí. nom nájdete na www.
Každý jeden z nich trpí pre Krista, kaž- prenasledovani.sk
dý iným spôsobom. To, čo ich však spá» Dominik Harman
ja, je viera a nádej. Kým týmto trpiacim
Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi
ľuďom neostáva nič iné, len dôverovať

41-0096

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

41-0010

redakcia:

Ako chutí sloboda

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0010

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Historická dlažba
PATIO 5 cm

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

41-0021

2

prevedenie hnedý melír,
červený melír a carbon

AKCIOVÁ CENA
10,19 €/m2
Platí do vypredania skladových zásob

Východné Slovensko

Predajňa: Vrchovina 190, Kátov
Tel.: 0908 934 603
Mail: baustory@baustory.sk
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41-0011

(pri hlavnej ceste medzi Holíčom a Skalicou)
63-0151

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

SLUŽBY

3

VÝROBA
A PREDAJ

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

JESENNÁ AKCIA

0918 645 802
0907 784 324

Murárske práce
0904 259 971

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

tel.: 0948 344 401

41-0009

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

41-0015

PALIVOVÉHO
DREVA

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

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

63-0008

SENICKO

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou

REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

• Izolácia bez tepelných mostov

-10%

• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

63-0040

tel.: 0944 958 096

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036

63-0055

AKCIA

ZĽAVA -5% DO KONCA ROKA
stačí potvrdiť objednávku
a montáž podľa dohody

0917 145 270

47-044

63-0162

0949 043 488

63-0040

POKRÝVAČSKÉ
A KLAMPIARSKE
PRÁCE

Okná plné nápadov
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ
A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

370 €
480 €

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

320 €
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K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ
CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu
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63-0010

• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby
• predajne, montáž a servis na celom Slovensku
• okná v energetickej triede A
• celé okno Uw≥0,72 W/m2K
• nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie
Winkhaus
• 40 farieb a imitácií dreva
• stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm
• pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
• 5-ročná záruka na okná
• pozáručný servis plastových okien – všetkých
profilov a kovaní

SME PRVÁ FIRMA,

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

» Vezmem do dlhodobého
prenájmu 1-izb. byt alebo garzónku v Skalici.Tel.
0903367969
» Dám do prenájmu čiastočne zariadený 1-izbový
byt na ul. Ludv. Svobodu v
Skalici.Tel. 0907137720
»
Prenajmem
garáž
Pri Kaštieli v Holíči.Tel.
0949856994

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

Vymáhanie súdnych poplatkov

KÚPIM POZEMKY

začína v deň doručenia výkazu Justičnej
pokladnici. Zákon stanovuje, že ak to
Justičná pokladnica považuje za účelné,
písomne môže vyzvať povinného, aby
v lehote do 15 dní odo dňa doručenia
výzvy uhradil súdnu pohľadávku, ale
je to na jej zvážení. Justičná pokladnica
má limitované spôsoby výkonu rozhodnutia, a to konkrétne zrážkami zo mzdy
alebo prikázaním pohľadávky. Pokiaľ
Justičná pokladnica nevykonáva rozhodnutia sama, môže týmto výkonom
poveriť súdneho exekútora, ktorého
oprávnenia sú širšie. Súdny exekútor
môže vykonať rozhodnutie zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky,
predajom hnuteľných vecí, predajom
cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom obchodného podielu
alebo predajom podniku. Každé súdne
rozhodnutie musí obsahovať poučenie,
ale nie v každom poučení sú uvedené
platobné informácie, a preto povinný
častokrát ani nevie, ako má poplatky
uhradiť. Splatné súdne pohľadávky sú
evidované a verejne prístupné na portáli
splatných pohľadávok štátu, ktorý vedie
ministerstvo spravodlivosti a zverejňuje
ho na svojom webovom sídle.

v k.ú. Holíč, lokalita
"Padelkové pole"

TEL.: 0903 744 390, skalova@ehs.sk.

VSTAVANÉ
SKRINE
ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

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.

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

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

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

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

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

Návod nájdete na strane 10 hore.

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

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

16-0290

Chcete si podať inzerát?

41-0142

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
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

32-0163

(pozemky za sídliskom A.Dubčeka)

63-0007

V našej spoločnosti sa na vymáhanie
súdnych alebo akýchkoľvek poplatkov
hľadí negatívne. Pri vymáhaní súdnych poplatkov je na jednej strane neuhradený poplatok a na strane druhej
je povinný, ktorý ho má uhradiť.
Súdnymi pohľadávkami sú pohľadávky z rozhodovacej činnosti a inej činnosti súdov, a to najmä súdne poplatky,
trovy výkonu rozhodnutia o výchove
maloletých detí, pokuty, svedočné, znalečné a iné náklady súdneho konania,
napríklad náklady tlmočenia. Najdôležitejšou inštitúciou v súvislosti s vymáhaním súdnych poplatkov je Justičná
pokladnica s pôsobnosťou pre celé
územie Slovenskej republiky. Zámerom
jej zriadenia bola centralizácia správy
a vymáhania súdnych pohľadávok,
spájanie konania vo vzťahu k jednému
povinnému, zavedenie nových informačných technológií a zefektívnenie
systému vymáhania súdnych pohľadávok. Pred zriadením Justičnej pokladnice boli súdne poplatky spravované a
vymáhané tými súdmi, ktoré o súdnom
poplatku rozhodli. Justičná pokladnica
spravuje a vymáha súdne pohľadávky,
zastupuje štát ako oprávnenú osobu.
V prípade, že sa súdom stanovený súdny poplatok neuhradí, stáva sa z neho,
po uplynutí stanovenej lehoty na jeho
úradu, súdna pohľadávka. Súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla, zašle
o tejto pohľadávke výkaz Krajskému
súdu v Bratislave. Vykonávacie konanie

41-0016

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM

Info na t. č. 0903 226 790

Slovenčina naša
Nie okay, spisovne je okej.
Nie móžem, ale môžem.Nie môžme, ale môžeme.
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03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

Ceny sú
vrátane DPH

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ.
Tel. 0908205521

PRÁCA PRE KAŽDÉHO

PRACOVNÉ PONUKY V ČR. MUŽI - ŽENY - PÁRY. Mzda od 850 do 1300 EUR

PREDÁM KVALITNÝ, PROFESIONÁLNE
PRIPRAVENÝ SLIVKOVÝ, HRUŠKOVÝ,
JABLKOVÝ KVAS SO ZABEZPEČENÍM
NÁSLEDNEJ DESTILÁCIE
V PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICI.
41-0115

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Š. Octavia 2, rok
výroby 02/2007, 19TDI,
77kw, čierna metalíza,
zimné pneu, dobrý technický stav, STKa EK do
02/2021veľa
menených
vecí, cena 3750 €, dohoda možná.Peter Hurban,
Pod Hájkom 1446/16,
Skalica. Viac info na.Tel.
0903419744
» Predám Opel Zafira r.v.
2000, 1,8-16 V, 7M, 243 000
km, nové brzdy, výfuk, batéria, garážované, veľmi
dobrý stav, centrál, letné
gumy na elektrónoch a
zimné na plechu, LEN SERIÓZNY ZÁUJEM, cena 1150
€.Tel. 0904062396

85_0754

Občianska
riadková
inzercia
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POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

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

41-0007

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

Prečo rekuperačné
vetranie?

info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949

Sasinkova 24
SKALICA

Dohodnite si termín na 0944 561 949

09-85

www.rekuperacky.sk

SHOWROOM

63-0081

Vetranie s rekuperáciou Comair

• úspora energie
• život bez plesní v interiéri
• vhodné pre alergikov
• komfortný spôsob bývania
• výrazne nižšia prašnosť
v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
prevádzka

63-0017

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

Frézovanie

komínov

0905 915 033, 0908 979 377

Nie veľaráz, Slovenčina naša
ale veľakrát alebo veľa ráz.
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www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

15-0004

Inzerát, ktorý predáva

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

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny
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Čo nám prináša výročie Novembra

7

17. novembra 2019 si pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie. Okrúhle výročie
nás núti zamyslieť sa nad hodnotami, ktoré zmenili naše dejiny. Úrad vlády SR
a Ministerstvo kultúry SR sú hlavnými organizátormi podujatí, ktoré nám majú
pripomenúť významný historický míľnik. Opýtali sme sa ministerky kultúry Ľubice
Laššákovej, ako vníma s odstupom času udalosti z roka 1989 a čo nás čaká.
■ Pani ministerka, 17. novembra uplynie
30 rokov od pádu totalitného režimu.
Ako hodnotíte s odstupom času udalosti
z roka 1989?
■ Ľubica Laššáková: Ak máme plnohodnotne chápať význam a odkaz Nežnej revolúcie, musíme sa zamyslieť nad historickým
vývojom, ktorý zmenil spoločnosť a jej hodnoty. Všetko čo sa stalo, nebolo bez príčiny.
Človek, rodina, spoločnosť a v konečnom
dôsledku štáty po 1. svetovej vojne hľadali trvalo udržateľné hodnoty, ktoré mali priniesť
prosperitu a blaho civilizácii. Vyvolávalo to
konflikty a sled udalostí, z ktorých vzišla aj
samostatná Slovenská republika, založená
na demokratických princípoch. 20. storočie
je unikátnym storočím, plným spoločensko-politických zmien a transformácií hodnôt. V našich geopolitických šírkach sme
prešli vývojom od monarchie, spoločnej
republiky, cez politickú hegemóniu riadenú
vtedajšou superveľmocou k samostatnej republike. Minulosť nedokážeme zmeniť, ale
dokážeme sa z nej poučiť a tak vytvoriť hodnotnejšiu a slobodnejšiu budúcnosť. Udalosti z roka 1989 nám dali príležitosť, aby sme
spravodlivosť, slušnosť a úctu jedného k
druhému aplikovali do praxe. To je podľa
mňa pravý odkaz Nežnej revolúcie.
■ Po Nežnej revolúcii sme začali žiť
v demokracii. Má podľa vás toto zriadenie
perspektívnu budúcnosť?

Nežnej revolúcie dielami exilových autorov
Kolkoviča a Kupkoviča v konfrontácii s netradične poňatým Mozartom a beatlesovkami v barokovom šate. Saxofón evokuje jazz
a jazzová hudba je jedným zo symbolov
slobody. V nedeľu 17. novembra v Slovenskom národnom divadle oslavy vyvrcholia
galaprogramom, ktorý bude cez RTVS vysielaný naživo. Tých akcií doma i v zahraničí
je skutočne veľmi veľa. V prípade záujmu
odporúčam sledovať webovú stránku ministerstva kultúry alebo kultúrnych organizácií, na ktorých nájdete všetky informácie k programu 30. výročia Nežnej revolúcie.
Verím, že takýmto spôsobom prezentujeme
slobodu myslenia v kultúrnom kontexte,
ktorá je základným hodnotovým pilierom
súčasnej doby.

■ Ľubica Laššáková: Ministerstvo kultúry
v spolupráci s organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorganizátormi pripravilo kultúrny program,
ktorý sa tematický dotýka roka 1989. Výročie
je zároveň vhodným rámcom pre rôznorodé
aktivity, ktorými si pripomenieme nespochybniteľný hodnotový potenciál pre
dnešok. Pripravili sme interaktívne webové
stránky, originálne výstavy či zaujímavé
filmové cykly a divadelné podujatia. V priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR
je verejnosti prístupná až do 29. novembra
výstava Zuzany Mináčovej s názvom Čo mi Ľubica Laššáková
komunizmus vzal. Pani Mináčová dlhé roky Ministerka kultúry Slovenskej republiky
vala nápisy, ktoré hyzdili nielen
fotografovala
e, ale aj naše životy. Zhromaždinaše ulice,
žne 5000 diapozitívov agila približne
abúľ komunistickej strany,
tačných tabúľ
ktoré bolii umiestnené v nevkusmeleckom prevedení
nom umeleckom
všade: prii cestách, na poliach,
dných tabuliach obvo výkladných
amiesto tovaru. Nechodov namiesto
né ich prehliadnuť.
bolo možné
a nás núti zamysJej tvorba
lieť sa nad skutočnými
mi v spoločnosti.
hodnotami
á národná galéria
Slovenská
spustila interaktívnu web
stránku www.1989.sng.sk.
Digitálny projekt Čas-opis
tformy Lab.SNG uka1989 platformy
ej známu podobu Nežnej
zuje menej
revolúcie.. Prostredníctvom fotografií,
plagátov, letákov, audio a video materiálov skúma vizuálnu kultúru Novembra 89, hlavné idey a spôsoby ich
ácie. Štátne divadlo Košice
komunikácie.
prináša predstavenie Václav Havel:
ávovi Husákovi. ProvokatívList Gustávovi
nácia Havlovho listu,
na inscenácia
ného Gustávovi
adresovaného
Husákovi,, je adresoej Občianvaná našej
poločnosti
skej Spoločnosti
itosti 30.
pri príležitosti
ej zrovýročia jej
ny kodu. Štátny
rchesmorný orchesa sa
ter Žilina
predstaví k
očiu
30. výročiu

49-0129

■ Ľubica Laššáková: Či má alebo nemá,
záleží čisto od nás a od toho, k akým
hodnotám sa prikloníme. Interpretácia
slobody v demokracii nie je o tom, že si
môže každý z nás robiť čo chce. To by bola
anarchia. Naše konanie má svoje prirodzené
mantinely. Sloboda každého z nás sa končí
tam, kde sa začína sloboda druhého.
V princípe je to o tom istom, ako keď niekto
v prázdnom a plnom kine zakričí – „horí“.
Naše počínanie nesmie žiadnym spôsobom
negatívne vplývať na toho druhého.
Demokracii musíme odovzdať slušnosť,
zdvorilosť, vzájomnú úctu a toleranciu.
Podieľame sa tak na kreovaní najlepšieho
politického zriadenia, aké ľudstvo doposiaľ
vymyslelo. Ak zlyháme a neuchránime
predmetné hodnoty demokracie, naše deti
budú čeliť novým výzvam spoločenských
zmien. Nesmieme dopustiť, aby sa budúce
generácie pozerali na našu prítomnosť tak,
ako sa my pozeráme na totalitné režimy.
V takom prípade by odkaz Nežnej revolúcie
stratil svoj pravý význam.

■ Z Vašej iniciatívy vláda SR schválila
finančné a organizačné zabezpečenie
podujatí pri príležitosti okrúhleho
výročia November ´89. Pripravený je
program?
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Kedy je podozrenie na vznik cukrovky,
kedy je potrebné ísť na vyšetrenie?

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Odkúpim staré tehly, cena
dohodou.Tel. 0948807929

Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré
často nemá žiadne ťažkosti, chorý si vôbec nemusí uvedomovať, že má nejaké
ochorenie. Cukrovka nebolí.
Typické príznaky sú – smädenie, časté
nutkavé močenie, chudnutie, avšak sú
typické iba pre pokročilé, plne rozvinuté
štádium. Stále platí, že na jedného poznaného diabetika platí jeden nepoznaný. Na
Slovensku máme približne 400 000 diabetikov.
Človek, ktorý má cukrovku, ale o nej
nevie, môže prísť k odborníkovi až v štádiu
plne rozvinutých ťažkostí a komplikácií.
A tie bývajú závažné, hlavne zo strany
srdcovo-cievneho systému, ohrozujúce
kvalitu a dĺžku života. Ak je pri vyšetrení zistená glykémia nalačno viac ako 5,6
mmol/l, ide už o potenciálneho diabetika,
alebo minimálne o človeka s jeho predstupňom – prediabetom. Pritom platí, že už
pred diagnostikovaním cukrovky, hladina
krvného cukru stúpa v priemere 8-15 rokov a podklady na budúce komplikácie sa
postupne v tele rozvíjajú. Včasné zistenie
preto znamená významnú prevenciu pred
neskoršími komplikáciami.
Ako často vyšetrovať glykémiu?
Pri každej preventívnej prehliadke u
osôb bez rizikových faktorov pre vznik
DM ako súčasť preventívnych prehliadok
raz za dva roky v ambulancii všeobecného lekára.
Kedy je potrebné ísť na vyšetrenie a kedy

10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Predám jačmeň 16€/
100kg, Mokrý Háj.Tel.
0907480703
11 HOBBY AA ŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim staré hodinky,
mince, bankovky, knihy, odznaky.Tel. 0903753758
12 DEŤOM
R12_DETOM
» Kto daruje dámske oblečenie S, M, L, XL, OBUV 37_41,
hračky školské pomôcky,
drogériu, potraviny, ĎAKUJEM.Tel. 0948710036
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 kladívkový šrotovník, cena 120 €.Tel.
0903037169
» Predám veľké hlin. lodne,
hrnce, kastróly alebo vymením za nefunkčné elektromotory.Tel. 0944634153
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim konskú hrabačku v dobrom stave.Tel.
0908447091
» Kúpim tryodyn 320 do 100
€.Tel. 0944634153
15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Muž 51r. bez záväzku
hľadá kamarátku, Skalica a blízke okolie.Tel.
0907212679
» Hľadám kamarátku od 40
- 50 rokov.Tel. 0915204433
» Ahoj, mám 47r. a rád by
som sa zoznámil so štíhlou
ženou. SMS.Tel. 0917655780

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 hore.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Holíč deklasoval Partizánske
MŠK BO Holíč – TJ Iskra Partizánske 113 : 47
(48 : 23 polčas). Body + zostava Holíča: Rozboril 8,
Snopko 29, Mlynek 20, Pukančík 12, Hanusek 20,
Mihaliska 9, Surový 3, Marenčík O. 2, Kovárik 10.
Trener: Marenčík Ľ. Body Partizánske: Trčo Michal
16, Staňo a Zemba 12
Po vydretej výhre v Trnave nastúpili Holíčania
na domácej palubovke proti súperovi z Partizánskeho. Hostia pricestovali v oklieštenej zostave čo
Holíčania umne využili a držali vysoké tempo hry.
Super už od úvodných minút nedokázal na nastavene tempo zareagovať a tak sa domácemu družstvu
podarilo do zápasu dostať všetkých hráčov, ktorí
naplno využili príležitosť a ukázali svoje kvality
a potenciál. O výsledku zápasu už bolo v podstate
rozhodnuté o polčase, no Holíčania nepoľavili a držali tempo až do posledných sekúnd.
Magickú 100-vku sa podarilo pokoriť už v polovici poslednej štvrtiny. Holíčania si teda pripísali
ďalšie víťazstvo a zostávajú na čele tabuľky.
Ďakujem Mestu Holíč, všetkým sponzorom,
mediálnym partnerom a fanúšikom za podporu!!!
V ďalšom stretnutí sa predstaví družstvo MŠK BO
Holíč na domácej palubovke dňa 16.11.2019 proti I.
ligovému mužstvu MŠK Iskra Petržalka Bratislava
a zabojuje tak o postup v Slovenskom pohári SBA.

» Mário Jaborník

Kvapka pre Sedembolestnú
Po vydretej výhre v Trnave nastúpili Holíčania
na dMS SČK v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže
organizuje 21. novembra 2019 (štvrtok) v KD Šaštín
mobilný odber krvi „Kvapka pre Sedembolestnú“.
Všetci darcovia sa musia vopred zaregistrovať u
pani E. Štefancovej na tel. čísle 0907 598 232. Na odber treba prísť do 10.00 h a je nutné mať so sebou
občiansky preukaz.

» red

Vtipy
týždňa

PONÚKAME NA PRENÁJOM
ZABEHNUTÚ ZARIADENÚ REŠTAURÁCIU

» Dvaja priatelia sa stretli
po dlhom čase.
– Kde si bol tak dlho?
– Pätnásť rokov som bol
zavretý.
– Za čo?
– Za nič.
– Netáraj! Za nič bolo desať
rokov!

v centre mesta Senica

V sibírskom pracovnom tábore sa pýta jeden trestanec druhého:
– Prečo si tu?
– Lebo som sa v tridsiatom
deviatom zle vyjadril o súdruhovi Popovovi. A ty?
– Lebo som sa v štyridsiatom treťom dobre vyjadril o
súdruhovi Popovovi.
Nato sa obidvaja obrátia
na tretieho.
– A ty?
– Ja som súdruh Popov.

Objekt pozostáva
z miestnosti s barovým
pultom, kuchyňa, toalety,
sklady a terasy.
Reštaurácia je
k dispozícii ihneď.

Kontakt – tel: 0905 521 867 / dobiasova@northreality.sk
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09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
» Predám lacno gauč.Tel.
0915980639

je väčšia hrozba vzniku cukrovky
• nadváha alebo obezita s BMI ≥25kg/m2
• málo pohybu, fyzická inaktivita
• pozitívna rodinná anamnéza, potvrdená
cukrovka u príbuzného prvého stupňa
• u žien, ak porodili dieťa s vyššou pôrodnou hmotnosťou ako ≥ 4000 g alebo mali
počas tehotenstva zistenú tehotenskú cukrovku
• v prípade známej hypertenzie, opakovane nameranému vyššiemu tlaku krvi
• pri poruche metabolizmu tukov - LDL
cholesterol > 2,6 mmol/l, HDL cholesterol u
mužov < 1,0 mmol/l, u žien < 1,3 mmol/l a/
alebo triacylglyceroly > 1,7 mmol/l
• pri poruche glukózovej tolerancie alebo
hraničnej glykémia nalačno pri predchádzajúcich vyšetreniach, teda pri potvrdenom prediabete
• stavy spojené s inzulínovou rezistenciou:
syndróm polycystických ovárií, acantosis
nigricans, obezita ťažkého stupňa
• kardiovaskulárne ochorenia - ischemická choroba srdca, cievna mozgová príhoda, ischemický syndróm dolných končatín)
• príznaky typické pre cukrovku – smäd, suchosť úst,
časté močenie, chudnutie,
únava najbližšie k hodnotám zdravého človeka.

» redakcia

SLUŽBY

POHREBNÁ SLUŽBA

tel.: 034 / 651 14 11

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

POHREBNÁ SLUŽBA
DOJČ

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

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

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

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

41-0020

0907 928 212, 0915 732 830

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

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

PEKAR SRs s.r.o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

PEKARr s.r.o., Skalica

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

41-0018

ŠAŠTÍN - STRÁŽE
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41-0019

SENICKO

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

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

Zľava

na kočíky pre bábiky,
autíčka, odrážadlá a trojkolky

00-0000

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY
Slovenčina naša

Nie prádlo, rohlík, botník, detský
kočiar, šialka/šialok, ale nátierka,
bielizeň, rožok, topánkovník/skrinka na topánky, detský kočík, šálka.

63-0173
OD

OD

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

AKCIOVÉ CENY
A GARANCIA
OKIEN
DO VIANOC

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

39R
4EU

VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

OBKLADY
DLAŽBA

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

od 2
/m
3,30 €

od 3 €/m

2

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

MIREX Holíč

SE19-46 strana -
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0910 933 663, 034 668 3064
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41-0072

2100

16-0002

30EU0R

2400

OD

1500

1600

1600

-61%

1600

AKCIA

Potočná 175/75, Skalica tel.: 0905 145 431, www.kocikyskalica.sk
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Chcete si
podať
inzerát?

Via Humana na ceste
za vedou a technikou

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

Veda a technika tvoria neoddeliteľnú
súčasť moderného sveta. Prispievajú k
hospodárskemu a spoločenskému pokroku, pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.
Príliš komplikované? Pre niekoho
určite áno, preto sa Súkromná stredná
odborná škola Via Humana rozhodla
zapojiť študentov odboru informatika
a informačné systémy do Týždňa vedy
a techniky, ktorý odštartoval 4. novembra a trval až do 10. novembra 2019.
Vieme, že si študenti najlepšie zapamätajú to, čo si môžu vyskúšať na vlastnej
koži. A tak sme 5.11.2019 vyštartovali
do Technického múzea do Viedne. V
múzeu sme si vyskúšali riadenie jadrovej elektrárne, vyrábali sme elektrickú

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 technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

INZERCIA

energiu, zistili sme, ako fungujú rôzne
prístroje, ako sa vyvíjali a menili, overili sme si, či sa mestá správajú ekologicky... V televíznom štúdiu sme si mohli
natočiť svoj vlastný vstup do televíznych novín v nemeckom jazyku a overiť si tak svoje jazykové znalosti. Naši
informatici boli nadšení, získali nové
vedomosti a veríme, že sa nám podarilo
vzbudiť u nich záujem o štúdium vedy
a techniky.
Technické múzeum ponúka veľké
množstvo aktivít, no čas bežal príliš
rýchlo na to, aby sme dokázali všetko
vyskúšať. Nevadí, veď Viedeň nie je ďaleko. A možno o rok vyrazíme znovu na
cestu poznávania.

» Viera PsotováSenicaSenica

0908 979 377

PONDELOK 18.11.2019 utOrOK

19.11.2019

strEDa

Najčítanejšie regionálne noviny

Mesto ocenilo pri príležitosti
Dňa študentov úspešných
stredoškolákov
Mesto Senica pri príležitosti Dňa študentstva ocenilo v utorok (12. 11.) 18 študentov, ktorí navštevujú
štyri stredné školy v meste. Informovala o tom hovorkyňa mesta Senica Viera Barošková.
Podujatie organizované mestom Senica, Študentským parlamentom a Centrom voľného času bolo
po šestnásty raz pripomienkou Dňa boja za slobodu
a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva,
ktoré pripadajú na 17. novembra. „Pri prekonávaní
prekážok ste nútení prekonávať sami seba, ale len tak
sa dá napredovať a siahať na vyššie ciele,“ uviedol k
oceneným primátor mesta Martin Džačovský.
Študenti počas ocenenia spomínali na tragické
udalosti z roku 1939, keď zomrel vodca študentského
hnutia v Prahe Jan Opletal i na november 1989, keď
študenti odštartovali udalosti Nežnej revolúcie. Senický Študentský parlament pripravil k novembrovým udalostiam expozíciu s názvom Ďakujeme ‚89,
ktorá je inštalovaná do konca novembra na Námestí
oslobodenia.
Okrem oceňovania študentov sa uskutočnil aj 14.
ročník ankety Cena senickej mládeže, v ktorej študenti hlasujú o cene pre učiteľov. „Som veľmi poctená
ocenením. Vážim si ho o to viac, že študenti ocenili
môj prístup k nim, snahu vytiahnuť ich z komfortnej
zóny a motivovať ich k osobnému rastu,“ poďakovala
pri prevzatí ceny ocenená Slavomíra Masrnová, ktorá
má za sebou 29 rokov pedagogickej praxe v Obchod» tasr
nej akadémii.

20.11.2019

štvrtOK

21.11.2019

markíza 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:35 Oteckovia 10:35 Rodinné
prípady 11:30 Kobra 11 13:30 FARMA 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25
Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia Sitkom MN 12 (SR) 2019
21:25 FARMA Západ vs. Východ, kto z farmárov
získa výhru 75 000 €? MN 12 22:40 Rodinné prípady 00:40 Kobra 11 01:40 FARMA 02:55 Šiesty
zmysel 04:15 Rodinné prípady

markíza 06:00 Teleráno 08:30 Utajený šéf 09:45 Oteckovia 10:40 Rodinné prípady
11:40 Kobra 11 13:40 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE
NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Utajený šéf
Nová reality show. MN 12 21:45 FARMA Západ vs.
Východ, kto z farmárov získa výhru 75 000 €?
MN 12 23:00 Horná Dolná 00:15 Kobra 11 02:20
FARMA 03:30 Šiesty zmysel

markíza 06:00 Teleráno 08:30 Varte s
nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia
10:50 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 13:45 FARMA
15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50
Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na život 22:20 FARMA 23:20 Susedia
00:10 Kobra 11 02:10 FARMA 03:10 Šiesty zmysel
04:55 TELEVÍZNE NOVINY

markíza 06:00 Teleráno 08:30 Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na
život 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady
11:45 Kobra 11 13:45 FARMA 14:55 Policajné prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE
NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná
21:35 FARMA 22:50 Utajený šéf 00:10 Kobra 11
02:10 FARMA 03:15 Šiesty zmysel 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:20
Bučkovci 2 - Slnko, seno, dedina 3 12:00 NOVINY
O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Doktori II. 7,8 14:45
SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI
III. 18 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:00 Myšlienky vraha
VI. 11 00:05 SEDEM 01:00 POLICAJTI V AKCII 02:05
NOVINY TV JOJ 02:55 TOP STAR

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:20 SÚDNA SIEŇ 10:20
Bučkovci 2 - Slnko, seno, dedina 4 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Doktori II. 9,10
14:45 SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 16:45
NAŠI III. 19 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35
Všetky prachy sveta 23:40 Myšlienky vraha VI.
12,13 01:35 POLICAJTI V AKCII 02:30 NOVINY TV JOJ
03:15 Profesionáli

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:20
Bučkovci 2 - Slnko, seno, dedina 5 12:00 NOVINY
O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Doktori II. 11,12 14:45
SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III.
20 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE
AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 DELUKSE
21:35 Hrdinovia ohňa 00:40 Myšlienky vraha VI.
14 01:35 POLICAJTI V AKCII 02:40 KRIMI 03:10 Profesionáli VI. 2

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ
10:25 Bučkovci 2. - Slnko, seno, dedina 6/6 12:00
NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:35 INOVUJME
SLOVENSKO 12:50 Doktori II. 13,14 14:45 SÚDNA
SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III. 21 17:30
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:50
NA HRANE 22:20 SEDEM 23:20 Myšlienky vraha
VI. 15 00:20 POLICAJTI V AKCII 01:20 SEDEM

rTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:00
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy
RTVS 08:40 Mestá v čase 09:05 Rodina doktora
Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5
proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25
Don Matteo 15:35 Slovensko s Tiposom 16:25
Mestá v čase 16:50 Rodina doktora Kleista 17:45
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Grilovačka 22:05 Reportéri 22:40 Rédl 23:55 Fetiše
Nežnej revolúcie 00:20 Pán Selfridge 01:05 Zajtrajšie noviny 01:50 Rédl 03:00 Dámsky klub

rTVS 05:50 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40
Mestá v čase 09:05 Rodina doktora Kleista
09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti
5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Don
Matteo 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy
RTVS 16:25 Mestá v čase 16:50 Rodina doktora
Kleista 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy
RTVS 20:25 Futbal - Kvalifikácia ME 2020 23:20
Pod rovnakým nebom 00:55 Ray Donovan 01:55
Zajtrajšie noviny 02:40 Slovensko v obrazoch

rTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40
Mestá v čase 09:05 Rodina doktora Kleista
09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti
5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55
Folklorika 14:25 Don Matteo 15:35 Slovensko s
Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Mestá v čase
16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Prežiť 22:35 12
rokov otrokom 00:45 Don Matteo 01:40 Zajtrajšie
noviny 02:20 Autosalón 02:45 Dámsky klub

rTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40
Mestá v čase 09:05 Rodina doktora Kleista
09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti
5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55
Folklorika 14:25 Don Matteo 15:30 Slovensko s
Tiposom 16:25 Mestá v čase 16:50 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Apropo šťastie
23:05 Don Matteo 23:55 Zajtrajšie noviny 00:35
Apropo šťastie 02:05 Svet v obrazoch
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33-0041

SENICKO

PiatOK

22.11.2019

sObOta

23.11.2019

NEDEľa

24.11.2019

markíza 06:00 Teleráno 08:30 Sladká
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 13:40
FARMA 14:55 Policajné prípady 16:00 Rodinné
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25
Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 FARMA Západ vs. Východ, kto
z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 12 22:45
Muž na hrane Triler MN 12 (USA) 2012 00:50
Kobra 11 02:40 FARMA

markíza 05:00 TELEVÍZNE NOVINY
05:55 Priatelia Toma a Jerryho 06:45 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 07:30 Prdiprášok
doktora Proktora 09:20 Rabaka 11:20 Celebrita
pod stromček 13:20 Príbeh o rytierovi 16:10 Veľký
zázrak 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30
Útek z väzenia Akčný triler MN 15 (USA) 2013 S.
Stallone, A. Schwarzenegger, J. Caviezel, 50 Cent,
S. Neill. 22:45 Elitný zabijak 00:40 NOC FILMOVÝCH NÁDEJÍ

markíza 06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:15 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho
06:35 Tom a Jerry: Kto dobehne pirátov? 07:50
Príbeh o rytierovi 10:45 Veľký zázrak 13:00 Na
telo 13:45 Muž na hrane 16:00 Horná Dolná
17:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Žoldnier Akčný triler MN 15 (USA-VB) 2013 J. Statham,
A. Buzeková, V. McClurová, B. Wong, G. Ryanová.
22:35 D-Tox 00:40 Žoldnier 02:35 D-Tox 04:55
TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:30
BUČKOVCI 3 1/4 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP
STAR 12:50 Tlkot srdca 3,4 14:45 SÚDNA SIEŇ 15:50
POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III. 22 17:30 NOVINY
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Detektív z Hongkongu
23:05 Masaker na Wall Street 01:15 Za nepriateľskou líniou 2 03:20 NOVINY TV JOJ 04:00 KRIMI
04:40 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:30 SpongeBob v nohaviciach VIII. 22,23 06:40 Labková patrola I. 24,25
07:50 PRÁZDNINY II. 10/10 08:55 NAŠI I. 16,17
10:20 MILÁČIKOVO 11:00 Deň nezávislosti 14:00
Twilight sága: Nov 17:00 Mimoni 19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT
Slovensko-česká súťažno-zábavná šou. MN
12 2019 22:10 HROBÁRI 7 23:00 Elitné komando
01:00 Sestrička 03:00 Profesionáli VI. 5 03:35
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT

TV JOJ 05:00 NOVINY TV JOJ 05:50
KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:10 SpongeBob
v nohaviciach VIII. 24 07:45 Labková patrola I.
26/26 08:20 Mimoni 10:10 Hrdina Max 2: Chlpatý bodyguard 12:05 Detektív z Hongkongu 14:30
Kočka na snowboarde 16:50 NA CHALUPE 17:50
NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ
20:20 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V
SIEDMOM NEBI Slovenská rodinná šou Vila Rozborila. MN 12 2019 22:45 Unesené 02:05 Dvojitý
zásah 04:15 KRIMI

rTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40
Mestá v čase 09:05 Rodina doktora Kleista
09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti
5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55
Folklorika 14:25 Don Matteo 15:30 Slovensko s
Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Mestá v čase
16:50 Rodina doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 21:55 V dobrej spoločnosti 22:30 Cestou necestou 23:00 Minority Report 01:20 Don Matteo

rTVS 06:10 Veselá farma 06:30
Včielka Maja 07:25 Sofia Prvá 08:25 Fidlibumove
rozprávky 08:55 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 09:50
Merlin 10:35 PPPíter v Afrike 11:35 V dobrej spoločnosti 12:15 Milujem Slovensko 13:45 Grand hotel 15:05 Poirot: Spona na topánke 16:50 Fetiše
Nežnej revolúcie 17:20 KULTÚRA.SK 17:55 Cestou
necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00
Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro
večer 22:20 3 pódiá 23:15 Grand hotel 00:30 Poirot: Spona na topánke 02:35 Merlin

rTVS 06:00 Veselá farma 06:20
Včielka Maja 07:20 Sofia Prvá 08:45 Táraninky
09:00 Kriminálka 5.C 09:40 Autosalón 10:05
Japonsko zhora 11:00 Slovensko v obrazoch
11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00
Občan za dverami 13:35 Poirot: Vražda v Mezopotámii 15:25 Zlaté časy 16:30 Cigáni idú
do neba 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00
Správy RTVS 20:30 Jan Palach 22:30 Fair play
00:05 Poirot: Vražda v Mezopotámii 01:50 Cigáni idú do neba
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ÚTek z Väzenia

musíme

dokončiť

Pred 30-imi rokmi padol
komunistický režim.
Podarilo sa to aj vďaka
osobnostiam Nežnej
revolúcie - Jánovi Budajovi
a Milanovi Kňažkovi, ktorí
jednoznačne sformulovali požiadavky na
odchod komunistov, slobodné a demokratické
voľby a nastolenie právneho štátu.
Pád totality nastal však najmä vďaka státisícom
ľudí, ktorí svoju túžbu po živote v slobodnej
krajine demonštrovali na námestiach a v
uliciach našich miest. Bez ich odvahy a sile
osobností na tribúnach by komunisti svoju
moc z rúk nepustili.

Dnes opäť stojíme na križovatke.
Pred tridsiatimi rokmi sa v ponovembrovej
eufórii urobilo mnoho chýb, ktorých následky
pociťujeme dodnes. Áno, vláda maﬁe a
bielych golierov sú následkami nedôslednosti
časti novembrových elít. O necelé štyri
mesiace však budeme mať príležitosť tieto
chyby napraviť. Vo voľbách. Nedajme si túto
jedinečnú príležitosť na zmenu - dokončenie
Nežnej revolúcie - ujsť.
Dnes oslavujeme výročie Nežnej revolúcie.
Nezabudnime vo februári 2020 pri voľbách na
jej ideály a spoločne zmeňme Slovensko.
Igor Matovič

TAKTO SA ŽILO NA SLOVENSKU ZA TOTALITY
71 168 odsúdených ľudí politické trestné činy
51 politických väzňov vo väzení zomrelo
8 240 osôb odvliekli v rokoch 1948-1953 do táborov nútených prác
42 ľudí zomrelo pri pokuse o útek cez železnú oponu
1 042 rodín bolo počas akcie B násilne vysťahovaných z miest na videk
3 142 rehoľníčok a rehoľníkov násilne vyvliekli z kláštorov počas akcií R a K
37 obetí si vyžiadala okupácia vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968
Desaťtisíce rodín trpeli, pretože ich príbuzní emigrovali alebo kritizovali režim

Dožadujme sa
ZMENY!
Ján Budaj patril medzi vedúce postavy Novembra 89.
Dnes pripomína, že rovnako ako pred 30-imi rokmi, majú všetku moc v rukách
ľudia. Práve vďaka nim padol komunistický režim a vďaka obyčajným ľuďom, ktorí
prídu voliť, može padnúť aj režim Fica - Kaliňáka - Kočnera - Glváča - Jankovskej Bašternáka. Toto je jeho návod ako Slovensko vytrhnúť z rúk maﬁe:
Buďte aktívni na lokálnej úrovni!
Žiadajte zmeny všade priamo tam, kde žijete - na lokálnej úrovni. Lebo regionálna
politika často smrdí tým istým korupčným bahnom ako tá celonárodná. Zmena
nepríde natrvalo, ak tú zmenu zhora, nebude sprevádzať aj zmena zdola, od
lokálnych parlamentov miest a obcí.
Zúčastňujte sa protestov!
Ďalšou možnosťou, ako pomôcť k zmene, je účasť na demonštráciách proti
maﬁi. Bez týchto protestov občanov, aj demokratických politikov (začali sme
pred komplexom Bonaparte, pamätáte?), by sa nám dodnes smial z úradu vlády
Kočnerov sused, Fico, z ministerstva vnútra Kaliňák, na prokuratúre by rozhodoval
Šuﬂiarsky a Trnka, na ministerstve spravodlivosti Jankovská, v parlamente by riadil
schôdze Glváč... tých všetkých sa podarilo poslať preč už teraz, pred voľbami!
Váš hlas je dôležitý!
Slušný a čestne spravovaný štát môžete žiadať aj petíciami a aktivitou na internete.
No a hlavne - účasťou vo voľbách! Mobilizujme a získavajme voličov zmeny vo
svojich rodinách, aj v okolí! Vysvetľujte im, že zápas
medzi silami minulosti a demokratmi je taký tesný, že
o výsledku rozhodne každý hlas.
V roku 1989 sme začali brať naše veci verejné do
vlastných rúk. Vďaka Novembru sme získali slobodu,
postupne aj vlastný štát. Dokážme teraz, že si ho
nenecháme ukradnúť, ani zmaﬁanizovať. Voľte iba
politikov, čo konečne nastolia spravodlivosť! Inak sa zlo
bude vracať opäť a opäť.
Ukážme maﬁi, že my sme tu doma!
Ján Budaj

Hnutie OĽANO
si váži
slobodu
a demokraciu.

Aj preto počas okrúhleho výročia

Nežnej revolúcie

pripravilo
spomienkový program.

Ak ste tieto noviny dostali
v dostatočnom predstihu,
pozývame vás v nedeľu
17. novembra o 16:00 hod.
na Námestie SNP v Bratislave.

Zažite udalosti

“Novembra 89”
na vlastnej koži!

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671
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Týždenne do 34 570 domácností

PREDAJ CHATY V HOLÍČI
Viac info: +420 602 404 071,
maria.bojanovska@ready-mat.cz

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

Pomôžeme Vám

41-0141

Dotyk prírody blízko mesta

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 ...

INZERCIA

0905 915 033

AKCIA
VSTUPNÁ KONZULTÁCIA
v cene 15 € ZDARMA
Platí do
31.12.2019

OBJEDNÁVKY: 0915 646 327

63-0170

41-0012

Novootvorené poradenské centrum
pre redukciu hmotnosti v HOLÍČI

PrEdaj a sErvis biCyklov

Poďakuj s Tvarožníkom
Obchodným partnerom, zamestnancom, klientom

+421 907 499 218
cyklobeef@gmail.com
Potočná 175/73, Skalica

Po-Pia od 8:00 - 15:30 hod.
0904 549 546, www.tvaroznik.sk

41-0052

KOPČANY, MASARYKOVA 487

Elektrobicykle • Cyklodoplnky
Náhradné diely • Predaj na splátky

63-0171

6,-€
bez dph

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom rezervačného formulára
na našej webovej stránke a na email: palenicautatka@gmail.com
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41-0115

PÁLIME UŽ OD 100 LITROV KVASU

ZAMESTNANIE

InzercIa

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DIStrIbúcIa (34.570 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Borský Mikuláš, Borský
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Rovensko,
Sekule, Smolinské, Šaštín - Stráže, Štefanov, Skalica, Dubovce,
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské
Močidľany, Radimov, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty,
Jablonica
nepárny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Cerová, Častkov, Dojč,
Hlboké, Hradište pod Vrátnom,
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské,
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov,
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov,
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište

Požiadavky: zodpovedajúce vzdelanie, samostatnosť,
manuálna zručnosť, ochota učiť sa, práca s PC, zodpovedný
prístup a príjemné vystupovanie.
Platové podmienky: od 700 € + osobné ohodnotenie
+ odmeny /závisí od vzdelania a odbornej praxe/.

T. č.: 0908 488 261

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

čašníčku

do hostinca v Kútoch,
Kuklove, Čároch

0948 002 614

HĽADÁME
VNÍKOV
MONTÁŽNYĆH PRACO

NOTIEK
D
E
J
H
C
Ý
N
Č
A
IZ
T
A
IM
KL

tel.: (34) 69 69 146

rozvážača stravy

u. v Senici.
šho pracovného tím
Buďte súčasťou ná
zka. Voľné víkendy.
Trojsmenná prevád
.
zpečené ubytovanie
Plne hradené a zabe
sy
5 EUR/HOD. + bonu
Nástupný plat: 4 -

tujte nás:
Neváhajte a kontak
+421 948 606 154
+421 948 075 894,
com
bartexjob@gmail.

www.bartexjob.sk

práca s bremenami,
ZZM 520 € + príplatky
tel.: (34) 69 69 271
ZZM = základná zložka mzdy

www.konstrukter.sk

U NÁS SI NÁJDE

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

PRÁCU KAŽDÝ

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

západné Slovensko
bV
bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
tO
tn
tt
zM

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
KY
LI
Lc
Mt
Or
Pb
PD
zV
zH
za

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
PO
Sn

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

• obsluha polygrafického stroja

ZVÁRAČ - HORIZONTKÁR - VODIČ
VZV - OPERÁTOR VÝROBY A INÉ
ubytovanie zabezpečené - aj pre páry

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

Bezplatná infolinka: 0800 500 091

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku

Firma Dema Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru

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

034 6967330, 0914 222 739

41-0014

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

od 850 do 1300 EUR

LARK s.r.o.,

POD HÁJKOM 2, 909 01 SKALICA
ponúka voľné miesto na pozíciu:

UPRATOVAČKA
Nástupná mzda 3,- €/hod. mesačne
Práca vhodná aj pre dôchodkyne
Informácie v sídle firmy cez pracovné dni
od 8,00 - 11,00 h
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PRACOVNÍKOV MONTÁŽE
V BICYKLOVEJ A KOLESOVEJ VÝROBE

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

41-0090

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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.

41-0004

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

do predajne v Kútoch

85_0690

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

predavačku

v stomatologickej
ambulancii v Senici

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

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

61_0013

redakcia:

PRIJMEME

Zamestnám ZUBNÚ
ASISTENTKU/SESTRU

41-0143

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

41-0027
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ZAMESTNANIE

OBSLUHU

16-016-0341

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

PRIDAJ SA K NÁM DO TÍMU

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

800 € + prémie + príplatky + nadčas

• OPERÁTOR VÝROBY

na objekty v Skalici

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom
a montážou zimných záhrad

760 € + prémie + príplatky + mesačný bonus + nadčas

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

HĽADÁME DO SVOJHO TEAMU
ŠIKOVNÉHO MONTÁŽNIKA
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Zaučenie zabezpečíme. Bližšie informácie
o pracovnom mieste na osobnom pohovore.

10-0196

63-0012

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
BOHATÝ BENEFITOVÝ SYSTÉM
Továrenská 13, Malacky • info: 034 79 68 211

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
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

• VODIČ VZV

prijme

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

PEKÁRKA - VÝROBA
SKALICKÉHO TRDELNÍKA

PONÚKAME PRÁCU:

SBS PROFI V+K

0903 435 184
0903 918 949

Firma Dema Senica a.s.
prijme do pracovného pomeru

na jednozmennú prevádzku

41-0090

vodičov MKD

na prácu SK, CZ, DE

0948 534 542

ponúka voľné miesto na pozíciu:

Nástupná mzda 3,60 €/hod. mesačne
Informácie v sídle firmy cez pracovné dni
od 8,00 - 11,00 h

Prijmeme

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €
mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

PRÁCA V SENICI

POD HÁJKOM 2, 909 01 SKALICA

41-0027

do novootvorenej
herne v Kútoch
Mzda: 5 EUR/h
0948 002 614

LARK s.r.o.,

41-0093

PRIJMEME
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tel.: 0949 224 380 • email: info@semagroup.eu

41-0026

SENICKO

VOĽBY 2020 / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Voľte aj zo zahraničia

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
základe hlasovacieho preukazu. Volič
môže však voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky
a bol na základe žiadosti zapísaný do
osobitného zoznamu voličov, alebo
má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v čase volieb sa zdržiava
mimo jej územia.
Nepremeškajte lehotu pre podanie
žiadosti!Nečakajte v radoch. Neodkladajte to! Zaberie to tri minúty. Ide o veľa!
Rôzne spôsoby voľby vyžadujú:
- včas podanú žiadosť,
- čestné vyhlásenie,
- fotku / scan dokladu (len ak nemáte
trvalý pobyt v SR),

Všetky náležitosti odošlete e-mailom na adresu, ktorá sa zobrazí v poslednom kroku (závisí od miesta Vášho
trvalého pobytu). Ak nedostanete odpoveď na e-mail, doporučujeme overiť
si prijatie žiadosti telefonicky.

prijme do trvalého pracovného
pomeru zamestnanca vo funkcii

TECHNICKÝ ASISTENT
Výška hrubej mzdy je 589,- €/mes.

Formulár je vyplnený len vo vašom
zariadení (mobile, počítači,..). Žiadne z
údajov, ktoré zadáte, sa sa nikde neukladajú. Vytvorenú žiadosť si uložíte u
seba a odošlete z vášho e-mailu.
https://www.srdcomdoma.sk/

Bližšie informácie nájdete na stránke
www.justice.gov.sk a tel. č. 034/88 27 180

Program kina Cinemax Skalica

75-06-8

Ak máte príbuzných v zahraničí –
podľa štatistických údajov je ich
viac ako milión, potom ich upozornite aj na nasledujúcu možnosť.

OKRESNÝ SÚD SKALICA,
Námestie slobody 15, Skalica

» red

Piatok 15.11.: Terminátor: Temný osud 2D 15:10,
Snežný chlapec 2D 15:30, Rodina Addamsovcov
2D 15:40, Posledná Aristokratka 17:40, Ženská na
vrchole 17:50, Dokonalá lož 18:10, Charlieho anjeli
20:10, Le Mans 66 20:20, Bitka o Midway 20:40
Sobota 16.11.: DETSKÉ KINO – Ovečka Shaun
vo filme Farmagedon 13:10, Vládkyňa zla 2D SD
13:00, Rodina Addamsovcov 2D 13:30, 15:40, Terminátor: Temný osud 2D 15:10, Snežný chlapec 2D
15:30, Posledná Aristokratka 17:40, Ženská na vrchole 17:50, Amnestie 18:00, Charlieho anjeli 20:10,
Le Mans 66 20:20, Bitka o Midway 20:40
Nedeľa 17.11.: DETSKÉ KINO – Ovečka Shaun vo
filme Farmagedon 13:10, Vládkyňa zla 2D SD 13:00,
Rodina Addamsovcov 2D 13:30, 15:40, Terminátor:
Temný osud 2D 15:10, Snežný chlapec 2D 15:30, Posledná Aristokratka 17:40, Ženská na vrchole 17:50,
Dokonalá lož 18:10, Charlieho anjeli 20:10, Le Mans
66 20:20, Bitka o Midway 20:40
Pondelok 18.11.: VYŠTRNGAJ SI DARČEK PRE
VŠETKÝCH: Amnestie 18:00 Terminátor: Temný
osud 2D 15:10, Snežný chlapec 2D 15:30, Rodina Addamsovcov 2D 15:40, Posledná Aristokratka 17:40,
Ženská na vrchole 17:50, Charlieho anjeli 20:10, Le
Mans 66 20:20, Bitka o Midway 20:40
Utorok 19.11.: ARTMAX FILMY – Narušiteľ
systému 17:40, Terminátor: Temný osud 2D 15:10,
Snežný chlapec 2D 15:30, Rodina Addamsovcov 2D
15:40, Ženská na vrchole 17:50, Dokonalá lož 18:10,
Charlieho anjeli 20:10, Le Mans 66 20:20, Bitka o Midway 20:40
Streda 20.11.: Terminátor: Temný osud 2D 15:10,
Snežný chlapec 2D 15:30, Rodina Addamsovcov 2D
15:40, Posledná Aristokratka 17:40, Ženská na vrchole 17:50, Dokonalá lož 18:10, Charlieho anjeli
20:10, Le Mans 66 20:20, Bitka o Midway 20:40

» red

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
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ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice
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» Zdroj: ÚVZ SR

Slovenčina naša

Varianta, rada ľudí v obchode –
varianta rad. Rada má v slovečine
iný význam (Dobrá rada nad zlato.)

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

0910 902 635•0905 323 022

63-0011

určenie lehoty (4 dni od vzniku tejto skutočnosti), v akej je možné požiadať o vydanie potrateného ľudského plodu alebo
predčasne odňatého ľudského plodu.
Časové obmedzenie tohto práva by malo
zabrániť vzniku sporov medzi rodičmi a
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
vznikajúcich vtedy, keď rodičia požiadajú o vydanie plodu až v čase, keď ním
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
naložili už iným spôsobom.
Návrh zákona tiež rozširuje zákaz
propagácie pohrebných služieb, upravuje povinnosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami osôb kontaminovaných
rádionuklidmi či presne vymedzuje, za
akých podmienok je možné vystavovať
ľudské pozostatky. Rovnako obmedzuje
možnosť vykonávať činnosti súvisiace
s poskytovaním pohrebných služieb
výhradne na zamestnancov týchto pohrebných služieb a dopĺňa nové správne
delikty na úseku pohrebníctva s cieľom
zvýšiť vymáhateľnosť zákona.
Novela zákona nadobudne účinnosť
k 1.1. 2020, pričom existujúce ochranné
pásma pohrebísk ustanovené priamo
zákonom o pohrebníctve zaniknú najneskôr dňom 31. 3. 2020, ak obec neustanoví inú šírku ochranného pásma skôr.

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

Obce si po novom môžu určiť ochranné pásmo pohrebiska na svojom území všeobecne záväzným nariadením
s prihliadnutím na miestne zvyklosti
a špecifické podmienky. Vyplýva to z
novely zákona o pohrebníctve, ktorú
schválili poslanci v Národnej rade
Slovenskej republiky.
Ochranné pásmo pohrebiska legislatíva v súčasnosti predpisuje v šírke 50
metrov pre všetky pohrebiská, pričom
v ňom nemožno umiestňovať budovy s
výnimkou domu smútku a budov, ktoré
súvisia s prevádzkou pohrebiska. Toto
legislatívne ustanovenie sa miestami
ukázalo ako problematické, najmä pri
existujúcich pohrebiskách situovaných
v obytných zónach. Obec si preto vo všeobecne záväznom nariadení bude môcť
po novom určiť šírku ochranného pásma
(v rozsahu maximálne do 50 metrov),
pravidlá povoľovania a umiestňovania
budov a stavieb so zreteľom na pietny
charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, ktoré budú v ochrannom pásme
počas pohrebu zakázané.
Aktuálne platný zákon o pohrebníctve umožňuje rodičom potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého
ľudského plodu, aby ho pochovali. Novela zákona toto ustanovenie dopĺňa o

www.kamenarstvo-bocan.sk

Platí nová zákon o pohrebníctve

VIZITKY

0908 979 377

NOVÁ PREDAJŇA
SENICA

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

SŤAHUJEME SA.
do nových, väčších
a ešte lepších priestorov

MAXIMÁLNY
VÝBER
POMNÍKOV
IE
ZA UVÁDZAC
CENY!!!

0903 792 674
www.kamex.sk
(nová budova vedľa polikliniky)

Príďte sa presvedčiť!

OTVÁRAME 25.11.2019
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„Lidé v pohybu“
V tomto roku pokračovala úspešná
mnohoročná spolupráca medzi fotografmi fotoklubu pri Záhorskom osvetovom stredisku v Senici /Fotoklubu ZOS/
a fotografmi z Velkých Pavlovíc /ČR/ a
okolia fotografickým workshopom pod
názvom LIDÉ V POHYBU. Prvé stretnutie spojené s teóriou a následným praktickým fotením zadanej témy sa uskutočnilo dňa 22. júna 2019 vo Velkých
Pavloviciach pod vedením lektora Mgr.
Petra Lančariča PhD., profesionálneho
fotografa a pedagóga z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Časť fotografií z
tohto dňa a ďalšie práce dvanástich zúčastnených autorov vytvorených v priebehu letných prázdnin boli zhodnotené
a z nich zostavené do cyklov pripravené
k tlači na výstavu. Táto druhá časť fotografického workshopu sa konala dňa 7.
septembra 2019 v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.
Vernisáž výstavy LIDÉ V POHYBU sa konala dňa 1. novembra 2019
vo výstavnej sále Mestského úradu vo
Velkých Pavloviciach /ČR/. Počas otvorenia výstavy, ktorú svojim vystúpením
sprevádzala detská cimbalová muzika
Palička, sa autorom a návštevníkom
vernisáže prihovoril aj lektor a súčasne kurátor výstavy Mgr. Peter Lančarič
PhD.: Fotografie, ktoré na tejto výstave
môžeme vidieť sú momenty a situácie
vyňaté z plynutia času. Človek, ľudská
spoločnosť je v neustálom dynamickom

Najčítanejšie regionálne noviny

Deň červených makov
pohybe. Stlačením spúšte na svojich
fotoaparátoch, tak vystavujúci autori
uchovávajú život, zachytávajú fyzickú
premenu alebo posun v priestore. Zároveň nám svojimi fotografovanými námetmi pripomínajú aj to, že dnes sme
starší ako včera a posun vpred je pre
človeka prirodzený.
Na výstave sa prezentuje dvanásť
autorov - šiesti z Velkých Pavlovíc a
šiesti z fotoklubu ZOS Senica na celkovo päťdesiatich štyroch vystavených
fotografiách.
Výstava je otvorená širokej verejnosti do 30. novembra 2019.
Výstavu fotografií LIDÉ V POHYBU organizačne zabezpečili Trnavský
samosprávny kraj – Záhorské osvetové
stredisko v Senici, Fotoklub pri ZOS a
Mestská knižnica pod záštitou mesta
Velké Pavlovice.

» Tomáš Jurovatý,
Záhorské osvetové stredisko

V pondelok 11. novembra 2019 sa pri
Pamätníku obetí prvej svetovej vojny
na Námestí oslobodenia v Senici konala spomienková slávnosť Deň červených makov, spojená s pietnym aktom
kladenia vencov pri príležitosti Dňa
vojnových veteránov, ktorého symbolom sa stal červený vlčí mak. Pietnu
spomienku organizačne zabezpečili
Trnavský samosprávny kraj, Záhorské
osvetové stredisko v Senici, Mesto Senica, Mestské kultúrne stredisko Senica a
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Senica pri
príležitosti 101. výročia skončenia prvej
svetovej vojny.
Oslavy sa začali pietnym aktom
kladenia vencov k Pamätníku obetí
prvej svetovej vojny, sprevádzaným
mohutnými tónmi Zvonu mieru. Po
odznení štátnej hymny Slovenskej republiky a básne Martina Rázusa Hoj,
zem drahá v podaní recitátorky Anny
Stromkovej zaznela hymnická pieseň
Kto za pravdu horí. Prítomným sa následne prihovorili primátor mesta Senica Martin Džačovský a tajomníčka Oblastnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Senici
Ľubica Krištofová. Ďalej pri pamätníku
zaznela báseň Martina Rázusa Modlitba dieťaťa, ako aj duchovná pieseň Daj
Bože pokoja, ktorú, rovnako ako predošlú pieseň, zaspievala speváčka Božena Vojtková, doprevádzaná klavírnym
sprievodom Ondreja Hluchého. Záve-

rečná časť spomienky, spojená s nádejou odovzdania posolstva odkazu vojny
ďalším generáciám, patrila deťom, ktoré postupne zapálili pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny sviečky a položili
papierový červený mak s konkrétnym
menom päťdesiatim padlým hrdinom
zo Senice, ktorých mená postupne
predniesol podpredseda Trnavského
samosprávneho kraja Pavol Kalman.
Program osláv pokračoval presunutím sa slávnostného zhromaždenia na
neďaleký cintorín v Senici k Pamätníku
obetí prvej svetovej vojny zo Sotiny. Po
pietnom akte kladenia vencov k Pamätníku obetí prvej svetovej vojny zo Sotiny, sprevádzaným mohutnými tónmi
Zvonu mieru, sa prítomným prihovorila tajomníčka Oblastnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Senici Ľubica Krištofová.
Na záver pietnej spomienky na cintoríne deti postupne zapálili pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny zo Sotiny
sviečky a položili papierový červený
mak s konkrétnym menom dvadsaťjeden padlým hrdinom zo Sotiny, ktorých
mená postupne predniesla moderátorka podujatia Viera Barošková.
Prítomní občania svojou účasťou vyjadrili vďaku a úctu všetkým, ktorí statočne bojovali a hrdinsky bránili našu
krajinu pred nepriateľskými vojskami.

» Miroslav Koprla,
Záhorské osvetové stredisko

Erika Herzáňová
0905 915 033
herzanova@regionpress.sk
Silvia Lukúvková
0908 979 377
lukuvkova@regionpress.sk
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www.ozonicon.sk

Kúpite v každej lekárni

Bolesť

Tenisový lakeť

Zápal

Ľahšie popáleniny

Poúrazové a pooperačné stavy

Uštipnutie hmyzom

Reumatické ochorenia

Kŕčové žily

Použitie u detí od 2 rokov

Podráždená a suchá pokožka

Výživa kĺbov

Regenerácia svalov a šliach

Vhodné pre tehotné ženy

Podporná liečba pri ultrazvuku

Posunuté platničky

Podporná liečba pri elektroforéze

Karpálny tunel

Pacienti so srdcovociev. ochoreniami
Ozonicon® je zdravotnícka pomôcka.

99-0213

Aktívny kyslík proti bolestiam
a zápalom svalov a kĺbov

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

prístrešky

splátky od 149 €

JESENNÁ AKCIA

ZĽAVY AŽ DO 25%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ww

w.s
trec
hyb
e

jz.s

k

0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

splátky od 101 €

63-0172

balkóny

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok

0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

CESTA NA HOHENAU
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ŠKOLA / POLITICKÁ INZERCIA

Učiť o revolúcii

Chceme férovú šancu!
Spomínate si, kde ste boli
pred 30 rokmi?
ĪˋɭȶƆǫơ ¥ơ˙ȥơǿ ɭơʽȶȍʡƃǫơ ȇŔ˙ƎȶɭȶƆȥơ ʽˊ࢚
ʽȶȍŖʽŔ ʽȍȥʠ ȥȶɽʋŔȍǌǫơ ǠȶƎȥȶʋơȥǭ Ŕ ɽɢȶȟǫơ࢚
ȥȶȇࡲɽŔȟȶ˖ɭơǿȟơŔǿʡʽŔǠȶʋȶȟƆǫɽŔȥŖȟ
˙ǫȍȶ ȍơɢʁǫơ ɢɭơƎ ɭȶȇȶȟ ࠀࠈࠇࠈ ŔȍơŹȶ ɽŔ ȟŖȟơ
ȍơɢʁǫơʋơɭŔ˖ࡳ¡ʠɽǭȟɢȶʽơƎŔʍ˙ơȟȶǿŔǌơȥơɭŖ࢚
ƃǫŔʋɭǫƎɽǫŔʋȥǫȇȶʽʋȶȟŖɢɭǫʋˋƃǠʋȶȶʋŖ˖ȇŔƃǠǿơƎ࢚
ȥȶƎʠƃǠʁǫơࡲ¥ŔɭȶƎơȥǭɽȟơȥŔɢɭơȍȶȟơɭơ˙ǫȟȶʽ
Ŕ ʽǫơȟơ ʋȶ ɢȶɭȶʽȥŔʍ ȍơȥ Źơ˖ ȶɽȶŹȥơǿ ɽȇʡɽơ࢚
ȥȶɽʋǫࡲ¥ȶɢɭǫƃǠŖƎ˖ŔǫȥŔȥŖɽࡲ0ŔɽʋȶɢȶƆʡʽŔȟơ
ࢧʽˋƆǫʋȇʠࢨ˙ơ˙ǫǿơȟơʽɽȍȶŹȶƎơŔȍơȥơƃǠƃơȟơ
ɢɭơʽ˖ǫŔʍ˖ȶƎɢȶʽơƎȥȶɽʍ˖ŔɽơŹŔŔࢱ˖ŔɽʽȶǿʠȇɭŔ࢚
ǿǫȥʠࡲࡲࡲ þǭ ʽťƆʁǭ ȶɢʋǫȟǫɽʋǫ ƎȶƎŖʽŔǿʡ ˙ơ ȟŖȟơ
ƎȶȇȶȥƆǫʍƆȶŹȶȍȶ˖ŔƆŔʋƢʽ¥ȶʽơȟŹɭǫࠀࠈࠇࠈࡲ
þʠɽŔʠ˙ȥơȟŖȟơȥŔƆȶʽˊǠȶʽȶɭǫʍŔȇɽŔ
ȥơƃǠƃơȟơ ǠŔȥŹǫʍ ȟʠɽǭȟơ ȇȶȥŔʍࡲ qȒŔƎǫŔƃ ȥŔ
ɽơŹŔɽʽȶǿǫƃǠɢɭǫŔʋơȒȶʽƎȶʽȶȍǭȟɽǫɢȶʽơƎŔʍ˙ơ
ȥŔʁŔǌơȥơɭŖƃǫŔɽŔɢȶɽȍơƎȥƢɭȶȇˊʽˊʋɭʽŔȍȶǠȍŖ࢚
ɽǫȶɽȍȶʽȶŔƃǠƃơɢɭơʽ˖ǫŔʍɽʽȶǿɢȶƎǫơȍ˖ȶƎɢȶ࢚
ʽơƎȥȶɽʋǫ˖ŔȥŔʁʠȇɭŔǿǫȥʠࡲ¡ŖƃǠʠʍʽơƎȶȟȶɽʋǫ
ŔȶƎǠȶƎȍŔȥǫơȟơȥǫʍɽʽơʋȶȇȶȍȶɽơŹŔŔࢱɢȶɽʡʽŔʍ
òȍȶʽơȥɽȇȶƎȶɢɭơƎʠࡲ
¡ŔȍǫɽȟơʁŔȥƃʠƃơɽʋȶʽŔʍɢȶɽʽơʋơʁʋʠƎȶ࢚
ʽŔʍʽ˖ŔǠɭŔȥǫƆǭŔʽǫƎǫơʍŔȇȶɽŔʽơƃǫƎŔǿʡɭȶŹǫʍ
ǫȥŔȇ Ŕ ȍơɢʁǫơࡲ ¡Ŗȟơ Ŕǿ ȶɽȶŹȥʡ ɽȇʡɽơȥȶɽʍ ɽȶ
ʁʋŖʋȶȟɢɭơʋȶ˙ơɽŔȟǫƆŔȇŖȟơǠȶƎǫȥˊʠȍơȇŖɭŔࡲ
¥ǫơ ɭŔ˖ ɽȟơ ʽǫơ˖ȍǫ ɽʋŔɭˋƃǠ ɭȶƎǫƆȶʽ Ǝȶ ɢȶȍȶ࢚
ɭȶ˖ɢŔƎȥʠʋơǿȥơȟȶƃȥǫƃơɢɭȶɽǫȍǫȍơȇŖɭŔŔŹˊɽǫ
ȥŔʁǫơȍƆŔɽࡲ¥ơǠȶʽȶɭǫŔƃȶʽʁơʋȇˋƃǠʋˋƃǠɢȶʋʽɭ࢚
ƎơȥǫŔƃǠ ȇʋȶɭƢ ˖ǠŖȩŔȟơ ȇơƑ ȟơȥǭȟơ ɢɭŖƃʠ

˖ŔȇȍŔƎŖȟơ ɽǫ ˪ɭȟˊ ŔȍơŹȶ ɢɭơɢǫɽʠǿơȟơ Ŕʠʋȶ
ʽࢱȇʋȶɭȶȟǫʋŔȇɢȶʋȶȟǠȶƎǫȥˊɽʋȶǿǭȟơʽࢱȇȶȍȷ࢚
ȥŔƃǠ ȥŔ ɢȶȍȶɭȶ˖ɢŔƎȥʠʋˋƃǠ ƃơɽʋŖƃǠࡲ Īǫơȟơ
ɢɭơɽȥơɢȶȟơȥȶʽŔʍȇƎơȥŖʁʁʋŖʋ˖ȍˊǠŖʽŔࡲ
¥ȶ ȥơ˖ȶɽʋŖʽŔȟơ ȍơȥ ɢɭǫ ʋȶȟ ɢȶȥʡȇŔȟơ
ɽʽȶǿɢȶǠȒŔƎȥŔɽʽơʋɽʽȶǿơɭǫơʁơȥǫŔࡲȇȶȒʠƎǫŔ
ʽ ࢧɭǫɽʋȶʽˋƃǠࢨ ɭȶȇȶƃǠ ʠ˙ ȟŖȟơ Ɔȶ ɢȶʽơƎŔʍࡲ
-ǠƃơȟơȟơȥơǿŹˊɭȶȇɭŔƃǫơʽơƑɢɭơƎɽŔȥǫơǿơ
ȟȶ˙ȥƢ˙ơ˖ȟȶŹǫȍʠʽǫơȟơȇȶȟʠȥǫȇȶʽŔʍɽƃơ࢚
ȍˋȟɽʽơʋȶȟŔȍơƎʽŔʡɭŔƎˊɽǫȥơʽơƎǫŔʽˊȟơȥǫʍ
ǫȥǉȶɭȟŖƃǫơࡲ ¡Ŗȟơ ɢȍȥƢ ˖ʠŹˊ ȇȶɭʠɢƃǫơ ɭȶ˖࢚
ȇɭŖƎŔȥǫŔŔʽʁơȍǫǿŔȇˋƃǠࢧbǫƃȶʽࢨࢧ%ŔʁʋơɭȥŖȇȶʽࢨ
ŔࢱࢧȶƆȥơɭȶʽࢨࡲ7ʽȶƃǠ˖ȥŔʁơǿࢧǌơȥơɭŖƃǫơࢨŖȥŔ
Ŕࢱ¡ŔɭʋǫȥʠȟŔ˪Ŕ˖ŔʽɭŔ˙ƎǫȍŔɢɭơʋȶ˙ơǿʠȶƎǠŔȍǫȍǫࡲ
¥ǫơ ʡɢɭǫȟȥơ Ǡȶʽȶɭǭȟ ȟˊ ȥơƃǠƃơȟơ ʽơƃǫ
˖ŔƎŔɭȟȶ ȍơȥ ƃǠƃơȟơ ǉƢɭȶʽʡ ʁŔȥƃʠ ɭȶʽȥŔȇʡ
ʁʋŔɭʋȶʽŔƃǫʠɢȶ˖ǭƃǫʠƎȶ˙ǫʽȶʋŔࡲþŔȇŔȇȶɢȶȥơǿ
ʽȶȍŔȍǫȥŔʁǫɭȶƎǫƆǫŔȥŔȥŖȟơɽʋǫŔƃǠɢɭơƎࠂ߿ɭȶȇ࢚
ȟǫࡲ7ȥơɽǿʠƃǠƃơȟơǫࢱȟˊɢɭơʋȶ˙ơòȍȶʽơȥɽȇȶǿơ
ȥŖʁƎȶȟȶʽȇɭŔǿǫȥŔȇƎơƃǠƃơȟơ˙ǫʍࡲþȶȥŖɽȟȶ࢚
ʋǫʽʠǿơŔŹˊɽȟơǫʁȍǫƎȶɢȶȍǫʋǫȇˊ
ŔŹˊɽȟơȟơȥǫȍǫʽơƃǫ˖ŖɢŔɽǫȍǫ
ŔࢱǠȒŔƎŔȍǫɭǫơʁơȥǫŔࡲ
-ǠƃơȟơȍơɢʁǫʠŹʠƎʡƃȥȶɽʍ
pre seba, pre svoje deti,
fungujúci štát pre všetȇˋƃǠȒʠƎǭࡲ¥ŔʋȶɢȶʋɭơŹʠǿơ࢚
me vašu pomoc a váš hlas
ʽȶʽȶȒŹŖƃǠࡲơȥɽɢȶȍȶƆȥơ
Slovensko vrátime
ʽʁơʋȇˋȟȒʠƑȶȟࡲ

Juraj Šeliga, podpredseda strany Za ľudí

87-0108
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môže vyčítať, že nestihli naplniť osnovy. Obzvlášť citlivé to je v slovenčine,
matematike a cudzích jazykoch, ktoré
sú testované, a preto sa nemôže stať,
že sa niečo „nepreberie“. ŠVP neumožňuje vynechať niektoré témy a venovať
väčší priestor iným. Obsahuje aj témy,
Médiá ukážu mladých, čo nebudú ktoré sú zbytočné v 21. storočí. Zabúda
o tom tušiť. Hoci memorovanie sa často sa, že školy okrem formálneho vyučoodmieta, tak prečo by si mali pamätať vania majú plno neformálnych vzdeláfakty, ktoré nájdu na internete? Nesta- vacích aktivít. Napr. pri téme 1989 mi
čí sa orientovať v zdrojoch? Pripusťme na e-mail prišlo mnoho ponúk na aktiv týchto dňoch, že 89. rok je jedným z vity súvisiace s týmto rokom. No účasť
medzníkov, ktoré patria do všeobec- v nich prerušia formálne vyučovanie a
ného rozhľadu. Navyše ide o zaujíma- dôjde k meškaniu s učivom, keďže ŠVP
vú tému, ktorá sa dá vďaka početným nepočíta s takýmito výpadkami vyučoprameňom vyučovať názorne, pútavo vania. Väčšinou sú neformálne aktivia s možnosťou prepojenia s viacerými ty pre žiaka prínosnejšie ako učebnice.
Ale nie iba ŠVP bráni v rozvíjaní
učebnými predmetmi. Je to teda prototypová téma na moderné vyučovanie s významných učebných tém. Treba si
využitím skupinovej práce, multimédií, ujasniť aj to, ako pristúpime k memokritického myslenia a pod. Kde je teda rovaniu v situácii, keď máme prístup k
problém? Veď aj ministerstvo nám pri- mnohým zdrojom, kde si môžeme veci
kázalo pridať deviatakom o jednu hodi- vyhľadať. Na druhej strane memorovanie cibrí pamäť a sú situácie, keď nám
nu dejepisu viac, takže už aj času je.
Ministerstvo školstva teda tento naspamäť naučené vedomosti pomáproblém vyriešilo kvantitatívne, aby hajú, napr. šetria čas.
Opäť tak musím konštatovať, že
sa mohlo prezentovať, že posilnilo vyučovanie novodobých dejín. Bez kvali- vzdelávanie žiakov nepadá iba na učitatívnej zmeny! Opakovane kritizujem teľoch, na vôli školy či na pamätaní si
štátny vzdelávací program (ŠVP), kto- žiakov. Chýba tu kvalitatívna premena
rý bez väčších zmien funguje od roku ŠVP, o ktorej sa roky teoretizuje, no pra2008. Je predimenzovaný tak, že neraz xou je retardujúci centrálny dokument,
učitelia musia uplatňovať vyučovanie ktorý musia naplniť všetky školy.
typu diktovanie poznámok. Ak nechcú
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
byť pranierovaní kontrolou, ktorá im

Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov
Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Je tu Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý ukončil vládu komunistov. Súčasťou rôznych dokumentov
isto bude anketa, ako porevolučná
generácia vníma prevrat, aké má
vedomosti o revolúcii.

Najčítanejšie regionálne noviny

33-00039

8

SEzel19-46 strana - 8

SLUŽBY, BÝVANIE, POLITICKÁ INZERCIA

Pripravení prevziať
zodpovednosť

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

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY

0905 953 850 info@bestav.sk

16-0242

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ
OCELE, VIAZANIE
ARMOKOŠOV

Už predtým, než vyplávali na povrch prepisy
z threemy a nahrávka Gorily, sme tušili, že veci na
Slovensku asi nejako „super“ nefungujú. Boli sme
ochotní pripustiť, že niekedy v politike príde aj
k zlyhaniam; veď sám si dobre pamätám, kde som
bol na raňajkách. Ale po tomto všetkom, a bohvie,
čo ešte príde, je jasné, že toto je kategoricky iné.
Čítame, ako pani Jankovská vybavovala kšefty,
toľko tisíc za rozsudok, toľko miliónov za kúpenie
poslancov... Slovensko je však civilizovaná krajina
a neexistuje, že si s týmto neporadíme. Nedávno to
predsa dokázali v Rumunsku alebo v tridsiatych
rokoch v Chicagu. Musí byť možné túto zlodejskú
bandu odstaviť!
Uvedomujem si, že my, demokratická opozícia,
nie sme jeden monolit. Nie sme ako Fico v 2012-tom,
keď palec pani Laššákovej, ktorý ukazoval, ako
majú vládni poslanci hlasovať, bol najmocnejším
orgánom na svete. Náš spoločný záujem je oveľa
silnejší.
To, čo táto vláda nastvárala, musí skončiť.
Za seba hovorím, že po desiatich rokov v politike
sa cítim byť pripravený. V opozícii spolu intenzívne
komunikujeme, vieme sa dohodnúť a garantujem
vám, že budeme postupovať spoločne.
29. február bude kľúčový deň v dejinách Slovenska, najmä v dejinách
od revolúcie, za posledných 30
rokov. Pretože po tomto dni spoločne docielime, aby boli gauneri
postavení pred spravodlivý súd.

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Ohroziť rezervoár pitnej vody
ropovodom by bolo krátkozraké

Už dnes je voda v niektorých krajinách nedostatkovým tovarom a pre klimatické zmeny to môže byť
ešte horšie. Slovensko si našťastie môže vydýchnuť,
vody máme dosť. Zatiaľ.

15-0248

www.bestav.sk
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Hneď pri nohách nám leží najväčšia zásobáreň
pitnej vody v strednej Európy – Žitný ostrov. Napojiť
by mohol milióny ľudí. Je však ťažko skúšaný pre
rôzne environmentálne záťaže či nezodpovedný
spôsob výstavby diaľnice.
Najnovšie sa začala v súvislosti so Žitným ostrovom spomínať výstavba ropovodu Bratislava Schwechat. O tom, že to nie je dobrý nápad, svedčí
už existujúca rafinéria – Slovnaft. Tá je, žiaľ, postavená práve na Žitnom ostrove. Pred 48 rokmi sa tam
stala ropná havária a do podzemných vôd unikli
nebezpečné látky. Príroda sa z toho spamätáva dodnes. Výstavba ďalšieho ropovodu by bola klincom
do rakvy našich vzácnych zásob vody.
Veľmi principiálne sa zachoval náš Juraj Droba,
bratislavský župan za SaS, ktorý jasne uviedol,
že ropovod v žiadnom prípade
nepovolí. Je načase, aby prioritu
v ochrane strategických zásob
vody deklarovala jasne aj vláda.
My v SaS to v našom programe
pre životné prostredie máme
už dávno. Ochrane vzácnej
vody chceme dať zelenú.

Anna Zemanová

poslankyňa NR SR za SaS
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Lekárnička z prírody – cibuľa

Peniaze, Money, Prachy

Milí čitatelia, rozhodli sme sa, že v
zimnom, na zdravie rizikovom období, si pripomenieme často zabudnuté, no mimoriadne účinne lieky, ktoré máme v komore či v chladničke.
Ako inak začať, ak nie cibuľou?
Pridávame ju ako základ do takmer
každého jedla, niet asi „obyčajnejšej“
suroviny na prípravu potravy. Cibuľa
je však zázračný liek už viac ako 5000
rokov. Je možné, že cibuľa pochádza
zo strednej Ázie. Je tak isto možné, že
po prvý krát bola pestovaná v Iráne a
západnom Pakistane. V Egypte bola
cibuľa predmetom uctievania. Rimania
konzumovali cibuľu pravidelne a vozili
si ju aj do svojich provincií v Anglicku
a Nemecku. Podľa nich mala cibuľa
silu liečiť zrak, navodiť spánok, liečiť
pohryznutia, otlačeniny, bolesti zubov,
úplavice, či bolesť v krížoch.
Smrdí a štípe, ale ako prírodný liek
je asi neprekonateľná. Užívanie cibule
chráni pred rakovinou a infarktom,
posilňuje obranyschopnosť nášho organizmu pred chrípkovým vírusom.
Kombinácia cibuľovej šťavy a medu dokáže spôsobiť priam zázrak pri kašli a
bolestiach hrdla.
Jej pozitívne liečebné účinky sa
však naplno prejavia iba vtedy, ak ju
používame ako čerstvú zeleninu a nie
iba ako základ pri varení jedál. Cibuľa
je zdrojom takých minerálnych látok,
akým je kalcium, fosfor, síra a stopový
prvok selén. Práve síra spôsobuje, že

Peniaze nie sú zlý nápad. Je to obeživo, ktoré nahrazuje a zjednodušuje
obchod medzi predávajúcim a kupujúcim namiesto pôvodne fungujúcemu
výmennému obchodu jedna krava-tri
kozy a podobne. Veľmi tomu nerozumiem ale intuícia a ostatné pudy velia
peniaze vyrobiť a naložiť s nimi efektívne tak aby boli pokryté základné
potreby, zdravie zábava a keď niečo
zostane pamätať na zadné dvierka, že
sa môže prihodiť niečo osudové a náprava osudu stojí taktiež nejakú kravu
alebo tri kozy.Peniaze sú mocné a znamenajú vplyv, moc a opačne a ak aktér
neurobí chybu s ich nakladaním, stáva
sa vplyvným, úspešným a taktiež spoločensky uznávaným a prospešným
pokiaľ plní základné pravidlo tržného a právneho prostredia - ja tebe-ty
mne-tak ako podnikateľ zamestnáva
a zamestnanec si plní svoje povinnosti, čo vcelku znamená obeh peňazí, z
čoho plynú makro a mikro ekonomické
profity.Tie by mali mať odraz v tvorbe
plnohodnotného verejného prostredia
včetne charity, pre tých ktorí sa nemôžu z rôznych dôvodov zúčastniť týchto
procesov. A teraz sa zastavme pretože
toto je rýdza teória, ktorá sa v praxi
naplňuje inak vo Švajčiarsku a inak napríklad na Slovensku.
U nás to funguje úplne inak.Tu sa
pozná Robo s Robom taktiež s Marianom pretože chodili spolu na vysokú a
oni sa dohodnú že idú do toho. Každý

pri šúpaní či krájaní cibule často nedokážeme zadržať slzy. Malý tip od rakúskych vedcov - slzám ľahko zabránime, ak cibuľu, nožík a lopár umyjeme
pred krájaním v studenej vode.
Počas chrípkovej epidémie by sme
teda nemali zabudnúť na to, že možno
práve v kuchyni nájdeme výborný a cenovo dostupný liek proti chrípkovým
vírusom. Cibuľa tiež preukázateľne
znižuje hladinu cukru v krvi, čo možno
pripísať obsahu rastlinného hormónu
zvaného glykoquín. Ten predlžuje rozklad inzulínu v organizme a zároveň
dobu jeho pôsobenia. Rovnica je jednoduchá, čím viac cibule diabetik zje,
tým bude jeho hladina cukru nižšia.
Zaujímavosťou je, že zjedením surovej cibule sa údajne dá zastaviť alebo
zmierniť astmatický záchvat. Zásluha
sa pripisuje jej antialergickým účinkom a tiosulfinátu (zložka éterických
olejov), ktorý rozširuje bronchiálne
cesty. Alergici tvrdia, že účinok sa prejaví už pár minút po zjedení.

» red

má svoje prachy uchádza sa o verejnú
funkciu a už predom si dohodnú spôsob krytia vyfabrikovanou teóriou,
ktorá chráni toho, ktorý sa dostane do
kauzy, čo sa v tom prípade rieši mlčaním, pripadne konštatovaním, že
kauza sa nestala a všetko je spolitizované opozíciou a médiami. Peniaze sa
posúvajú správnym smerom,všetci sa
tvária ako svätci, ktorých nimi deklarovaným zadaním je starať sa o blaho
ľudí a hlavne o tých sociálne slabších.
Tí slabší radi počúvajú rozprávky a volia potom Fica s Dankom a tí sú pre nich
zárukou istoty. Náročnejší a schopnejší
odchádzajú na západ, pretože tam to
ani zďaleka tak nesmrdí.
Naše opozičné celebrity by sa vo
svete zrejme stratili, ale tu ich možno
vnímať ako platný živel, ktorý poukazovaním na podvody trojzáprahu Fico,
Danko, Bugár koná to čo sa od opozície
očakáva. Až potiaľto je to všetko príliš
vážne a negatívne a tak k záveru otázka
a odpoveď.
- Aký je rozdiel medzi teroristom a
Ficom? - S teroristom sa dá vyjednávať.
Alebo, - Arnold Schvarzeneger to má
dlhé, Fico to má krátke a Madona to
nemá vôbec-čo to je? - Priezvisko.
A záverom: - Aký je u nás rozdiel medzi rozumon a penisom?
- Rozum zostáva stáť častejšie.
V Skalici - streda, zaslané k recenzii
- piatim

» Řepa Karel

Liečba kmeňovými bunkami
pomáha pacientom v Nemocnici Malacky
Liečba kmeňovými bunkami priniesla do sveta chirurgie nové možnosti v starostlivosti o zdravie pacienta.
Ich výnimočnosť spočíva v tom, že dokážu samé
obnoviť a nahradiť poškodené bunky a spustiť tak
proces regenerácie. V Nemocnici Malacky sa liečbe
kmeňovými bunkami venujú od roku 2015 a používajú
sa nielen na liečbu artrózy kolenných, bedrových a
zápästných kĺbov, ale aj na rýchlejšie zahojenie rán.

Cieli na príčinu bolesti
„Bolesť kolenného kĺbu a obmedzená možnosť pohybu boli jasným
signálom, že musím začať svoj zdravotný stav cielene riešiť,“ hovorí 52ročná Marta, ktorej artróza spôsobovala nemalé zdravotné komplikácie, a
preto sa rozhodla pre liečbu kmeňovými bunkami v Nemocnici Malacky.
Kmeňové bunky sú súčasťou vlastného organizmu, majú liečebné,
regeneračné a hojivé schopnosti. Výhoda tejto metódy spočíva v tom, že
cieli na príčinu bolesti, teda opotrebovanie chrupavky.
Ako sa zákrok realizuje
Liečebný zákrok prebieha v lokálnom znecitlivení. Z tela pacienta sa
odoberie dostatočné množstvo tukového tkaniva, z ktorého sa špeciálnou
metódou v sterilných podmienkach izolujú kmeňové bunky. Tie sa
následne aplikujú do postihnutého miesta kĺbu tak, aby pôsobili priamo v
mieste poškodenia. Výrazné zlepšenie zdravotného stavu pociťujú
pacienti už po dvoch týždňoch po aplikácii kmeňových buniek. Celkový
stav poškodenej chrupavky sa zlepšuje spravidla po 2-3 mesiacoch. Dĺžka
rekonvalescencie je individuálna a ošetrujúci lekár pacienta pravidelne
monitoruje.

Viac informácií nájdete na www.liecbabunkami.sk

SEzel19-46 strana - 10

45-0095

Úspešný návrat do života
Liečba je tým trvalejšia, čím je aplikovaná v skoršom štádiu poškodenia
chrupavky v kĺbe. „ Rozhodnutie podstúpiť liečbu kmeňovými bunkami
neľutujem a išla by som do toho znova,“ hovorí pani Marta, ktorá si teraz
bez problémov dopraje dlhé prechádzky s vnúčatami a dokonca sa začala
venovať aj nordic walkingu.

SPRAVODAJSTVO
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

Novembrom 1989

6

sa boj medzi dobrom a zlom neskončil

„Kde ste boli, čo ste robili, aký postoj ste zaujali“ - to sú bežné otázky, ktoré sa teraz vo zvýšenej miere v súvislosti
s výročím Novembra 89 zjavujú vo verejnom priestore. Vhodnejšie by však asi bolo pripomenúť si niektoré slová,
pojmy, ktoré by v nás mali rezonovať. O ich výklad REGIONPRESS požiadal uznávaného diplomata, Tomáša Valáška.
SLOBODA

■

REGIONPRESS: Máme k dispozícii slobodu
slova, prejavu, vierovyznania, voľného pohybu,
či slobodu podnikania. Môžeme chodiť do školy aj
do kostola, cestovať, podnikať, čítať knihy podľa
vlastného výberu, protestovať proti klimatickým
zmenám, aj zhromaždiť sa na námestí.
O slobode sa však málo hovorí, ak ju vnímame
ako nevyhnutnosť rešpektovať isté normy, zákony.
Ako by sme mali narábať so slovom sloboda?

■ Tomáš Valášek: „Citlivo a s empatiou. Slovo
sloboda sa stalo tak trochu synonymom pre
ľahostajnosť a bezcitnosť. Ako keby znamenalo
hlavne slobodu nezaujímať sa o osudy iných, tých
menej šťastných či privilegovaných. To je veľmi krutá
a veľmi obmedzená interpretácia. Ozajstný význam
slova je aj sloboda konať veľkodušne, postarať
sa o blížneho svojho. Rok 1989 bol aj nádejou,
že keď sa zbavíme strachu a núdze, budeme viac
tolerantní, viac chápaví.Čiastočne sa to naplnilo stovky občianskych združení stavajú detské ihriská,
čistia lesy či nosia jedlo bezdomovcom. Ale príliš
často vidno zbytočnú, skoro náhodnú ľahostajnosť
voči osudom iných. Či vo forme chodníkov a domov
neprístupných pre tých, čo sa pohybujú na vozíku,
alebo vo forme lenivého, nezdvorilého správania
k dlhodobo chorým či seniorom. Odsúdiť tých
menej šťastných na podštandardnú existenciu – to
nie je sloboda. To je krutosť.“

rom zohráva kľúčovú úlohu práve občianska
spoločnosť a aktívny občan, ktorý svojich
politikov kontroluje a upozorňuje na chyby a
prešľapy. Voličská účasť však často hovorí skôr
o pasivite k veciam verejným. Čo s tým?

■

Tomáš Valášek: Pasivita je pochopiteľnou
reakciou na cynizmus a korupciu ľudí aktuálne
pri moci. Pochopiteľnou, ale škodíme ňou len sami
sebe. Pasivita je presne to, v čo táto vláda dúfa.
Že slušní ľudia vzdajú nádej, že politici vedia byť
nezištní. Že prijmú korupciu ako súčasť vládnutia. ZLYHANIE
Nemusí to tak byť a nie je to tak. Netreba chodiť
ďaleko, do Švajčiarska či Singapúru po príklady. ■ REGIONPRESS: V súvislosti s Novembrom
Už v susednom Poľsku by bolo nemysliteľné, aby 89 sa často používa slovo zlyhanie. Ak nastalo
bola korupcia tak hlboko zakorenená v politickom zlyhanie, v čom teda?
priestore, ako je to u nás.
■ Tomáš Valášek: Neviem, či by som použil
slovo zlyhanie. Možno podcenenie moci zla.
Neuvedomili sme si, že strach, nenávisť a korupcia
spájajú rovnako – možno ešte dôkladnejšie – ako
sloboda či láska k blížnemu svojmu. Novembrom
1989 sa boj medzi dobrom a zlom neskončil. Len
sa posunul z roviny konfliktu medzi autoritami
a disentom do roviny zápasu medzi viacerými
ideológiami. Tí, ktorí čakali, že tento večný boj sa
novembrom skončí, sú asi sklamaní. Ale boj dobra
a zla je tak starý ako ľudstvo.
VÝZVA

■ REGIONPRESS: Do ďalšej desiatky rokov, na
čo by sa Slovensko malo zamerať? Kde má svoje
priority, respektíve, malo by ich mať? Aká je naša
vízia demokracie?

ZODPOVEDNOSŤ

■

REGIONPRESS: November 89 znamenal
nadobudnutie občianskych a ľudských práv a
prepojenie so slobodným svetom. Toto je však
spojené s trvalou zodpovednosťou, zasadzovaním
sa o to, aby zostali zachované. Zodpovedný občan
– aký je to občan?

■

Tomáš Valášek: „Pre mňa je to ten, ktorý
nestratí záujem o vec verejnú a optimizmus, že veci
sa dajú zmeniť k lepšiemu. Rovnako aj ten, ktorý
má trpezlivosť a morálnu silu nepodľahnúť
pokušeniu korupcie či totalitárnej ideológie. Život
v slobodnej spoločnosti je o niečo komplikovanejší
ako v totalite. Kým sme nemali slobodu výberu,
v mnohom sa nám žilo pohodlne. Nebolo treba
sa rozhodovať medzi politickými stranami,
možnosťami – a niesť následky zlých rozhodnutí.
Žiaden politik nesklamal naše očakávania, lebo
nič dobrého sme od nich nečakali. Demokracia je
oslobodzujúca a sloboda je úžasne motivujúca,
ale vyžadujú si väčšie osobné nasadenie. A tým
skutočne zodpovedným aktom je nikdy nestratiť
elán a kultivovať túto spoločnosť a vlasť, či
rozumnou politickou voľbou, či občianskym
aktivizmom.
ZÁPAS

■ REGIONPRESS: Zápas o demokraciu je
neustály a nikdy nekončiaci sa proces, v kto-

v prvej trojke dve strany demokratickej opozície,
ktoré cielene vedú slušnú kampaň. Paradoxne,
aj fašistom sa darí sčasti preto, lebo sa snažia
svoje extrémne názory podávať kultivovane. Tie
vulgarizmy sú nástrojom najmä časti SMERu
a niektorých menších opozičných strán. Mnohé
z tých najväčších úspešne vsadili na slušnosť
a voliči to odmeňujú podporou. Dalo by sa povedať,
že vulgárnosť je nástrojom slabých a tých, čo sa
cítia ohrození.

■
■ Tomáš Valášek s bývalým generálnym

tajomníkom NATO Anders Fogh Rasmussenom.

SLUŠNOSŤ

■

REGIONPRESS: Mať rôzne názory a vedieť sa
navzájom rešpektovať, slušne žiť, hľadať svoje
vlastné šťastie a dopriať ostatným nájsť to svoje.
Toto akoby nám chýbalo. Slušnosť sa vníma skôr
ako slabosť. Aj politika sa vulgarizuje, je akási
viac „silová“ ako pragmatická. To zrejme nie je
dobrý trend.

Tomáš Valášek: „Prvoradé musí byť obnovenie
dôvery občanov v štát a základnú spravodlivosť.
Lebo všetky ostatné výzvy sa riešia ľahšie, keď
verejnosť dôveruje, že politici konajú nezištne
a vo verejnom záujme. To nepôjde bez zlepšenia
zdravotnej starostlivosti. Ľudia často nechcú od
vlády veľa, ale to, aby za svoje dane boli ošetrení
načas, kvalitne a zdvorilo, to je absolútnym
minimom. Čaká nás ozdravenie školstva, pretože
bez lepšej schopnosti myslieť za seba, kriticky
posudzovať rôzne konšpiračné bludy na sociálnych
sieťach, nezastavíme radikalizáciu politickej
scény. Vo vzťahu k Európe a svetu treba začať
systematickejšie presadzovať slovenské záujmy za
hranicami. Nebyť len za obľúbených, ale pretvárať
„naše“ inštitúcie ako EÚ či NATO tak, aby nám
lepšie pomohli modernizovať ekonomiku či obrániť
našu suverenitu.

■ Tomáš Valášek: Vulgarizácia politiky vie
v konečnom dôsledku potopiť demokraciu. Lebo
demokratické spoločnosti robia pokrok trpezlivým
Tomášovi Valáškovi za odpovede ďakuje
budovaním zhody na zmene medzi rôznymi
šéfredaktor Ivan Brožík.
politickými stranami a názormi. To sa dá len
vtedy, ak sa tieto správajú k sebe ako rivali. Keď
Kto je Tomáš Valášek
sa nezhodnú, tak slušne. Ak sa totiž raz stanú
nepriateľmi a začnú po sebe brechať, priestor na
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
kompromis mizne. Spoločnosť ustrnie.
pre medzinárodný mier a bývalým
Ale som optimista. Nezdieľam pocit, že sme
veľvyslancom Slovenskej republiky
odsúdení na čoraz vulgárnejšiu diskusiu. Keď
pri NATO.
pozerám na prieskumy verejnej mienky, vidím
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s dopravou

BORSKÝ MIKULÁŠ / Na Výhone 1654 (železničná stanica) / 0907 214 238
MASÁŽE 4YOU

DVERE

Masáže / Terapie
Náprava pohybového
aparátu

INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

8.00 – 22.00

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

KAMENNÉ KOBERCE

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
63-0160

0907 211 797

AKCIOVÉ SETY

41-0139

Nie päť euro, Slovenčina naša
ale päť eur – euro skloňujeme.

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

www.klucnik.sk

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

PODLAHA

NÁSTROJOV

0903 326 899 Gbely

KĽUČKY

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

63-0063

OSTRENIE
• nožov a nožov do mlýnkov
• kotúčových píl
• hoblovacích nožov a fréz
• nožov do drtičiek a iné...

EUR

CENTRUM DVERÍ

MURÁRSKE
A OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
0903 607 781

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

Nie jedna (ako základná číslovka), ale Slovenčina naša
jeden. (Jeden dva, tri...) Nie za päť minút, ale o päť minút.
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41-0006

0949 115 223, Čáry

63-0159

Po dohode prídeme
k Vám (km 0,30 €)

41-0081

ŠTRKY / PIESKY / KAMENIVO

