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SENICKO-SKALICKO
Týždenne do 34 570 domácností

Konečne niekto, kto myslí!
Polóniová chce takto ľudí motivovať,
aby dobrovoľne prispeli k lepšej kvalite
života v obci. Konečne niekto, komu to
myslí. Verejnoprospešné práce predsa nemajú podobu iba metly v ruke a
oranžovej vesty na sebe. Sú to práce,
prospešné všetkým. Pokosenie trávnika pred mojou predzáhradkou. Vyčistenie priekopy pred mojim pozemkom.
Očistenie chodníka od štrku zo zimnej
údržby pred mojim domom. Brigáda na
skrášlení námestia, oprave zastávky
autobusov, vybudovaní bezbariérového prístupu do miestneho obchodu
a mnoho mnoho ďalších možností.
Trúfam si tvrdiť, že ak by nášmu spoločenstvu vlastníkov bytov mestská časť
odpustila dane z nehnuteľností, „dokázali“ by sme v čistote a kráse udržať
veľké a široké okolie nášho bytového
domu.
Rimavská Baňa dala
príklad Slovensku. A tak
trošku aj morálnu výzvu.
Ešte sa tak nad ňou zamyslieť a pochopiť ju.

mindmaps, s.r.o., Ing. Marta Markovičová
0907 436 500, mindmaps.sk@gmail.com

ZĽAVA

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk
0917 423 259 • prodomis@prodomis.sk

KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
41-0037

63-0040

• fotografií
• diapozitívov
• negatívov

digitalnefoto1@gmail.com
0907 781 619

63-0037

15%

ZA VÝHODNÉ CENY
0905 963 819

63-0004

• KRBY • PECE • SPORÁKY
• KOMÍNY
• GRILY • UDIARNE
• OBKLADY • DLAŽBY

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou
• Izolácia bez tepelných mostov
AKCIA

-10%

tel.: 0944 958 096
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• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036
• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

63-0039

e-mail: kollar.ferdinand@gbely.net
tel.: 0903 785 239, 0950 466 280

VINYLOVÉ PODLAHY NA KAMENI
INŠTALÁCIA NA AKÝKOĽVEK POVRCH • 100% VODEODOLNÁ • AŽ 400 m2 BEZ DILATÁCIE • ZNIŽUJE
HLUK • NEVYŽADUJE AKLIMATÍZÁCIU • VHODNÁ NA PODLAHOVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE
• ODOLNÁ PROTI ZVIERATÁM • ODOLNOSŤ PROTI POŠKRABANIU • ZDRAVOTNE NEZÁVADNÁ

SKENOVANIE
A DIGITALIZÁCIA

www.krbykollar.sk

STRANU

10 hodín zdarma

Nedávno som si spomenul, ako
raz, dnes už dávno, istá samospráva
na obecných pozemkoch pred domami obyvateľov obcí urobila poriadok,
rekultivovala ich, vysadila tam kvety a
nízke okrasné porasty a... A nič. Čo je
cudzie, na to kašlem, majitelia priľahlých rodinných domov o toľkú krásu
ani nezakopli. Svoje trávniky a záhony
kosia pravidelne, ale že by skrášlili či
poliali aj meter „cudzieho“ pozemku
pred svojim domom, to nie. Iba ak –
ho používajú na parkovisko. Veď na
priestranstve vo vlastníctve obce je
dobré parkovať, aspoň si neuberám z
vlastnej záhrady. Že ide o záber verejného pozemku a že je možné takýto
záber napríklad spoplatniť vo forme
nájomného, to už obce asi netušia, hoci
stále kričia, že nemajú peniaze.
Pekný predvoStarostka Rimavskej Bane navrhla obyvateľom odpustenie dane z lebný týždeň, vánehnuteľnosti. Stačí, ak sa zapoja do žení čitatelia verejnoprospešných prác. Pani Elena
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KRBY KOLLÁR

ZADNÚ
41-0029

„Nemáme peniaze“ - kričia oprávnene samosprávy. „Nemáme na
tak výrazne zvýšené dane„ - kričia
tiež oprávnene ich obyvatelia. A tak
všetci kričia a takýmto krikom sa aj
tak nič nevyrieši.

PREČÍTAJTE SI

• jednoduché, podvojné účtovníctvo a mzdy
• poradenstvo pre podnikateľov s možnosťou

031190175
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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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Celý proces likvidácie má na starosti likvidátor.

pisom. Nová právna úprava výslovne zakotvuje povinnosť likvidátorovi, spočívajúcu
v oznámení vstupu spoločnosti do likvidácie. Likvidátor túto skutočnosť musí rovLikvidátor je povinný postupovať s od- nako oznámiť všetkým známym veriteľom
bornou starostlivosťou a konať v záujme spoločnosti. Taktiež je povinný zverejniť
spoločnosti, ktorá sa pod jeho dozorom zru- oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do
šuje a všetkých jej spoločníkov. Za výkon likvidácie a výzvu, aby si veritelia prihlásili
svojej funkcie zodpovedá, či už zvolený ale- svoje pohľadávky v obchodnom vestníku.
Súd môže nariadiť, aby sa výzva opabo ustanovený likvidátor, rovnako ako štatutárny orgán danej spoločnosti (pri s. r. o. kovane zverejnila, a to najmä v prípade, ak
je to konateľ). Po vstupe spoločnosti do lik- dôjde k zmene v osobe likvidátora. Podľa
vidácie prechádza na likvidátora najmä pô- novej právnej úpravy bude výber likvidátosobnosť štatutárneho orgánu konať v mene ra kľúčovým, pretože práve likvidátor bude
spoločnosti, okrem zvolávania zasadnutia uspokojovať pohľadávky veriteľov, a to prieorgánu spoločnosti (pri s. r. o. je to valné bežne. Ak likvidátor počas likvidácie zistí,
zhromaždenie). Povinnosťami prechádza- že spoločnosť je predĺžená, je povinný bez
júcimi na likvidátora budú napr. vedenie odkladu podať návrh na vyhlásenie konúčtovníctva, informovanie spoločníkov kurzu. Spoločnosť je predĺžená vtedy, ak
o záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona
alebo povinnosť viesť zoznam spoločníkov. o účtovníctve a má viac ako jedného veriteLikvidátor môže v mene spoločnosti ľa a súčasne hodnota jej záväzkov presahuvykonávať zásadne iba také úkony, ktoré je hodnotu jej majetku. Likvidátor nemôže
smerujú k zrušeniu, resp. likvidácii spoloč- spoločníkom spoločnosti vyplatiť podiel na
nosti. Novela zavádza úplne novú povin- likvidačnom zostatku skôr ako uspokojí nánosť likvidátora, a to vyhotovenia základ- roky všetkých známych veriteľov.
ného zoznamu pohľadávok do uplynutia
45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do
likvidácie a jeho následná povinnosť, taktiež tento zoznam do 30 dní uložiť do zbierky listín príslušného obchodného registra.
V takto uvedenej lehote likvidátor musí vy» Tím advokátskej kancelárie
hotoviť zoznam majetku likvidácie, ktorého
V4 Legal, s.r.o.
vzor by mal byť upravený osobitným prede-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

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

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ
FO typ A, B a právnických osôb
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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

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

Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom
čísle: 0918 352 586

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA

Výročia a udalosti
začal Johannes Gutenberg hromadné tlačenie tzv. Gutenbergovej
Biblie, prvej Biblie, ktorá sa na svete objavila vo väčšom náklade.

23. februára 1455

0904 832 593

Montáž aj u zákazníka

LUX JR Sobotište

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

Skúšky duričov
na záver roka 2019

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

OPK Myjava a Senica usporiadala na záver roka
z väčšieho počtu záujemcov dvoje skúšky duričov
23. a 24. novembra prebehali skúšky v revíre PZ
Cerová a v diviačom oplôtku v Moravskom Sv. Jáne,
Kynologická komisia OPK spolu s členmi PZ Cerová výborne zvládli organizáciu skúšok, čo kladne
hodnotili nielen rozhodcovia na čele s Ing. Jozefom
Sedlačkom, ale i vodiči skúšaných psíkov.
Po slávnostnom otvorení a veterinárnej prehliadke MVDr. Ivanom Míčom a samozrejme potrebným rozlosovaním, mohlo začať plnenie jednotlivých disciplín.
Náročný terén Malých Karpát , chlad a veterné
počasie pri spoločnej poľovačke napokon zvládli
všetci účastníci. Časovú rezervu v prvý deň využili
rozhodcovia na odskúšanie niektorých disciplín poslušnosti a ovládateľnosti.
Druhý deň pokračovali skúšky v diviačom
oplôtku, čo spolu s vypracovaním umelo značnej
stopy najviac ovplyvnilo celkové výsledky skúšaných psíkov.

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ
ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIA:

TEPLÝ
MEDZISKLENNÝ
RÁMIK
ZDARMA
Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY
ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE
Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...

» Pokračovanie na str. 6

tel. 0908 702 522
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MZDY, PERSONALISTIKA

Máte záujem o
predaj aj
nevysporiadaného podielu
na byte, dome alebo pozemkoch?
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41-0022

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

63-0020

redakcia:

Priebeh a ukončenie likvidácie
podľa novely Obchodného zákonníka

52-0027

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0085
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SLUŽBY

SENICKO
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KRTKOVANIE

Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570

KANALIZÁCIE

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

ČISTENIE

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

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

SADBOVÉ ZEMIAKY

• DALI - poloskorá: Varný typ BA
• PRINCESS - poloskorá: Varný typ AB
• LAURA - poloneskorá: Varný typ B
• AGRIA - poloneskorá: Varný typ B

• ANUSCHKA - skorá: Varný typ A
• MAGDA - skorá: Varný typ B
• IMPALA - skorá: Varný typ B
• ROSARA - skorá: Varný typ BA
• MARABEL - poloskorá: Varný typ B
Balenie
25 kg

CENA:

Cena za 1 kg
0,70 €

KONZUMNÉ ZEMIAKY
• ODRODA AGRIA: 25 kg / 15 €
CIBUĽKA SADZAČKA
• VŠETANA: 1 kg / 2,50 €
• ŠTUTGARTSKÁ: 1 kg / 2,50 €
• CSARDAS: 1 kg / 3 €

GRANULE PRE
KRÁLIKOV
10 kg / 6,50 €

• PŠENICA KŔMNA: 1 q / 20 €
• JAČMEŇ KŔMNY: 1 q / 20 €
• KUKURICA: 1 q / 24 €
• PROSO ŽLTÉ: 1 q / 50 €
• SLNEČNICA ČIERNA: 10 kg / 7 €
• MAK KONZUMNÝ: 1 kg / 6 €

KRMNÁ ZMES
PRE NOSNICE
SYPKÁ
25 kg / 13,50 €
10 kg / 6,50 €

Ďalej ponúkame
rôzne druhy osiva
zeleniny a priemyselných
hnojív a substrátov.

41-0036

09-40

Strojové omietky
Obklady, dlažby
Rekonštrukcie
domov a bytov
Murárske
práce
Bytové
jadrá
0905 528 754

63-0027

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0003

NON STOP

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

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

Poskytujeme doklad o likvidácii

Výročia a udalosti
na Slovensku rozdelili skonfiškovanú
pôdu, patriaca Židom.

22. februára 1940

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
320 €

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov

komínov

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

63-0005

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

Frézovanie

370 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

41-0022

75-28

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

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

Stačí zavolať a my vás navštívime. www.kamenarstvostapav.sk

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť

10-0049

ER

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

NAŠA FIRMA MÁ 29 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

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

ZDRAVIE / SLUŽBY

4

06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok
900 m2 v obci Dubovce, cena dohodou.Tel.
0902495749
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Hľadáme na kúpu
2-izb. príp. 3-izb. byt s
balkónom a výťahom v
Holíči. Lokalita: Lúčky, Dr.
Rapanta, Hodonínska,
Jednoradová, M. Nešpora.Tel. 0911610110
08 STAVBA
R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST

» Predám výhodne
nové dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel.
0919176233

10 ZÁHRADA AAZVERINEC
R10_ZAHRADA
ZVERINEC
» Darujem malých psíkov.
Tel. 0907276042
» Predám kanárov 2ks,
samca a samicu.Tel.
0907588694
» Predám orechy a bicykel. 0346683034
11 HOBBY AAŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim staré hodinky,
mince, bankovky, knihy,
odznaky.Tel. 0903753758
R12_DETOM
12 DEŤOM
R13_ROZNE_PREDAJ
13 RÔZNE / predaj
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či

67-0010

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

VEDENIE PODVOJNÉHO, JEDNODUCHÉHO
A MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH
PRIZNANÍ
P. P. Education, s.r.o.
Čulenova 15, Skalica, 0902 148 903

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

OBJEDNAJTE SA, POMÔŽEME AJ VÁM
PRED

PO

16-0076

OBJEDNANIE NA:
0918 284 450, internabm@gmail.com

63-0030

Sme zmluvný partner
so VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

63-0035

05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
» Predám dvojpodlažný
rodinný dom v Gbeloch,
celý podpivničený. K
domu patrí záhrada vo
výmere 798m2 a hospodárske budovy. Celková výmera pozemku je
939m2. Informácie na.
Tel. 0918265113

Zdravotné stredisko, Hurbanova 11

Alena
Nekvapilová

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

-25kg

Vek: 54 Hmotnosť pred 98
kg, po 73kg. Tuk pred 72%,
po 25%. Na chudnutiu s
NUTRIADAPT ma prekvapila
jednoduchosť a ľahkosť s
akú šla kila dolu. Cítim, že
mám ďaleko viac energie,
omladla som na tele, ale
predovšetkým na duši.

0948 773 180

senica.nutriadapt.sk

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu
VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

63-0006

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM

INTERNÁ AMBULANCIA
BORSKÝ MIKULÁŠ

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
47-012

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ

Frekvenciu merania je vhodné
prispôsobiť
závažnosti ochorenia
dýchacích ciest – či už je to chrípka,
nádcha, zápal priedušiek alebo až
pľúc – čím je diabetik viac trápený
infekciou, tým častejšie – obyčajne
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až
4 hodiny. Pri významných zmenách
oproti bežným hodnotám, je potrebné konzultovať svojho diabetológa.
Možno bude potrebné upraviť dávku
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabetik by mal vedieť, ako si upraviť dávku
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie
aj správne vyhodnotiť namerané glykémie, pokojne možno titrovať o 2-8
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale
aj nadol.
U diabetikov 1. typu je vhodné
skontrolovať aj ketolátky v moči alebo
krvi, lebo pri vysokých hladinách ketolátok je riziko diabetickej ketoacidózy. Prítomnosť ketolátok je ďalším častým dôvodom zavolať svojho lekára.

inzulínu, alebo pri užívaní niektorých antibiotík, môže sa niekedy objaviť nižšia hladina krvného cukru
– hypoglykémie. Ale nebýva to často.
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladiny glykémie. Prebiehajúce infekčné
ochorenie je stresom pre organizmus.
A vtedy sa vylučujú látky - stresové hormóny, ktoré na jednej strane
obraňujú organizmus, na druhej ale
pôsobia proti účinku inzulínu, oslabujú jeho vplyv a hladina krvného
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňuje cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa
inzulínová rezistencia – odolnosť
tkanív voči inzulínu. Preto je pravdepodobné, že počas infekčného ochorenia je potrebné na prechodnú dobu
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných
antidiabetických tabliet. Je to dôležité
v situácii, keď hladina krvného cukru
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24
hodín.
Ketolátky je potrebné merať, ak je
hladina krvého cukru vyššia ako 17 mmol/l, hlavne
u diabetikov 1. typu.

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady
ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
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02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» ČZ 175, JAWA 250,
350, PIONIER, STADION,
MUSTANG, SIMSON, kúpim tieto motorky.Tel.
0915215406

Každé infekčné ochorenie môže
spôsobiť zmeny v hladinách krvného cukru. Preto počas choroby
je potrebné si častejšie merať glykémiu glukomerom ako obyčajne.

41-0019

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
Meranie hladiny cukru a ketolátok

32-0015-1

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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NEDAJTE SA KÚPIŤ
Hoci účasť na našich stretnutiach rastie zo dňa na
deň a ľudia na naše vystúpenia reagujú veľmi
pozitívne, najčastejšie sa stretávame s otázkou:
Má to ešte zmysel? Od začiatku som vás chcel
voliť, ale teraz váham - neprepadne môj hlas?
Nechcem ho stratiť...

najprijateľnejšiu alternatívu. Kapitalizmus je
vyčerpaný a ťahá ľudí u nás i na celom svete
ku dnu. Preto zvoľme jediné hnutie, ktoré nechce
v jeho rámci pokračovať, ale chce zmeniť systém
na spravodlivejší a demokratickejší systém.
Hnutie, ktoré nebude podporovať biznis

Práve teraz to má zmysel, priatelia. Tieto voľby
sú ešte slobodné, ale už nemôžu byť spravodlivé.
Kúpili si ich oligarchovia. Kúpili si politikov, médiá,
prieskumy i priazeň mnohých voličov. Rebríčky
preferencií viac-menej kopírujú veľkosť
straníckych pokladníc a odborníci už teraz hlásia:
budú to najdrahšie voľby v histórii. Rovnosť
kandidujúcich strán v možnosti osloviť voličov
v predvolebných diskusiách nie je zaručená.
Komerčné televízie si zaplatili zmanipulované
prieskumy a vyradili viac ako polovicu
kandidujúcich strán z predvolebných diskusií.
Je to donebavolajúca nespravodlivosť. Kde je
teraz prezidentka Čaputová, ktorá sa tak horlivo
angažovala v snahe zastaviť moratórium
na prieskumy? Kde sú jej patetické reči o ľudských
právach, ak sa v tomto prípade očividne porušuje
volebné právo a rovnosť prístupu k voľbám?
Všetko si kúpili. Práve preto by si nemali
kúpiť vás. Odovzdáte svoj hlas veľkej strane
s vedomím, že má väčšie šance len preto, lebo je
skorumpovaná? Veď oligarchovia presne toto chcú
- aby ste hrali ich hru podľa ich pravidiel. Chceme
v takejto hre pokračovať? Nie! Môžeme sa tomu
spoločne vzoprieť a nahradiť moc peňazí
mocou ľudí. Preto by sme chceli povzbudiť
všetkých ľudí, ktorým chýba čistá ľavica
na Slovensku, všetkých voličov a voličky, ktorí
zvažujú, že dajú svoj hlas hnutiu Socialisti.sk.
Nedajte sa odradiť predvolebnými
prieskumami a voľte podľa svojho
presvedčenia, váš hlas určite nezanikne.
Pokiaľ sú hodnoty hnutia – solidarita, ekológia,
mier – aj vašimi hodnotami, upevnite ich voľbou
Socialistov.sk, aby ich vyznávala celá spoločnosť.
V čase, keď konzervatívci aj liberáli prešľapujú
na mieste a zo sociálnej demokracie zostal len
tieň, treba urobiť odvážne rozhodnutie a zvoliť tú
najdôslednejšiu a morálne aj ekonomicky

RSDr. Milan Benkovský
ľavicový politik, dôchodca,
živnostník, Senec

53
Erik Mikletič
elektrotechnik
Pezinok

20

Vážte si svoj hlas. Voľbou Socialistov.sk
ho nestratíte, ale znásobíte jeho váhu.
Len vy rozhodnete o tom, kto má šancu,
nenechajte, aby to za vás robili prieskumné
agentúry pracujúce pre oligarchov. Slovensko
čakajú tie najťažšie zápasy o základné hodnoty,
o slobodu, spravodlivosť a život v mieri. Čakajú
nás pravdepodobne aj predčasné voľby.
Socialisti.sk nemôžu tieto voľby ešte vyhrať,
môžu však zapustiť korene a zosilnieť.
Potrebujeme dostať túto šancu. Iba čistá
ľavica je zárukou, že záujmy pracujúceho
človeka nebudú zradené a obetované.
V čase, keď sa budú pred vašimi očami rúcať
skorumpované subjekty a budú nahradzované
ešte dravejšími, v čase, keď čoraz viac ľudí nevie
rozlíšiť, odkiaľ prichádza nebezpečenstvo
a temnota, sme pevným prístavom
v rozbúrených vodách. Nedajte sa zasa
oklamať. Socialisti.sk sú zárukou, že vaša voľba
má po dlhšom čase zmysel. Voľbou Socialistov.
sk nevolíte oligarchov, nevolíte
skorumpovaných politikov, nevolíte populistov,
hlasujete za vlastné záujmy. My sme nevznikli
preto, aby sme sa vzdali hneď po prvej prehre,
aby sme sa nechali kúpiť, aby sme niekomu
poslúžili. Slovensko má na viac. A budovanie
silnej čistej ľavice, ktorá zmení Slovensko,
je beh na dlhú trať. Nečakajte na zmenu,
staňte sa zmenou! Voľte podľa presvedčenia
a nie zo strachu. Podporujme sa navzájom!

26

JUDr. Vladimír Kukliš
policajný vyšetrovateľ
Senica

Mgr. Michal Gabriš
IT manažér
Modra

110

25
Doc. Mgr.

PhD.

historik, predseda hnutia Socialisti.sk

25

45
Norbert Pavlovič
Hrnčiarovce nad Parnou

129

Mgr. Martina Martišovičová
učiteľka MŠ
Senec

Ing. Martin Tkáč
dátový analytik
Pezinok

Objednávateľ: Socialisti.sk, Bajzova 234/12, 82108 Bratislava-Ružinov, IČO: 52659071. Dodávateľ: REGIONPRESS,s.r.o., Študentska 2, 917 01, Trnava, IČO: 36252417
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Socialisti.SK

37-0029

18

váži každého človeka a chce mu pomôcť získať
moc a kontrolu nad vlastným životom. Máme dosť
konzervatívneho útlaku i liberálneho vyznávania
sebectva, máme dosť spojenia sociálnej
demokracie s oligarchiou. Volím spoluprácu,
zdravý rozum a ľudskosť. Nie konkurenciu,
manipuláciu a odcudzený život. Volím
Socialistov.sk.

HLAVU HORE, EKOOKIENKO

6
Občianska
riadková
inzercia
» Predám mikrofón k
nahrávaniu,
magnetofón zn. Nationall.Tel.
0903963198
» Predám 2ks matracov,
GRAND PLUS T4. Kus 50
€.Tel. 0919175676
» Predám 60ks pivných
pohárov + podtácky,
cena dohodou. Holíč.Tel.
0917541632
» Predám chalupársky
nábytok komódy, piecky,
zn. dohodou cena.Tel.
0917881915

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim volkmen.Tel.
0903963198
» Kúpim triodyn 320
aj
bez
káblov.Tel.
0944634153
» Kúpim vzduchovku VZ35,47 (opakovačka na
guličky) .Tel. 0910419469
15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
» Slobodná mamina si
hľadá prácu popri zamestnaní 2-3krát do týždňa, môžu byť aj soboty.
Podľa dohody. Hocijaká
výpomoc. Šaštín, Gbely,
Holíč alebo okolie. SMS.
Tel. 0907590815
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
» Hľadám priateľku od
45 do 50 r. Seriózne.Tel.
0915204433

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.
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Prichádzajú lepšie časy
Právnici a fušeri, ktorí nikdy nepracovali, odchádzajú, spoločne so
zlodejmi a podvodníkmi. Už od dva
týždne by sme mohli osláviť jar.
Išiel som sa ostrihať. Aj holičky v
Žiline predpovedajú veľké zmeny. Počúvali rádio a informácie o kapitánovi,
ktorý rád všetko bozkáva. „Dúfam, že
už sa konečne zbavíme tých hore a príde zmena, hovorila jedna a ostatné s
ňou súhlasili. Pripadám si ako v roku
1989, keď sme sa túžili zbaviť vlády komunistov. Teraz máme šancu zbaviť sa
30 ročnej vlády zlodejov (Mečiarizmus,
Dzurindistán a Ficoland). Rozkradnuté
miliardy chýbajú v nemocniciach, na
železniciach, v školách aj v zdravotníctve. Mladí utekajú do zahraničia, starí
sú bezradní a mnohí už ničomu neveria.
Ja však verím, že príde víťazný február,
lepší ako ten v štyridsiatomôsmom. Že
bude vládnuť veľa strán? Vždy lepšie
ako vláda mafie. Čím viac ľudí a názorov, tým lepšie riešenia môžu vzniknúť.
Komunistov a hlasovačov na povel sme
tu už mali dosť.
Prichádzajú lepšie časy. Tento týždeň sme mali Podnikateľskú univerzitu
v I.D.C. Holding v Seredi. Hovorili sme o
tom, ako musí slovenská firma odolávať

tlakom nadnárodných firiem a neočakávať žiadnu pomoc od štátu. Vo výrobe
sú najmodernejšie technológie a výrobca Horaliek nerobí kompromisy s kvalitou. Poctivé receptúry a postupy, ale aj
korektné vzťahy so spolupracovníkmi
a partnermi. Rovno zo Serede som sa
presúval na našu konferenciu kresťanských podnikateľov v Nimnici. Vyše 200
ľudí sa spoločne modlilo a diskutovalo o
zjednodušovaní práce a života.
Naša sieť kresťanských podnikateľov rastie. Možno by sme tam ani slovo
kresťanskí dávať nemuseli, lebo hovoríme hlavne o slušnom podnikaní, o tom,
aby sme robili druhým, čo nechceme,
aby robili nám, aby sme dávali cisárovi
aj Bohu to, čo im patrí, aby sme si nehromadili poklady na zemi ale v Nebi.
Zdá sa, že dobré sa rozmnožuje a
zlé sa drobí. Noví lídri
budú musieť potlačiť
svoje ego, opustiť
predvolebné heslá
a pokriky, viac počúvať a slúžiť. Bude to
ťažké. Verím ale, že
prichádzajú
lepšie časy.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý
využili nacisti na zatýkanie komunistov.

27. februára 1933

Vihorlatské Morské oko v ohrození
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky navrhuje zrušiť
prísnu ochranu jadrovej časti Národnej prírodnej rezervácie Morské oko.
Podľa predloženého návrhu Nariadenia Vlády SR samotná vodná plocha
Morského oka a okolité lesy stratia
status najvyššej ochrany.
„To umožní výstavbu nových chát a
hotelov, ciest, výrub stromov, poľovanie
a mnohé iné aktivity, ktoré povedú k zničeniu tohto klenotu slovenskej prírody.
Ministerstvo životného prostredia využilo proces zmeny hraníc UNESCO lokality
na zrušenie prísnej ochrany najkrajšej
časti rezervácie Morské oko. Doslova pár
dní pred voľbami sa rozhodli narýchlo
otvoriť toto mimoriadne cenné územie
pre vybranú skupinu developerov.“ To
tvrdí lesoochranárske združenie VLK.
A pokračuje - „nenechajme ich zničiť
toto čarokrásne miesto vyhľadávané tisíckami turistov práve pre ticho a pokoj
uprostred prastarých bukových lesov.“
Morské oko, v minulosti nazývané
Veľké Vihorlatské jazero, je najväčšie
jazero vo Vihorlatských vrchoch a tretie
najväčšie prírodné jazero na Slovensku
po Štrbskom plese a Veľkom Hincovom
plese vo Vysokých Tatrách. Je jedno z najkrajších zátiší na Slovensku, ktoré si zachovalo romantiku a prirodzený pôvab.
Vznik Morského oka spadá do obdobia
doznievania sopečnej činnosti vo Vihorlate. Nachádza sa v Chránenej krajinnej
oblasti Vihorlat a patrí do ochranného

pásma územia Vihorlatský prales, skrátene aj Vihorlat, ktoré bolo v roku 2007
zapísané do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO v kategórii
Karpatské bukové pralesy. Dôvodom zápisu boli zachovalé bukové pralesy s vyše
240-ročnými exemplármi.
Do jazera ústi šesť stálych prameňov a niekoľko periodických. Prebytočnú vodu z jazera odvádza potok Okna.
Pobrežie je veľmi členité. Jeho západná
a severná časť má mierny sklon a je pokrytá jemným pieskom. Východný breh
je strmý a kamenitý. Hlbšie časti jazera
sú pokryté hrubou vrstvou bahna. V blízkosti prítokov sa hromadí lístie, z ktorého
sa celoročne uvoľňuje metán.
Morské oko je veľkou prírodnou
zvláštnosťou slovenskej prírody. Na
ochranu prírodných hodnôt a krás bolo
jazero spolu s okolitými lesmi v roku 1984
vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu, v súčasnosti je to národná prírodná
rezervácia v celkovej výmere 108,48 ha,
kde platí zákaz rybolovu, kúpania a člnkovania.

SE20-08 strana -

» red

6

Skúšky duričov
na záver roka 2019
» Dokončenie zo str. 2
Zloženie prihlásených psíkov bolo pomerne
pestré – slovenský kopov 5 účastníkov, alpský jazvečíkovitý durič 2 účastníci, jazvečík štandard
hrubosrstý 2 účastníci a po jenom mali zastúpenie
Basset blue gascone, tatranský durič a Welsh springer spaniel.

Najvyrovnanejšie výkony a z toho i umiestnenie
na stupňoch víťazov bolo nasledovné: 1.) AMY spod
Mníchovej úboče s vodičom Marcelom Krahulcom z
Prietrž, 2.) AKIRA od splavu Rakytí s vodičom Ing.
Jozefom Petrášom z Prieval, 3.) DARGO z Panských
lúk s vodičom Zdenkom Bočekom z Prietrže
V dobre zazverenom revíre uspeli všetci 12 psy.
Ďalšie skúšky duričov poriadané OPK Myjava a Senica sa uskutočnili v dňoch 7. a 8. decembra 2019
v PZ Borský Mikuláš. Daždivý prvý deň skúšok
ovplyvnil celkové výsledky tohto náročného podujatia, keď i psy v pohone narazili len na zver srnčiu
a zajace. Z celkového počtu predvedených psíkov
len sedem úspešne absolvovali uvedené skúšky.
Treba poznamenať, že pre tento typ skúšok musia mať psy určité vrodené špecifické vlohy, s ktorými sa musia už narodiť.

Po celkovom zhodnotení predvedených výkonov vyhlásila hlavná rozhodkyňa Mgr. Katarína
Malíková výsledky: 1.) ALIS z Chtelnickej kúrie s vodičom Pavlom Pálkom z Jakubova, 2.) BRIA Chmelov dvor s vodičom Štefanom Riškom z Malaciek,
3.) DARO zo Skalicek s vodičom Petrom Mackom zo
Studienky.
Napriek sťaženým podmienkam v prvý deň
skúšok bola v Borskom Mikuláši už tradične výborná organizácia, za čo treba poďakovať rozhodcom i
členom PZ Borský Mikuláš, na čele s predsedom PZ
Bc. Róbertom Mackom.
Týmto podujatím skončil maratón kynologických akcií v rámci OPK Myjava a Senica v roku 2019.
Na záver chceme vysloviť presvedčenie, že kynologických nadšencov nebude ubúdať.
Poľovníckej kynológii zdar!

» Jaromír Pláteník,
predseda OK OPK Myjava a Senica

SENICKO

ZAMESTNANIE
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INTERIÉRY ÁUT Z PRÍRODNEJ A SYNTETICKEJ KOŽE

Aktuálne otvorené pracovné pozície

OPERÁTOR VÝROBY
po zapracovaní
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Nástupná brutto mzda 735 € +
dochádzkový bonus 50 €
• Mesačné prémie (produktivita 40 €,
kvalita 75 €)
• Nárast mzdy po zapracovaní sa vo funkcii
• Odmena za odporučenie nového kolegu
500 €
• Vernostné finančné odmeny
• Príspevok 1% na doplnkové
dôchodkové sporenie po skončení
skúšobnej doby
• Stravovanie - 0,45 € / jedlo
• Firemný fyzioterapeut (od 1. 9. 2019)

985 €

• Príplatky nad rámec Zákonníka
práce (poobedná zmena 0,17 € / h)
• Možnosť pracovných ciest do
zahraničia
• Prehodnotenie miezd každý rok
• Možnosť kariérneho rastu
• Lístky na kultúrne podujatia
• Odmeny za zlepšovateľstvo
• Letný a zimný peňažný bonus

praca@eissmann.com alebo Profesia.sk
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63-0002

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. | Lesná 880/1 | 908 51 Holíč |
Kontaktné osoby:
Ing. Eva Beneková, tel.: +421 907 962 902, Ing. Veronika Nemcova, tel: +421 907 880 799

ZAMESTNANIE
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prijme do TPP dvoch úchádzačov na pozíciu

skladník
do skladu PVC profilov
nástupný plat: 5 € / hod. bruo

Práca na VZV spojená s manuálnou prácou, nakládka a vykládka
kamiónov, zaskladnenie a vyskladnenie materiálu podľa dokumentácie,
zásobovanie liniek tovarom.

Viac informácií: tel.: (034) 796 01 22, www.hsf.sk
V prípade záujmu životopisy zasielajte na e-mail:
zamecnikova@hsf.sk

VYŽADUJEME:
• spoľahlivosť
• samostatnosť
• zručnosť
• schopnosť a ochotu učiť sa nové veci
• zmysel pre kolekvnu prácu

SE20-08 strana -
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10-0054

PODMIENKY PRIJATIA:
• muži
• preukaz vodiča VZV
• prax na čelnom motorovom VZV
• prax na štvorcestnom el. VZV výhodou,
nie je podmienka, zaučíme

LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY / ZAMESTNANIE

SENICKO

9

Mišpuľa, zabudnutý poklad záhrad
GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• obsluha polygrafického stroja
Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 580 €)
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 nadčas v sobotu a nedeľu) • 13., 14. plat • sociálny
program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 € za obed
• príspevok za dochádzku • príspevok na DDS • odmeny za zlepšovateľské
hnutie • odmeny pri pracovných jubileách a odchode do dôchodku •
náborový príspevok

personalne@grafobal.sk

PRÁCA V SENICI
Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

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

» red

Požiadavky:
- výdaj tovaru zo skladu podľa dodacích listov
a objednávok
- fyzicka manipulácia s tovarom
- balenie tovaru

Výročia a udalosti
zomrel Ladislav Mňačko, slovenský spisovateľ (* 1919).

24. februára 1994

PRÁCA V SENICI

Ponúkame:
- základná mesačná mzda 696 EUR
+ pohyblivá zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

na jednozmennú prevádzku

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 760 € brutto + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •
zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania •
preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy
v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk
Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

PRACOVNÍKA
VNÚTROPODNIKOVEJ
LOGISTIKY
V BICYKLOVEJ VÝROBE
Požiadavky:
- znalosti skladového hospodárstva
- počítačové znalosti s Microsoft Word a Excel
- skúsenosti s riadením kolektívu
- vodičský preukaz B, VZV
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
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 sklad.
tel. 034/6945267, mobil: 0915/780887 do 14:00 h
e-mail: fandel@dema.bike

10-0050

Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

OPERÁTOR VÝROBY
Malacky – Ihneď
VÝROBA VÝLISKOV Z PLECHOV

• mzda od 1100 € bruo
• stravné lístky 3,83 €
• práca na 4 zmeny (12 hod.)
• doprava smer: Senica, Skalica, Šašn-Stráže
• možnosť záloh

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk

41-0005

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

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

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

41-0005

Na našom území spomína mišpule
veľmi detailne arcibiskup Ján Lippai
(1606-1666) v diele Bratislavská záhrada (Pozsonyi kert) nasledovne: „Plody
mišpule sa zbierajú pred zmäknutím,
ale je dobré ich nechať na strome, aby
ich dvakrát uštipol mráz. Keď sa oberú
skôr, uložia sa do slamy. I tam zmäknú
a potom sa jedia surové. Nikde som nevidel, aby ich piekli.“
Mišpuľa nie je strom, ale ker. Môže
sa štepiť na vlastný semenáč, na hloh,
na dulu, ale i na hrušku. Naši starí rodičia vedeli veľmi dobre, že najlahodnejšie plody prináša mišpuľa na hlohovom podpníku. Ak sú na dulovom,
chuťové vlastnosti sú mierne horšie.
Mišpuľa netrpí škodcami, čiže si
nevyžaduje postreky. Plody sa nechajú
zmäknúť a konzumujú sa surové. Toto
šťavnaté ovocie prekvapí svojou liečivou silou.
Účinný prostriedok v boji proti
cukrovke a priaznivé účinky na trávenie! Mišpule obsahujú minerálne látky
ako vápnik, horčík, draslík a vitamín
C a vitamín B2. Taktiež v nich nájdeme
vlákninu a organické kyseliny. Výťažky z mišpule znižujú hladinu cukru v
moči. Mišpuľa je vhodná pri hnačke,

dne i nedostatočnej funkcii obličiek.
Upokojuje celý organizmus, zásobuje
ho vodou a doplňuje minerálne soli. Ide
o účinné diuretikum, keďže podporuje
tvorbu moču a uľahčuje jeho vylučovanie. Tým, že obsahuje veľké množstvo
minerálov a nízky obsah proteínov, sa
odporúča pri dne, vysokej hladiny kyseliny močovej či obličkových kameňoch.
Konzumácia tohto ovocia je najlepšia hlavne v období, kedy je chrípková sezóna a hrozí vznik prechladnutia
či chrípky. Nachádzajú sa v nich triterpenické estery, ktoré majú silný protivírusový účinok, hlavne proti rinovírusom, ktoré spôsobujú zápal horných
dýchacích ciest. Je obzvlášť vhodná
pri hepatitíde, cirhóze či steatóze - pri
nadmernom ukladaní cukru v pečeni.
Pomáha normalizovať objem pečene v
prípade hepatomagálie, čo je chorobné
zväčšenie pečene.
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Človek objavil čaro mišpúľ pred 3
000 rokmi a odvtedy ju s obľubou
pestuje. Nie však u nás, hoci,. Ani
netušíme, ako je mnohým z nás prospešná.

ZAMESTNANIE
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PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku

Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:

PRACOVNÍKA VÝSTUPNEJ
KONTROLY BICYKLOV

1. strojmajster ofsetového stroja
Požiadavky: obsluha 5-6 farebného ofsetového stroja (skúsenosť s tlačou na
ofsetovom stroji podmienkou) • stredoškolské vzdelanie s maturitou, vyučený
v odbore • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť a manuálna zručnosť

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

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

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

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Senici

Chránená dielňa DvS Prevádzka:
Skalica, Čulenova 1(za Lidlom, bývalá OZETA)
hľadá na plný úväzok pre jednozmennú prevádzku
spolupracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou (invalidných
dôchodcov) na manuálne jednoduché práce ako balenie, skladanie,
kontrola a kompletovanie rôznych výrobkov.
Záujemcovia o prácu sa môžu hlásiť v pracovné dni do 14.30 h
na t.č. 0948/508 702, email: dvs.skalica@gmail.com

41-0044

75-11

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

0908 979 377

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
ČAŠNÍKA/-ČKU (1000 € + variabilná zložka)
Tel.: 0910 456 084
A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník – ruč. čistenie – 680 € mesačne brutto + príplatky
• VODIČ "B" "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky
• VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky
Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
Základná zložka mzdy
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
+ príplatky a ODMENY
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

16-0034

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (3-4 zmenná prevádzka) • príplatky
aj nad rámec zákona (príplatok za 3-zmennú a 4-zmennú prevádzku, príplatok za
prácu nadčas v sobotu a nedeľu vo výške 50% z priemeru) • 13., 14. plat • sociálny
program • stravovanie v závodnej jedálni • príspevok za dochádzku • príspevok na
DDS • odmeny za zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách
a odchode do dôchodku

94-0025

Mzda: od 900 € do 1500 €

41-0005

Požiadavky:
- znalosti technického charakteru z oblasti
bicyklovej výroby
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
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

Skalický závod
Protherm Production
raStie
Sme veľký európsky výrobca kotlov v Skalici.
koho hľadáme a čo ponúkame?
• operátorov na montáž kotlov a skladníkov
• min. SŠ vzdelanie, skúsenosti z výroby
• nástup možný ihneď, rýchle zaškolenie
• práca pre ženy aj mužov, na dobu neurčitú
• v príjemnom prostredí – v modernej, čistej hale
• s nástupnou hrubou mesačnou mzdou 780 €

63-0033

informujte sa osobne v závode
Protherm Production, ul. Jurkovičova 45
v Skalici (pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
telefonicky: 034/69 66 272
alebo mailom: ivana.matulova.ml@protherm.sk
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

VÝKUP

tel. 0904 474 597

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

od 850 eur do 1300 eur

NÁJDEME PRÁCU

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

KAŽDÉMU
pracovné pozície v ČR

85_0073

www.konstrukter.sk

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0002

080

0 500 091

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)



KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné
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V sobotu 29.2.
volíme OĽANO

Kradnú milióny, žijú si v luxuse a ľudia
zbytočne zomierajú. Je čas to zmeniť!
Každý rok zomrie na Slovensku zbytočne 5000 ľudí. Dôvodom je neskorá a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Je
to dôsledok obrovskej korupcie v zdravotníctve. Súkromné firmy spolu so skorumpovanými politikmi okrádajú pacientov a žijú si na ich úkor. Kupujú si luxusné haciendy
a smejú sa nám do očí. Ich časy sa končia!

Slovenským pacientom ukradli
400 miliónov!
Ako vyzerá okrádanie pacientov v praxi? V meste Limassol
na Cypre našiel Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí
obyčajné schránky. Tu sídlia firmy Penty, vrátane poisťovne
Dôvera a siete nemocníc Svet zdravia. Práve tu skončilo
400 miliónov eur, ktoré v roku 2009 umožnila vláda Smeru
a SNS vytunelovať zo zdravotníctva pri spojení poisťovní
Apollo a Dôvera. Takto končia milióny určené na liečbu
chorých. Nemorálne a neľudské. Toto je 12 rokov Smeru
v zdravotníctve. Musíme to zastaviť!

Pred Úradom vlády
sme zapálili 5000
sviečok
Za každého človeka, ktorý na Slovensku v priebehu roka zbytočne zomrie, sme zapálili pred Úradom vlády sviečku. Hnutie
OĽANO takto symbolicky pripomenulo Smeru a Petrovi Pellegrinimu, v akom stave zanechávajú po 12-tich rokoch starostlivosť o pacientov. Za ten čas zomrelo na tzv. odvátiteľné úmrtia
60-tisíc ľudí. Veríme, že zmena je na dosah.

NEZRADÍME.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511- Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671 / regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

inzercia new_19_februar_final.indd 1

19/02/2020 17:36
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POZNÁTE NÁS, MY VÁS

Č. 8 / 21. FEBRUÁR 2020 / 24. ROČNÍK

SENICKO-SKALICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 34 570 domácností

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

Pomôžeme Vám

Work

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 ...

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

41-0020

work.byvanie@gmail.com

Najlepší výber KOTLOV

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

Výročia a udalosti
zomrel Ladislav Mňačko, slovenský spisovateľ (* 1919).

Výročia a udalosti
zomrel Svetozár Stračina, slovenský skladateľ a klavirista (* 1940).

24. februára 1994
94-0017-2

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

41-0007

0944 716 337

26. februára 1996

HOLÍČ
Nám. mieru 242/1
034/668 5052

VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ
20% – 70%
ZĽAVY
STIHL

41-0006

KOSAČKY

POSTREKOVAČE

HECHT

SPRCHY, HADICE,
UMÝVADLÁ

VRTÁKY, KOTÚČE

TATRAMAT

PREDLŽOVAČKA
BUBNOVÁ

MAKITA

SPORÁKY
REZAČKY DLAŽBY

ČERPADLÁ

(autobusová stanica)
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Potrebujeme rešpekt
k pravidlám i k občanom
Z prejavu prezidentky Slovenskej
republiky Zuzany Čaputovej na prestížnej svetovej bezpečnostnej konferencii v Mníchove:
… „Ako keby sme zabudli, že demokracia – a dovolím si povedať, že
aj celá Európa a koncept západu – je
najmä o duchu slobody, spravodlivosti,
tolerancie a solidarity, ktorého obranným valom je právny štát. O každodennom rešpekte voči pravidlám, o ich
obrane a nie obchádzaní. Jednoducho,
o zodpovednosti... Aby právny štát fungoval, potrebujeme silné inštitúcie či
uvedomelých občanov. A právny štát
nebude fungovať bez zodpovedných
politických lídrov, ktorí budú princípy
právneho štátu brániť a presadzovať.
...Zodpovednosťou
politických
lídrov je nebáť sa prijať jasné a principiálne postoje ku všetkým prejavom
extrémizmu a radikalizmu. Byť schopní zastať sa menšín, ochrániť a vyjadriť
solidaritu so všetkými, na ktorých dnes
extrémisti a populisti útočia. Poukazovať na manipulácie a lži, za ktorými sa
často skrývajú prázdne a plané sľuby.
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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

poriadku, dodržiavaní pravidiel, či o
tvrdej ruke, buďme pozorní k tomu, či
tí, ktorí to hlásajú, to nechcú dosiahnuť
autoritárskymi metódami. A či im nie
sú pluralizmus a demokracia len na
obtiaž.
...Toto je dnes hlavná výzva pre
dobré fungovanie právneho štátu v našej západnej komunite – nielen dobré
zákony či nezávislé súdy. Osobitne politickí lídri majú zodpovednosť podporovať rešpekt k pravidlám, nepodľahnúť populizmu a neútočiť na niekoho
len preto, že to prináša politické body.
Pretože lacné zisky na najbližšie štyri
roky so sebou často nesú nenapraviteľné škody pre generácie. Je našou
úlohou podporovať a chrániť to, čo je
nevyhnutnou súčasťou každej zdravej
demokracie – nezávislé médiá, či občiansku spoločnosť.“

...Nerozdeľovať. Na východ a západ
či sever a juh. Na nás a tých iných. Na
vidiek a mesto, či na elity a ľud. Ale
spájať.

Basketbalisti Holíča víťazne
BK Klokani Ivanka p. Dunaji – MŠK BO Holíč
71:92 (polčas 40:43)
II. liga mužov Západ pokračuje rýchlim tempom
ďalším kolom, v ktorom basketbalisti Holíča cestovali opäť na palubovku súpera, v tomto prípade to
bol súper z Ivanky pri Dunaji. I keď papierovým
favoritom mali byť hostia z Holíča, tak v samotnom zápase sa odohrával vyrovnaný priebeh hry
o čom svedčia výsledky v prvých troch štvrtinách,
keď prvú vyhrali hostia o päť bodov, v druhej boli
úspešní domáci basketbalisti o dva body a tretia
skončila remízou. Keďže ani jedno z mužstiev si ne-

dokázalo vytvoriť výraznejší náskok o výsledku sa
rozhodlo v záverečnej časti zápasu, v ktorej dominovali hráči Holíča vo všetkých herných činnostiach,
keď dovolili zaznamenať domácim hráčom štyri
úspešné koše a sami zaťažili súperov kôš dvadsiatimi ôsmimi bodmi. Ďakujem Mestu Holíč, všetkým
sponzorom, mediálnym partnerom a fanúšikom za
podporu.
Zostava a body Holíča: Snopko 24, Hanusek 23,
Kubinec 2, Došek 15, Mlynek 17, Barančík, Pukančík
11, Chrenka. Tréner: Ľ Marenčík.

…Esenciou právneho štátu je v
prvom rade rešpekt k pravde. Právny
štát dbá na fakty a poskytuje ochranu
pred lživými tvrdeniami, ak zasiahnu
do našich práv. Je paradox, že právny
štát dnes môže byť demontovaný práve
manipulatívnou rétorikou o právnom
štáte. Keď počujeme sľuby o nastolení
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Program kina Cinemax Skalica
Piatok 21.02.
Labková patrola: pripravení pomáhať a zachraňovať! 14:20, Super
maznáčikovia 13:30, Ľadová sezóna
3 16:10, Ježko Sonic 13:40, 15:40, Prípad mŕtveho nebožtíka 18:10, Chlap
na striedačku 18:00, Sviňa 16:00,
18:20, 20:40, 1917 2D ČT 20:20, Vtáky
noci 20:30
Sobota 22.02.
DETSKÉ KINO – Maskovaný špióni
13:40, Labková patrola: pripravení
pomáhať a zachraňovať! 14:20, Super
maznáčikovia 13:30, Ľadová sezóna 3
16:10, Ježko Sonic 15:40, Prípad mŕtveho nebožtíka 18:10, Chlap na striedačku 18:00, Príliš osobná známosť
17:50, Sviňa 16:00, 18:20, 20:40, 1917
2D ČT 20:20, Vtáky noci 20:30
Nedeľa 23.02.
DETSKÉ KINO – Maskovaný špióni
13:40, Labková patrola: pripravení
pomáhať a zachraňovať! 14:20, Super
maznáčikovia 13:30, Ľadová sezóna 3
16:10, Ježko Sonic 15:40, Prípad mŕtveho nebožtíka 18:10, Chlap na strie-

Vox populi

dačku 18:00, Príliš osobná známosť
17:50, Sviňa 16:00, 18:20, 20:40, 1917
2D ČT 20:20, Vtáky noci 20:30
Pondelok 24.02.
Ľadová sezóna 3 16:10, Ježko Sonic 15:40, Prípad mŕtveho nebožtíka
18:10, Chlap na striedačku 18:00,
Sviňa 16:00, 18:20, 20:40, 1917 2D ČT
20:20, Vtáky noci 20:30
Utorok 25.02.
EKOTOPFILM – 16:00, ARTMAX
– Dokonalý pacient 17:50, Labková
patrola: pripravení pomáhať a zachraňovať! 14:20, Super maznáčikovia 13:30, Ľadová sezóna 3 15:50, Ježko Sonic 16:00, Chlap na striedačku
20:20, Sviňa 18:20, 20:40
Streda 26.02.
Ľadová sezóna 3 16:10, Ježko Sonic 15:40, Prípad mŕtveho nebožtíka
18:10, Chlap na striedačku 18:00,
Sviňa 16:00, 18:20, 20:40, 1917 2D ČT
20:20, Vtáky noci 20:30

» red
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„Volím preto, že sa tu na Slovensku už
musí niečo zmeniť. Nie iba kozmeticky, ale
radikálne. Je čas na oživenie spravodlivosti.“
Ján Černý, Malacky
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Základné informácie pre voličov
O týždeň, v sobotu 29. februára, sú
na Slovensku voľby poslancov do
Národnej rady Slovenskej republiky. Ponúkame základné pravidlá
voľby.

na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu
okrsková volebná komisia odoberie.

Prevzatie lístkov a plenta

Právo voliť do Národnej rady SlovenOkrsková volebná komisia zakrúžskej republiky má občan Slovenskej re- kuje poradové číslo voliča v zozname
publiky, ktorý najneskôr v deň konania
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotvolieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou
né postihnutie sám vložiť obálku do
práva voliť je zákonom ustanovené obvolebnej schránky, môže ju do nej na
medzenie osobnej slobody z dôvodov
jeho požiadanie a v jeho prítomnosti
ochrany verejného zdravia.
vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej
volebnej komisie.
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky vo volebnom okrsku, v ktoré- voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky
ho zozname voličov je zapísaný, alebo, a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlav zozname voličov vlastnoručným podsovací lístok pre zdravotné postihnupisom. Každý volič sa musí pred hlasotie alebo preto, že nemôže čítať alebo
vaním odobrať do osobitného priestoru
písať a oznámi pred hlasovaním túto
určeného na úpravu hlasovacích lístskutočnosť okrskovej volebnej komisii,
kov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto
má právo vziať so sebou do priestoru
priestoru, okrsková volebná komisia
určeného na úpravu hlasovacích lísthlasovanie neumožní.
kov inú spôsobilú osobu.
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
základe hlasovacieho preukazu. Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi

Úprava lístkov

V osobitnom priestore určenom na
úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol
odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací
lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do

Foto: ilustr
obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním
poradového čísla kandidáta vyznačiť,
ktorému kandidátovi dáva prednosť.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo
požiadať obec a v deň konania volieb
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky.

Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič
odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok
sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy
sa nebude prihliadať. Na požiadanie
voliča mu okrsková volebná komisia
vydá za nesprávne upravené hlasovacie
lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov.
red

5 DÔVODOV

3.

1.

2.

Budeme
najstabilnejším
prvkom vládnej
koalície.

Sme najlepší tím
Tvrdo
odborníkov,
zakročíme
ktorí majú za sebou proti korupcii
konkrétne výsledky. Veronika Remišová

Výsledky pre ľudí môže
zabezpečiť len stabilná
vláda, kde partneri budú
vedieť konštruktívne komunikovať. Strana Za ľudí
nevyvoláva nezmyselné
spory a konﬂikty.
Sme tmelom, ktorý
dokáže spojiť všetkých
partnerov.

Nestačí len kričať prázdne
heslá. Slovensko pomôže
zlepšiť len tím schopných a
čestných ľudí, ktorí majú plán,
ako zlepšiť fungovanie štátu
vo všetkých oblastiach.
Strana Za ľudí má na kandidátke odborníkov, ktorí majú za
sebou výsledky a budú vedieť
riadiť jednotlivé rezorty
profesionálne a čestne.

KISKA

odhalila desiatky
káuz a ušetrila
občanom stovky
miliónov eur spoločných peňazí.
Gaunerom a maﬁánom stopercentne
zdaníme nakradnuté
majetky a zavedieme
hmotnú zodpovednosť.

5.

4.
Máme najlepší
sociálny program
Andrej Kiska založil najúspešnejšiu charitu Dobrý anjel, na ktorej
rozbeh dal milión eur z vlastných
peňazí. Celý svoj prezidentský
plat za 5 rokov v celkovej výške
300 000 eur rozdával rodinám
v núdzi. Sociálnu spravodlivosť
však treba preniesť na celoslovenskú úroveň. Strana Za ľudí
má sociálny program, ktorý bol
vyhodnotený ako najlepší, aby
Slovensko bolo skutočným sociálnym a spravodlivým štátom.

KOLÍKOVÁ
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KOLLÁR

Sme stredová
strana bez
extrémov
Sme rozumnou
alternatívou a zlatou
strednou cestou bez
extrémov napravo
alebo naľavo.
Chceme znížiť
daňovo odvodové
zaťaženie práce, aby
ľuďom na Slovensku
ostalo viac peňazí na
starostlivosť o svoje
rodiny.

HATTAS

33-0001

PREČO VOLIŤ STRANU ZA ĽUDÍ?
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DOBRO, NÁDEJ A ROZVAHA MUSIA ZVÍŤAZIŤ
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Sprznené deti
Vysielali v správach, že vyšetrujú
ľudí, čo zneužili deti. Došlo aj k ich
obvineniu. Jeden prípad z modelingovej agentúry, jeden z detského tábora. Na Slovensku. Kvapka v mori.

Poviedka

Z druhého brehu IV
„Ak chceš naozaj vidieť, nauč sa
čítať v očiach“. Nie je to zlý aforizmus. Čítať sa však dá v skalách, v
stromoch, v rieke. Z ktoréhokoľvek
brehu. I z dvakrát druhého.
Kilometer 2112. Riečny, Dunajský. Aj
motory lodí tu zvyknú stíchnuť. Vpravo
po prúde malebná krajinka. Nádherný
kláštor Benediktínov na vrchole kopca.
Živý kláštor. Na tom istom kilometri
toho istého brehu domček kohosi tiež
živého a mŕtve stromy. Z ľavého brehu
je riečny kilometer 2112 nádhernou,
malebnou, fotogenickou krajinkou. Ale
lode tam spomaľujú.
Riečny kilometer 2112. Vľavo po prúde Mauthausen. 112 tisíc obetí. Zvláštna
náhoda. Na „stodvanástke“ stodvanásť
tisíc obetí. Z pravého brehu je tento
úsek rieky napohľad kúzelný. Malebné
mestečko a starý opustený kameňolom. Tam, v ňom, nútene pracovali.
Pri klávesnici mi leží zahnednutý papier s dátumom - jún 1943:
„Sme trija dobri kolegi. Leon Francois, Antonin Berter.
Su odsudeni nasmrť.

Anton aj se ženu, obidvaja nasmrť.
Maju 5 deti posledni ma 7 rokov.
Leon moj odešel druheho juna 1943
ve tri rano.
Bertier odešel v sobotu 5 juna po
obede.
Železa na rukách a psov ovčakov pri
sebe v poslednu hodinu smrti.
Tak som tu zostal sám pod čislom
120 jak taka ovečka.
Opustena. Svoju šatku slzy utieram.
Pol litra vody a par listokv žihlavi.
Slzi mi polevajú suchy kusek chleba
kery mam.
365 dni co som bol chyceni.“
Pohľad z druhého brehu. Na
Mauthausen. Na kameňolom. Na baraky, kde bol väznený pisateľ toho motáku s číslom 120.
Po 60 - tich rokoch prvý raz pohľad
na miesto, ktoré prežil väzeň s číslom
120. Tam jeden z prvých.
Môj starý otec. (Umrel oveľa skôr,
ako som sa narodil.)
Ak chceš naozaj vidieť...

» Ivan Brožík

33-0012
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školách. Iba papierovo! Keby to chceli
vážne riešiť, otvárajú sa iné možnosti.
Ale čo s mnohými ostatnými povolaniami, čo prichádzajú do kontaktu s
deťmi? Modelky sa už zamestnávajú
v 14 rokoch. Neraz sa predvádzajú pri
Už dávnejšie som komunikoval s návrhároch sporo odeté. A vedúci v táľuďmi, čo o zneužívaní píšu alebo ve- boroch nemusia mať ani pedagogické
dia, ako fungujú niektoré zariadenia vzdelanie a nepreverujú sa nijakým
pracujúce s deťmi, dokonca vedia o osobitným spôsobom.
Sexuálne zneužívanie som síce
tom, ako svoje deti ponúkajú vlastní
rodičia. Napokon, máme tu silne re- ako dieťa ani ako pracovník vo viacealistický film Sviňa. Z rozprávania a rých táboroch nezažil, ale pracoval
rôznych príbehov viem, že je to v nie- som len v jedinom tábore, kde sa dbalo
ktorých oblastiach bežná prax.
na základne pedagogické východisŽiaľ, poznáme aj prípady, kedy sa ká vedenia detí. V mnohých táboroch
samy deti ponúkajú na sexuálne služ- niet potrebnej odbornosti a kde niet
by. Či už je to nedobrovoľné, či nie, det- kvalifikácie, ľahko sa prejde k porušoská psychika môže zareagovať všelija- vaniu zákonov, pedagogiky a morálky.
ko a predčasné sexuálne aktivity môžu Poznáme ešte jedno povolanie, ktoré
zničiť celý život. Avšak, ak sa dospelá je známe stovkami zneužívaní detí po
osoba vrhne na dieťa, ktoré jej je zvere- celom svete, no nechcem budiť pred
né, okrem zvrátenosti to v nás vyvoláva voľbami vášne.
permanentný strach o deti, ktoré občas
Pevne verím, že takéto pranieromusíme zveriť iným osobám. Učitelia vanie učiteľov zo strany nekompetentto už schytali a majú povinnosť preu- ných ministrov školstva a ich prisluhokazovať svoju bezúhonnosť, pričom na vačov prestane. Nie kvôli nám učiteľom.
Slovensku sú sexuálne prznenia detí Ale aby sa skutočne ochránili deti. Nie
učiteľmi ojedinelé. Ale tak dajme tomu, iba papierovo a nie iba v školách.
politici si kopli do učiteľov a dali si
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
kvačku, že zabránili zneužívaniu detí v
učiteľ ZŠ s MŠ

52-0003-35
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Nedá sa nereagovať

Najlepšia na Slovensku za rok 2019

Naša spoločnosť REGIONPRESS dostala mail. Mail s prosbou o pomoc.
Nasledoval rozhovor so starostom
obce, v ktorej zúfalá rodina žije a
tak vieme a potvrdzujeme, že nejde
o jeden z obvyklých podvodov, ale
skutočné volanie - „pomôžte“!

Najlepšia golfová hráčka na Sloven- GK Agama ponúkol členstvo. Golfové
sku za rok 2019 Anika Bolčíková je z ihrisko Agama v Koši bolo vôbec jej prvé
Golfového klubu Agama v Prievidzi. golfové ihrisko, ktoré v živote hrala,
členstvo prišlo až o pár rokov neskôr.
U Aniky platí na 100 percent, že ako
Raketový vzostup dosiahla v roku
2018 vtedy ešte dvojka v slovenskom zaseješ tak zožneš, a tak nám bolo v
amatérskom rebríčku. Dvadsať ročná tento deň nesmiernou cťou prebrať v jej
hráčka z Martina je známa poctivým mene tieto ceny. Je neskutočne pracoviprístupom k tréningu golfu, kondičnej i tá a ctižiadostivá, a jej hnacím motorom
turnajovej príprave. To jej prinieslo nie- nie sú premotivovaní rodičia, ako to niekoľko majstrovských titulov, nomináciu kedy býva, ale jej húževnatosť a vytýčena Majstrovstvá Európy jednotlivcov i tí- nosť si cieľa a hlavne dosiahnutie ho.
Napriek faktu, že rok 2019 bol pre
mov a Majstrovstvá sveta. K predchádzajúcim úspechom Aniky Bolčíkovej patrí Aniku Bolčíkovú veľmi náročný, mala
skutočnosť, že je medzinárodná majster- zranenie, tiež si musela zvykať na život
ka Slovenska v hre na rany 2018, Medzi- v Amerike, taktiež nastali u nej zmeny v
národná majsterka Českej republiky v systéme trénovania. To všetko si zažívahre na rany do 21 rokov 2017, Majsterka la počas tohto roka, a napriek všetkému
Slovenskej republiky v hre na rany do to takto „na parádu“ dala.
21 rokov 2017 či Majsterka Beskydského
Ďakujeme ti Anika, len tak ďalej!!!
golfového klubu v rokoch 2015 a 2017.
Slovenská golfová asociácia oceňovala najlepších golfistov roka 2019 v Trnave počas Plesu golfistov.
Anika sa stala víťazkou hneď v
dvoch kategóriách, v kategórii do 21
rokov / toto ocenenie získala aj minulý
rok/, a k tomu pribudlo TOP ocenenie a
to - Najlepšia hráčka roka.
Anika Bolčíková je členkou GK Agama Prievidza od roku 2015. Všimol si
ju môj manžel v Čechách, a hneď v nej
videl obrovský potenciál, len nechápal
» Mgr. Petra Dzuriková
jedno, prečo taká ctižiadostivá a nádejPrezident GK Agama
ná golfistka nie je v žiadnom golfovom
Foto: Anika Bolčíková
klube na Slovensku. Po krátkej dobe jej

Ide o malého chlapca s menom
Riško a ďalšie tri malé deti, ktoré náš
štát „nevie“ liečiť. Tú zátvorku si vysvetlite podľa svojho. Riško má z tých
detí najmenej času na čakanie.
Spinálna svalová atrofia je genetické ochorenie, ktoré vedie k postupnému ubúdaniu svalových buniek
(a teda schopnosti sa pohybovať) a
následnej smrti dieťaťa. Od minulého
roka je na Slovensku dostupná terapia
prostredníctvom lieku Spinraza, ktorá
však ochorenie nelieči, len spomaľuje,
resp. zastavuje jeho priebeh.
Medicína našťastie napreduje míľovými krokmi a choroby, ktoré boli v
minulosti smrteľné, sa stávajú liečiteľné. A tak je to aj v tomto prípade. V máji
2019 bol v USA schválený liek Zolgensma, ktorý je v súčasnosti novou a jedinou génovou liečbou pre deti s týmto
ochorením. Zatiaľ čo dostupná liečba
Spinrazou nelieči, Zolgensma (Novartis) to dokáže. Zolgensma sa podá
dieťatku len v jednej dávke formou
infúzie, podmienkou je však podanie

do 2 rokov života dieťatka. Táto liečba
je dostupná len v USA a tak ju žiadna
poisťovňa nepreplatí. Cena lieku Zolgensma je 1,9 mil. eur.
Kedže liek nie je u nás registrovaný, musia si rodičia peniaze vyzbierať
sami. Je to obrovská suma. Budú vďační za akúkoľvek pomoc, či už finančnú,
alebo preposlanie niekomu, kto by dokázal pomôcť.
Ďakujeme – za rodičov, Riška, za
choré deti.

» Vaša redakcia

POMÔŽTE KRESŤANSKEJ
DEMOKRACİİ
VOĽTE

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 81102, IČ0: 00586846
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36 252 417
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Richard
Sulík

Lucia Ďuriš
Nicholsonová

Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Priatelia,

ukradli nám štát. Pomaly, nenápadne. Odvracali našu
pozornosť, klamali, zastrašovali. A darilo sa im. Treba ich
vymeniť, nič viac a nič menej.

Už dnes je jasné, že bez SaS slušná vláda nevznikne. Sme
pripravení. Máme najlepší program, držíme slovo, ctíme
dohody a nemáme žiadne korupčné kauzy. Budeme v novej
vláde tým subjektom, ktorý bude spájať a tlmiť konflikty.
Na SaS sa môžete spoľahnúť. Sme hlasom zdravého rozumu.
Plne si uvedomujem, že populizmus má vždy navrch. My si za
svojím slovom stojíme a neklameme vás. Opäť zvádzame boj
o demokraciu. Stojíme aj pred novými hrozbami. Kotlebovci
sú jedna z nich.
Dnes sa im môžeme všetkým postaviť, navždy ich poslať
preč. Zmena je na dosah. Už o niekoľko dní môžeme mať
slušnú vládu. Takú, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť.
S SaS máte istotu, že nikdy nepôjdeme so Smerom,
SNS a Kotlebom do vlády.
Ak nechcete žiť v mafiánskom štáte, poďte voliť.
Poďte voliť, lebo oni pôjdu. Každý jeden z nás je súčasťou
zmeny. Ak zostanete doma, zlo zostane nepotrestané. Nič sa
nezmení. Voľte odborne zdatných ľudí, ktorí nebudú kradnúť. To je dobrý začiatok. Máme kandidátku plnú slušných
a odborne zdatných ľudí.
Verím vám, že sa rozhodnete správne. Prosím vás o dve
veci – o vašu dôveru a hlas. Nie je čas na experimenty. Voľte
tých, ktorí držia slovo. Voľte SaS. Máme číslo 3. Ďakujem.
Richard Sulík
predseda SaS

SEzel20-08 strana - 7
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Alternatíva tejto vlády existuje. Už týždne sa stretávam
s lídrami demokratických opozičných strán. Hľadáme, čo nás
spája. Jedna vec je úplne zrejmá. Chuť posunúť Slovensko
konečne dopredu.
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Citáty
týždňa

energiu, silu a odhodlanie a budete nás
vidieť doslova všade po Slovensku.

KƐŽďŶĞƉƌĞƐǀĞĚēşŵĞűƵĚş͕ǎĞƚƌĞďĂşƐƛĚŽ
ŶŝĐŚ͘dƌĞďĂşƐƛĚŽǀŽůŝĞďĂŵĂĮƵ͕ŽůŝŐĂƌͲ
ĐŚŽǀ͕ƐŵĞƌĄŬŽǀĂĨĂƓŝƐƚŽǀǀŶŝĐŚƉŽƌĂǌŝƛ
ŶĂŚůĂǀƵ͘DǇƐĂŝĚĞŵĞǌŽĚƌĂƛ͕ĂďǇƚŽƚĂŬ
ŶĂŽǌĂũĚŽƉĂĚůŽ͘
POĎME DO NICH! Do každého mesta,
do každej dediny.

My veríme, že ak chceme na Slovensku
zmenu, musíme si ju odpracovať.

ŚĐĞŵĞűƵěŽŵƵŬĄǌĂƛ͕ǎĞƐŵĞŶĂŽǌĂũ
ŵůĂĚĄƐŝůĂ͕ŬƚŽƌĄŵĄŶŝĞůĞŶƌŝĞƓĞŶŝĂ͕ĂůĞ
ĂũĞŶĞƌŐŝƵ͘sŬĂŵƉĂŶŝ͕ĂũƉŽǀŽűďĄĐŚ͕ŬĞĚǇ
ŶĄƐēĂŬĄŽďƌŽǀƐŬĠŵŶŽǎƐƚǀŽƉƌĄĐĞ͘

Miroslav Beblavý

OD

1500

30EU0R

OD

OD

34EU5R

2100

1200

21EU0R

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

3x

» redakcia

1600

1600

-61%

1600

AKCIA

» „Jediné poučenie, ktoré si
odnášame z nových volieb
je, že sme sa nepoučili z
tých predošlých.“
- americké príslovie

33-0002

programový líder koalície PS/SPOLU
predseda SPOLU – občianska demokracia

» „Ak by prasatá mohli
voliť, človek, ktorý nosí pomyje, by bol vždy víťazom,
bez ohľadu na to, koľko
zakáľačiek robí za ich chrbtom.“
Orson Scott Card, 1951, spisovateľ, USA.

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!

OD

900

20EU2R

AKCIA

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

RÝCHLO
NE
KVALITO
LACN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

OKNÁ ZA

2400

  KĚǌĂēŝĂƚŬƵƐŵĞŬĂŵƉĂŸƐƚĂǀĂůŝ
ŶĂ ƐŝůŶĞũ ƌĞŐŝŽŶĄůŶĞũ ƉƌşƚŽŵŶŽƐƚŝ͘
EĞƐƚƌĞƚĄǀĂŵĞűƵĚşůĞŶŶĂĚŝƐŬƵƐŝĄĐŚ͕
ĐŚŽĚşŵĞƚĂŵ͕ŬĚĞǎŝũĞƚĞͲĚŽƵůşĐ͕ŶĂ
ŶĄŵĞƐƟĂ͕ĚŽŬŽŶĐĂĂũŬůŽƉĂƛĚŽŵŽǀŶĂ
ĚǀĞƌĞ͘ŽŵŝŶƵůĞũƐŽďŽƚǇƐŵĞƉƌĞƓůŝϭϱϲϬ
ŽďĐş͘ĚĂůŝƐŵĞƐŝǌĄǀćǌŽŬƉƌĞũƐƛĚŽŬŽŶĐĂ
ŬĂŵƉĂŶĞĂũǌǀǇƓŽŬͲǀƓĞƚŬǉĐŚϮϴϵϬŵŝĞƐƚ
ĂŽďĐşŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘
  EŝĞēŽƚĂŬĠƐĂǌĂƟĂűŶŝŬŽŵƵŶĞƉŽͲ
ĚĂƌŝůŽ͘WŽƉƌĂǀĚĞ͕ŶŝŬƚŽƐĂĂŶŝŶĞƉŽŬƷƐŝů͘

» „Blížia sa nám voľby. A
myslím si, že veľkým problémom samozrejme, je, že
niekto ich vyhrá.“
Barry Crimmins, americký
herec 1953 – 2018.

1/3

PRE VE¼KÝ
ZÁUJEM AKCIA
POKRAÈUJE
DO KONCA
FEBRUÁRA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk
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  WƌĞēŽǀĞƌşŵĞ͕ǎĞƐĂŶĄŵƚŽƉŽĚĂƌş͍
>ĞďŽW^Ăũ^WK>hƐƚŽũĂŶĂƐŝůŶĞũƉŽĚƉŽƌĞ
űƵĚş͘ŽŚƌŽŵĂĚǇŵĄŵĞǀǇƓĞϭϲϬϬēůĞŶŽǀ
ĂēůĞŶŝĞŬĂƉŽŵĄŚĂŶĄŵϭϮϱϬĚŽďƌŽǀŽűͲ
ŶşŬŽǀ͘ŬŽŶŽǀĠƐƚƌĂŶǇŶĞŵĄŵĞŶĄƌŽŬŶĂ
ĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞŽĚƓƚĄƚƵ͘EĂŚƌĄĚǌĂŵĞŚŽ
ŶĂĚƓĞŶşŵĂŽĚŚŽĚůĂŶşŵűƵĚş͕ŬƚŽƌşŶĄŵ
ǀĞƌŝĂ͘WƌŝƐƉĞůŽŶĄŵϮϯϱϰŵĂůǉĐŚĚĂƌĐŽǀ
ͲŶĂũǀŝĂĐƐƉŽŵĞĚǌŝǀƓĞƚŬǉĐŚƐƚƌĄŶ͘dƷƚŽ
ƉŽĚƉŽƌƵƐŝǀĄǎŝŵĞĂũĞƉƌĞŶĄƐǌĄǀćǌŬŽŵ͘
  dŽƚŽũĞŶĂƓĂĐĞƐƚĂ͕ĂŬŽĐŚĐĞŵĞǀŽ
ǀŽűďĄĐŚƵƐƉŝĞƛĂƉƌĞƐǀĞĚēŝƛűƵĚş͘EŝĞ
ƉŽƉƵůŝǌŵƵƐĂůĂĐŶĠŵĂƌŬĞƟŶŐŽǀĠĮŶƚǇ͕
ĂůĞƚǀƌĚĄƉƌĄĐĂĂĚƌŝŶĂĂǎŶĂŚƌĂŶŝĐƵ
ĨǇǌŝĐŬǉĐŚŵŽǎŶŽƐơ͘ Je nás veľa, máme

sa navštíviť každú jednu obec na
Slovensku. <ĂǎĚĠŵĞƐƚŽ͕ŬĂǎĚƷĚĞĚŝŶƵ͘

» „Voľte toho, kto sľubuje
najmenej. Budete najmenej sklamaní.“
Bernard Baruch, americký
finančník 1870 - 1965.

Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IČO: 51313901, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Do každej dediny,
do každého mesta
sǇŵĞŶŝƛǀůĄĚƵŵĂĮĞĂŽůŝŐĂƌĐŚŽǀĂǌĂƐƚĂǀŝƛ
ŶŽǀƷŬŽĂůşĐŝƵŵĂĮĞƐĨĂƓŝƐƚĂŵŝũĞƉƌĞŶĄƐ
ǎŝǀŽƚŶĄǀǉǌǀĂ͘hǎŽƚǉǎĚĞŸďƵĚƷŵƀĐƛűƵĚŝĂ
ŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵƌŽǌŚŽĚŶƷƛ͕ēŝ^ůŽǀĞŶƐŬŽēĂŬĄ
ǌŵĞŶĂ͕ĂůĞďŽŶĂŽƉĂŬǌŚŽƌƓĞŶŝĞǀƉŽĚŽďĞ
ƐƉŽũĞŶŝĂ&ŝĐĂĂ<ŽƚůĞďƵ͘/ĚĞŽǀĞűĂ͘
  EĂũĚƀůĞǎŝƚĞũƓŝĞďƵĚĞ͕ĂďǇƉƌŝƓůŝ
űƵĚŝĂǀŽůŝƛ͘ĄǀĞƌŶĂƓĞũŬĂŵƉĂŶĞƉƌĞƚŽ
ǀĞŶƵũĞŵĞŵŽďŝůŝǌĄĐŝŝǀŽůŝēŽǀǌĐĞůĠŚŽ
^ůŽǀĞŶƐŬĂ͘ Presnejšie, rozhodli sme

Najčítanejšie regionálne noviny
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PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok

0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

16-0386

CESTA NA HOHENAU

33-0026

BRNIANSKA 4
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SENICKO

Krištáľové osobnosti
Trinásť slovenských osobností získalo minulú nedeľu ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2019.
V kategórii filantropia bola ocenená
Eva Klikáčová, odborníčka na školskú
legislatívu a spoluautorka mnohých
programov kontinuálneho vzdelávania.
Dvojica Branislav Cvik a Ľubomír
Vančo získala ocenenie v kategórii hospodárstvo.
V kategórii hudba získal ocenenie
Juraj Griglák, doma aj za hranicami Slovenska známy skladateľ, kontrabasista
a basový gitarista.
Reprezentantke Slovenska, zjazdovej lyžiarke Petre Vlhovej patrí ocenenie
v kategórii šport.
Robert Hatala získal Krištáľové
krídlo v kategórii medicína a veda. Práve pred 25 rokmi založil prvé špecializované pracovisko srdcovej arytmie na
Slovensku a jedno z prvých v strednej
Európe.
Spolu s kolektívom prinavrátil
viac ako 6 000 pacientom odstránením
arytmie kompletné zdravie.
V kategórii výtvarné umenie si
ocenenie prevzal sochár, reštaurátor a
pedagóg Oto Bachorík. Plastiky tohto

11

Vtipy
týždňa

sochára môžeme nájsť na rozličných
miestach, jedno z jeho diel je napríklad súčasťou Michalskej ulice v centre
Bratislavy. V roku 2019 sa vrátil do bratislavskej Danubiany výstavou Monumenty.
Úspešná speváčka Sima Martausová si prevzala ocenenie v kategórii populárna hudba. V kategórii inovácie a
startupy patrí ocenenie Radoslavovi Danilákovi, ktorý je úspešným sériovým
podnikateľom v Silicon Valley a zároveň
jedným z najuznávanejších svetových
hardvérových architektov s viac ako
25-ročnou praxou.
Herec Juraj Kukura získal ocenene v
kategórii divadlo a audiovizuálne umenie. Rok 2019 bol 18. sezónou bratislavského Divadla Aréna pod jeho úspešným vedením a 17. ročníkom Detskej
Univerzity Komenského, ktorá vznikla z
jeho iniciatívy.
V kategórii publicistika a literatúra
patrí ocenenie básnikovi, prozaikovi a
spisovateľovi pre deti a mládež Rudolfovi Dobiášovi.
Mimoriadne ocenenie, o ktorom
rozhoduje Veľká porota Krištáľového
krídla, si prevzali Jozef Ciller a Ivan Vulev.

» - Koho budeš voliť?
- Asi komunistov ...
- Tak to je jasné, ale z ktorej
strany?
» Viete prečo je tak málo
vtipov o sociálnej demokracii? Pretože najväčší vtip
je ich programové vyhlásenie.
» - Ja volím ľavicovo, hovorí
jednoruký a dodáva:
- Vlastne nemám ani na
výber .
» Viete ako si strany vyberajú svojich kandidátov do
volieb?
Dostanú kladivo a klinec
a musia ukázať ako vedia
zatĺkať.
» Predvolebný príhovor a
rozvášnený politík kričí do
davu:
- A tresty pre samovrahov
budú prísnejšie!

» Pred voľbami sa pýtajú
staršieho muža, ako sa mu
žije za ich vlády.
Muž sa obráti na partnerku
a hovorí:
- Maruš, povedz im to ty, ja
už som za to sedel.

» red

Vox populi

IN

» Vojde občan za volebnú
plentu a o chvíľu zakričí:
- Podajte mi niekto papier,
už mi došiel.

377
8 979

090

66-0037

Milí dôchodcovia,
voľte číslo 10
Demokratickú stranu.
My Vám zabezpečíme
13. aj 14. dôchodok.

» Istá prestížna mienkotvorná pravicová agentúra urobila predvolebný
prieskum s otázkou:
- Kto je vaším najobľúbenejším kandidátom na
prezidenta a prečo práve
(meno si dosaďte podľa
uváženia)?

Objednávateľ: Demokratická strana, Račianska 152269B, 831 02 Bratislava, IČO: 30866880
Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

„Všetci hovoria o tom čo a ako bude, ale iba
my, voliči rozhodneme, komu dáme dôveru
to uskutočniť.“
František Mráz, Banská Bystrica.

A
ZERCI

» Príde premiér na rokovanie vlády, vytiahne z vrecka papier a hovorí:
- Tu som napísal zoznam
krokov, ktoré musíme urobiť, aby sa ľudia konečne
mali lepšie, lebo si to zaslúžia.
Potom vyberie z vrecka
druhý papier a hovorí:
- No, a tu je zoznam tých
» redakcia
ľudí.
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Alternatíva existuje
Je koniec!
Mám za sebou úžasné dni kampane, počas ktorých som si vypočul množstvo zaujímavých príbehov. Rozprával som sa s mladými, ale aj staršími
ľuďmi. Všetci boli znechutení, ba priam naštvaní
na stav, kde sa Slovensko ocitlo. Sľuby. Okrádanie.
Vražda mladého človeka.
Raz za mnou prišla jedna staršia pani: „Pán
Zápala, držím vám mladým palce. Komunisti mi
vzali mladosť, posledných 12 rokov mi vzala táto
vláda. Už je načase, aby ste to prevzali vy, mladí,
plní energie. Ja už som na dôchodku a nechcem,
aby mi moje vnúčatá odišli do zahraničia. Ktovie,
kedy ich ešte uvidím. Budem Vás voliť. Verím, že
nastane zmena. Ste skúsená strana, verím Vám.“
Tieto slová ma chytili za srdce. Dodnes si pamätám smutný výraz tej panej. O to viac sa budem
usilovať o zmenu. Aby sa aj u nás na Záhorí oplatilo žiť.
Budem robiť všetko pre to, aby sa na Slovensku
oplatilo podnikať a pracovať. Priatelia, teraz je to
už vo vašich rukách. Nedovoľte, aby
nám rozkradli celé Slovensko! JE
KONIEC! Zmeňme Slovensko na
krajinu, v ktorej sa oplatí pracovať, podnikať a žiť. Príďte prosím
29.2.2020 k volebným urnám a
rozhodnite sa pre zmenu!

Jakub Zápala

člen Mladých SaSkárov,
kandidát č. 107

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

» Dilema voliča:
- Keď je prezident žena, kto
je prvá dáma?

POLITICKÁ INZERCIA, BÝVANIE, SLUŽBY

» Štefan Šipoš, predseda ZPO
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511,
Dodávateľ: CAMPAIGNS, S. R. O., ŠTEFANA MOYZESA 1577/22, 03 401 RUŽOMBEROK,
IČO: 47016671

Výročia a udalosti
bol dovŕšený Februárový prevrat, alebo podľa komunistov Víťazný
február, komunistický prevrat v Česko-Slovensku.

25. februára 1948

AKCIA FEBRUÁR 2020

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1190 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €

okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

Výročia a udalosti
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý
využili nacisti na zatýkanie komunistov.

27. februára 1933

PROFESIONÁLNA
MOBILNÁ

DVERE

KOZMETIKA

INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

až k vám domov
• líčenie na každú
príležitosť
• skrášlenie pleti
a manikúra

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

EUR

0915 699 376

KĽUČKY

VÝROBA
A PREDAJ

CENTRUM DVERÍ

0918 645 802
0907 784 324

PODLAHA

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

Murárske práce
0904 259 971

www.klucnik.sk

• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby
• sanita
• výstavba RD

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

41-0017

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

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

ZIMNÁ AKCIA

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

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

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
www.abc-okna.sk HS Portál
holic@abc-okna.sk

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

0907 211 797

41-0011

okna@abc-okna.sk

41-0014

PALIVOVÉHO
DREVA

63-0009

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

KAMENNÉ KOBERCE

INZERCIA

0905 915 033

63-0011

AKCIOVÉ SETY

www.kamenarstvo-bocan.sk

NR SR zákon o čiastočnom odškodnení
poškodených občanov nebankovými
subjektami, a to 4-krát! Avšak strany
vládnej koalície ho ani raz nepodporili. Po 18-tich rokoch máme jednu z posledných možností, aby aj s podporou
Ing. Martina Fecka (OĽANO) bolo naše
úsilie dotiahnuté do úspešného konca.

63-0008

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

011200060

Združenie poškodených občanov
(ZPO) vyzýva svoju veľkú členskú základňu, a tiež ďalších občanov poškodených nebankovými subjektami, aby
v parlamentných voľbách 29.2. 2020
dali svoj hlas Ing. Martinovi Feckovi, kandidátovi za hnutie OĽANO
s číslom 149. Strana Smer – SD v minulosti sľubovala poškodeným občanom odškodnenie, žiaľ, ostalo len pri
sľuboch. Poslanec za hnutie OĽANO
Martin Fecko ako jediný predložil v

Najčítanejšie regionálne noviny

63-0019
9

POSLEDNÁ ŠANCA
PRE POŠKODENÝCH OBČANOV
NEBANKOVÝMI SUBJEKTAMI

AKCIA na farebné zákryty
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