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Týždenne do 34 570 domácností

Zvládneme TO?

Nastal čas obyčajných hrdinov,
vás, nás, hrdinov – ľudí. Pomôžme
našim obrancom v prvej línii – zdravotníkom, lekárom, lekárkam, sestrám,
farmaceutom a magistrám v lekárňach,
policajtom, hasičom. Ak my pomôžeme
im, pomôžeme si tak aj sebe. Sú našou
rodinou – ako príbuzní, mamy, otcovia, deti... a teraz stoja v prvej obrannej
línii. Pred nami ostatnými.
Nezostaňme však iba udivenými či
vyplašenými divákmi. Počúvajme ich
pokyny. Dodržujme ich nariadenia a
správajme sa tak, ako nám radia. Nosme rúška. Všetko, čo nám zakryje nos
a ústa je lepšie ako nič. Zahoďme hanbu. Na sociálnych sieťach je množstvo
návodov. Sme doma, tak trebárs šime,
vyrábajme, darujme susedom, bavme
sa na tom, ako sme „zmódení“. Do obchodov nechoďme rabovať, ale nakupovať to, čo potrebujeme. A určite nie
celé rodiny v prázdninovom výletnom
štýle, stačí predsa jeden z nás.
Podporujme sa na bezpečnú vzdia-

lenosť morálne, zabudnime na bontón,
ruky si netreba podávať, veď úcta sa dá
vyjadriť aj kývnutím hlavy. Epidémiu
nezlikviduje žiadne nariadenie vlády
ale to, do akej miery ho my, občania,
budeme rešpektovať. Nezháňajte zúfalo nejaké dezinfekčné gély. Nie sú.
Ale mydla a saponátov je stále dosť.
No tak si mydlite ruky dlhšie a najmä
častejšie. Tak, ako je to len možné. Ako
pri tom skontrolujete deti? Jednoducho
– napíšte im trebárs ich meno fixkou na
ruku a sledujte, za ako dlho sa nápisu
zbavia. Urobte z každej nepríjemnej
povinnosti hru. A hru aj pre dospelých.
Staňme sa ľuďmi v plnom zmysle
slova. Myslime na to, že sa cez túto epidémiu chceme dostať všetci. Nebuďme
sebeckí, tupí, namyslení a doteraz nikým a ničím neobmedzení ignoranti.
Iba z titulu, že „my na to máme“. Peniaze teraz nepomôžu nikomu.
Ani moc, ani postavenie.
Iba rozum, disciplína,
ohľaduplnosť a trocha pokory. To je mix, ktorý nám
pomôže zvládnuť TO.
Prosím... a želám veľa šťastia

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

ZĽAVA

15%
HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk
0917 423 259 • prodomis@prodomis.sk

63-0037

Prečo ten otáznik, no jasne, že
zvládneme! No hej, lenže, na tom
musíme zabojovať všetci. A s takou
vervou, akej sme len s ohľadom na
naše fyzické i duševné sily schopní.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INTERNÁ AMBULANCIA
BORSKÝ MIKULÁŠ
Zdravotné stredisko, Hurbanova 11

Sme zmluvný partner
so VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

63-0044

KAŽDÉMU

0918 645 802
0907 784 324

pracovné pozície v ČR

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

www.konstrukter.sk

?

ZARÁBAJ OD 850 DO 1300 EUR

0800 500 091 nabor@konstrukter.sk
predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0017-3

Najlepší výber KOTLOV

ul. pplk. Pljušťa 1, Skalica
(autobusová stanica)

22. marca 1963

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

41-0012

ROZMÝŠĽAŠ NAD
ZMENOU PRÁCE

41-0014

PALIVOVÉHO
DREVA

6020_58

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

VÝROBA
A PREDAJ

NÁJDEME PRÁCU

63-0027

vin-ovo@vin-ovo.sk
0911 244 796
SKALICA

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

0907 211 797

Výročia a udalosti

vydala britská skupina The Beatles album Please Please Me.
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63-0050

sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody
Ceny od 1,60 € / ks

63-0030

VÝROBA - PREDAJ

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY
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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

Stredné Slovensko
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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

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

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA MAREC 2020
1-hrob od 1050 € • 2-hrob od 1250 €
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

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov

POKRAČOVANIE NA STRANE 6.

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

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

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

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

63-0035

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

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici je realizátorom 60. ročníka
regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova
Senica 2020, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby
AMFO 2020. Vyhlasovateľom a odborným garantom
je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR.
Podľa ústredného súťažného poriadku, prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v skupine autorov nad 21 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov v skupine autorov do 16 rokov,
pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách:
čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií a v kategórii cykly
a seriály. Súťaž je postupová, trojstupňová, ocenení
autori odbornou porotou postupujú do krajského a
následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2020.
Tohtoročný 60. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 2020 oboslalo 42 autorov s celkovým
počtom 269 fotografických prác. Z toho v skupine
dospelých autorov – nad 21 rokov to bolo 33 autorov,
v skupine autorov od 16 do 21 rokov to boli 3 autori a
v kategórii do 16 rokov to bolo 6 autorov. Z celkového počtu bolo 80 čiernobielych fotografií, 119 farebných fotografií, 18 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 70 fotografií. V kategórii multimediálnych
prezentácií boli prihlásené do súťaže 2 práce.
Odborná porota v zložení Mgr. Judita Csáderová, doc. MgA. Jozef Sedlák, umeleckí fotografi a vysokoškolskí pedagógovia z Bratislavy a Mgr. Peter
Lančarič, PhD., umelecký fotograf a vysokoškolský
pedagóg z Trnavy odborne posúdili a zhodnotili
predložené fotografické práce a navrhli udeliť diplomy a ceny, ktoré získali:
V skupine dospelých autorov nad 21 rokov:
V kategórii čiernobielej fotografie:
Diplom a cenu za: 1. miesto: Stanislav Fehér,
Skalica, 2. miesto: Natália Bieliková, Senica, 3.
miesto: Tomáš Tóbik, Senica. Čestné uznanie: Tomáš Bilka, Senica; Rudolf Podolský, Senica; Radoslav Pokovič, Skalica; Jaroslav Zloch, Senica;
Jozef Čechvala, Holíč

0948 771 127
piladobr@gmail.com

63-0041

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

Náhlikova Senica 2020

Príďte sa presvedčiť

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

NAŠA FIRMA MÁ 29 ROKOV

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.
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68-04

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

hoto platobného rozkazu nepredchádza
zdĺhavé súdne konanie, ale je vydaný
súdom na základe návrhu Žalobcu, ktorý s návrhom predloží všetky potrebné
dôkazy.
Cieľom upomínacieho konania je
zefektívniť a zrýchliť súdne konanie,
ktoré sa týka peňažných nárokoch
a výrazne tak skrátiť lehotu žalobcu na
vymoženie pohľadávky. Súdny poplatok sa v tomto prípade znižuje o 50 %
v porovnaní so štandardne vedeným
súdnym konaním. Je potrebné zdôrazniť, že ak nie je možné platobný rozkaz
doručiť do vlastných rúk žalovaného,
prípadne bol voči nemu podaný odpor
zo strany žalovaného, súd vyzve Žalobcu, aby podal návrh na pokračovanie
v konaní. V prípade, ak žalobca takýto
návrh podá, tak súd vec do 5 dní postúpi súdu príslušnému na rozhodovanie
v zmysle ustanovení Civilného sporového poriadku, na ktorom sa vo veci bude
následne konať. Je na zvážení žalobcu,
ktorú alternatívu na vymáhanie svojej
peňažnej pohľadávky si zvolí. Odmietnutie návrhu v prípade upomínacieho
konania nie je prekážkou podať návrh
podľa Civilného sporového poriadku.

41-0043

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

(Alternatíva konania o platobnom rozkaze)
Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní. V zmysle
predmetného zákona je možné podať
návrh na vydanie platobného rozkazu
výlučne elektronickými prostriedkami
do elektronickej schránky súdu.
Príslušným súdom na podanie takéhoto návrhu je ako jediný Okresný súd
Banská Bystrica. Tento návrh je možné
podať len prostredníctvom stanoveného
elektronického formuláru zverejneného
na stránke https://obcan.justice.sk/ezaloby. Elektronický návrh musí byť autorizovaný v zmysle zákona o e-Governmente. Listiny a vyhlásenia, ktoré majú
byť prílohou k návrhu, musia byť taktiež
podané elektronicky spolu s návrhom.
Pre podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu je nevyhnutné sa prihlásiť
na portál eŽaloby. Upomínacie konanie
je koncipované na princípe elektronického podávania návrhov. Takáto forma
umožňuje automatické spracovanie, čo
má vplyv na samotné urýchlenie konania, ktoré možno iniciovať výhradne
elektronicky. Podmienkou je mať aktivovanú elektronickú dátovú schránku
na doručovanie, a to na Ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/. V prípade, ak takúto schránku
aktívnu žalobca, resp. navrhovateľ
nemá, môže sa obrátiť na právneho zástupcu. Konanie je skrátenou formou
súdneho konania. Výsledkom je vydanie platobného rozkazu. Vydaniu také-

www.kamenarstvo-bocan.sk

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

63-0008

redakcia:

Elektronické upomínacie konanie

AKCIA na farebné zákryty

SENICKO-SKALICKO
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DVERE

Vtipy
týždňa

INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

» Viete, že prvá zmienka o
internete bola už v biblii?
Vtedy keď Matúš povedal
„rozhoď sieť“.

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY
» Trápi ma IT problém:
- Koľko gramov má Instagram a koľko kníh obsahuje Facebook?

TIENIACA TECHNIKA

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 110 EUR
DVERE + ZÁRUBŇA OD 110 EUR

ŽALÚZIE / ROLETY DEŇ A NOC /
SIEŤKY PROTI HMYZU

KĽUČKY

» Včera som zmenil heslo
na Wifi a za hodinu prišiel
sused, či sa mu nemôžem
pozrieť na počítač, že mu
nejde internet.

CENTRUM DVERÍ

EUR/m2
34,90
EUR/m2

VINYLOVÁ
PODLAHA
EGGER

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

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

» Viete, aký je rozdiel medzi jablkami a Windows?
- Jablká padajú len na jeseň.

www.klucnik.sk

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

41-0017

24,90 AKCIA

Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570
(býv. roľnícke družstvo - sídlia tu firmy Píla, Kovošrot,
Pneuservis - na konci Holíča vľavo, smer Kopčany)

» - To sme radi, že sme
sa k vám dovolali. Nám
program stále píše, že nemáme zapnutú tlačiareň.
Čo s tým máme robiť?
- A máte ju zapnutú?
- No, nemáme.

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

» - My to, čo píšeme do jedného počítača, nevidíme v
druhom.
- A máte ich zapojené v
sieti?
- Áno, máme.
- V akej?
- Dvestodvadsať.

SADBOVÉ ZEMIAKY

• ANUSCHKA - skorá: Varný typ A
• ROSARA - skorá: Varný typ BA
• DALI - poloskorá: Varný typ BA
• PRINCESS - poloskorá: Varný typ AB

CENA:

Balenie
25 kg

• LAURA - poloneskorá: Varný typ B
• AGRIA - poloneskorá: Varný typ B

Cena za 1 kg
0,70 €

» Rozprávajú sa dva počítače:
- Počul si ten nový vtip?
00010001010002
- Hahaha.

KONZUMNÉ ZEMIAKY
• ODRODA AGRIA: 25 kg / 15 €

• 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 €

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

SE20-12 strana -

Ďalej ponúkame
rôzne druhy osiva
zeleniny a priemyselných
hnojív a substrátov.
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» Viete, aký je rozdiel medzi hardwarom a softwarom?
- Hardware sa dá ťažšie
skopírovať.
41-0046

CIBUĽKA SADZAČKA
• VŠETANA: 1 kg / 2,50 €
• ŠTUTGARTSKÁ: 1 kg / 2,50 €
• CSARDAS: 1 kg / 3 €

» Zákazník v predajni počítačov:
- Hľadám napínavú dobrodružnú hru na PC, ktorá
pre mňa bude predstavovať ozajstnú výzvu.
Predavač:
- Tak to predsa skúste Windows - budete nadšený.

» redakcia

ZDRAVIE / SLUŽBY
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03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 1-i zb.byt v
Holíči. tvorx@post.sk.
Tel. 0944149944
» Predám 3-izbový byť
na ul. SNP v Holíči.Tel.
0904683455
04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Dám do prenájmu 1-izb. byt v Holíči. aslav@web.de.Tel.
0911315393
R05_DOMY_PREDAJ
05 DOMY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Predám
zahrádku s chatkou v Holíči,
osada Kamenica.Tel.
0914151926

Čo s krbom po sezóne
Na jar sa pomerne rýchlo otepľuje a
už nebudete potrebovať krb. Cez leto
nemá zmysel v krbe kúriť, ani kvôli
romantike. Preto krb dobre vyčistite a
uzavrite ho. Nezabudnite na uzatvorenie komína. Bežne je to jednoduchá komínová klapka, no mnohí ju nechávajú
otvorenú. Zapíšte si, že treba zavolať
kominára, až sa život vráti do voľných
koľají.

čistené škáry medzi dlaždicami. Bežné
umývanie nánosy nezmyje, je potrebné použiť tlakový vodný čistič. Staršia
betónová dlažba je viac nasiakavá.
Ďalšia položka do vášho zoznamu. Na
jar dlažbe pomôže impregnačný náter,
ktorý vytvorí ochranný film, zamedzí
tvorbe machov v škárach, zníži výskyt
„výkvetov“ – bielych fľakov a chráni aj
proti UV žiareniu.

Prehliadka exteriéru
Medzi jarné práce rozhodne patrí
a kontrola všetkých kohútikov, ktoré
máte na záhrade či v exteriéri domu.
Mohol ich poškodiť mráz či voda. Tak
isto by ste mali prezrieť aj hadice. Ak
spozorujete problém, zapíšte si potrebné náhradné diely. Po zime môžu byť
Vyrojí sa hmyz
Na jar sa všetko liahne a keďže dom stromy na vašom pozemku hrozbou
poskytuje stálu teplotu a nerušené pre rôzne elektrické vedenia. Môžu
prostredie, hmyz sa bude prirodzene totiž mať nalomené konáre zničené
sťahovať dovnútra. Preto sa postarajte, mrazom. Keď sa otepľuje, zvyšuje sa
aby ste zapečatili všetky možné diery či tiež pravdepodobnosť búrok a bleskov.
praskliny, kade môže hmyz do vášho Radšej skontrolujte, či sú konáre strodomu vniknúť. Montážna pena je na to mu zdravé a prežijú aj prípadný silný
vhodná, tiež si ju pripíšte na zoznam. vietor a búrku. Keď už narobia škodu,
Taktiež je dobré zabezpečiť, aby sa vo bude neskoro.
vašom dome nezdržiavala vlhkosť. Nastáva čas vetrania, dôkladného, najmä
počas suchých slnečných dní.
Balkón a terasa
Po zimných zrážkach ostávajú zne-

41-0006

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

Okolnosti nás uzavreli do našich domovov. Ak však nebývate v paneláku,
ale máte to šťastie, že žijete v rodinnom dome a k nemu je ešte aj priľahlá
záhrada, určite máte aj teraz čo robiť.

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

» red

08 STAVBA
R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.
Tel. 0908532682

0905 915 033

CIA
R
E
Z
IN
377

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
R10_ZAHRADA
A ZVERIN
» Predám mladých králikov - samičky na chov.
Tel. 0346645185
» Kto vie ostrihať šípové ruže, kríky drobného ovocia v SENICI?.Tel.
0903684919
» Predám kultivátor.Tel.
0944125580
» Kúpim šteňa psa dlhosrstého jazvečíka.Tel.
0902307865

79

9
0908

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

ZIMNÁ AKCIA

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

R11_HOBBY
A SPOTR
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
R12_DETOM
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

41-0007

R01_AUTO_PREDAJ
01 AUTO-MOTO / predaj

Čo možno spraviť
aj keď sú obchody zavreté

okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

SE20-12 strana -

4

tel.: 0948 344 401

41-0011

Občianska
riadková
inzercia
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0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

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

41-0022

Frézovanie

komínov

41-0019

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

ZĽAVAEZ
10-0049

ER

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

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

INZERCIA

KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS
ZA VÝHODNÉ CENY
0905 963 819

0908 979 377

63-0004

Murárske práce
0904 259 971

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

63-0009

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

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

HOLÍČ
Nám. mieru 242/1
034/668 5052

VSTAVANÉ
SKRINE
0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

KRBY KOLLÁR

www.krbykollar.sk

63-0043

ZĽAVA -30%

VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ
20% – 70%
ZĽAVY
STIHL

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

POŠTOVÉ SCHRÁN

TATRAMAT
HECHT

63-0040

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

KY

SPRCHY, HADICE,
UMÝVADLÁ.
TÉRIE
VODOVODNÉ BA

VRTÁKY, KOTÚČE

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

MAKITA

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

KRBOVÉ KACHLE

Odťahová služba zadarmo

SPORÁKY

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

ČERPADLÁ

SE20-12 strana -

41-0042

SEDÁTKA, WC
63-0005

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

REZAČKY DLAŽBY

5

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY

6

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim zváračku ks250, 350 aj bez káblov.
Tel. 0944634153
15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
» Hľadám si hocijakú
brigádu môže byť aj
na krátku dobu, napr.
1 deň aj na dlhšie. Pomôžem s hocičím.Tel.
0910152913
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA

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.

V Slovenskej katolíckej charite,
najväčšom neverejnom poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý
prostredníctvom
zamestnancov
poskytuje služby aj najviac ohrozenej skupine - seniorom, citlivo vnímame súčasnú situáciu verejného
ohrozenia.

z mnohých organizácií tiež zápasíme
s akútnym nedostatkom ochranných
zdravotníckych pomôcok, čo výrazne
sťažuje naše pokračovanie v službe
spoločnosti. Za najohrozenejšiu skupinu považujeme ľudí bez domova,
pre ktorých je nevyhnutné z verejných
zdrojov zabezpečiť ubytovanie v prípade karantény alebo izolácie po pozitívNaša úcta a vďaka patrí predovšet- nych testoch a miesta na denný pobyt
kým zdravotníckym a sociálnym pra- ako preventívne opatrenie.
covníkom pôsobiacim v prvej línii. SloNo Charita koná aj iniciatívne.
venská katolická charita pristupila tiež Dobrovoľníci z farských charít i naši
k viacerým opatreniam v rámci svojich zamestnanci ručne pripravili stovky
zariadení po celom Slovensku. Príbuz- rúšok pre kolegov v teréne i v kanceným chorých a seniorov aktuálne, žiaľ, láriách, seniorov a ďalších klientov
nemôže byť umožnený vstup do poby- využívajúcich služby Charity. Zároveň
tových zariadení. Otváracie hodiny títo dobrovoľníci v mnohých miestach
boli obmedzené na nevyhnutné mini- organizujú donášku potravín a liekov
mum alebo na výlučne telefonický či e- pre seniorov. Cez online médiá sprí-mailový kontakt. Niektorých klientov stupňujeme cvičenia pre seniorov aledenných stacionárov v horšom zdravot- bo vzdelávacie kurzy pre ľudí v karannom stave sme preventívne presunuli téne. Aj iných príkladov je vela, láska je
do pobytových zariadení. Materiálnu kreatívna.
pomoc, roznos potravinových balíčkov
V sučasnej ťažkej dobe pozývame
pre ľudí v núdzi, požičiavanie zdravot- všetkých ku konkrétnej solidarite. Ak
níckych pomôcok či správu zariadení máte vo svojom okolí starších a chopre starších, sociálne slabších a inak rých, prejavte záujem a ukážte im
znevýhodnených občanov, poskytu- svoju podporu. Ak môžete poskytnúť
jeme i naďalej, s prijatím potrebných pomoc, kontaktujte diecézne charity a
preventívnych hygienických opatrení. našich koordinátorov farských charít.
Napriek výpadku mnohých za- Kontakty pre jednotlivé regióny celémestnancov sa zo všetkých síl sna- ho Slovenska nájdete na našej stránke
žíme, aby naše služby fungovali https://www.charita.sk/kontakt/.
i naďalej a aby tento výpadok nepociťovali predovšetkým klienti. Ako jedna
» SKCH

DOKONČENIE ZO STRANY 2.
V kategórii farebnej fotografie:
Diplom a cenu za: 1. miesto: neudelené, 2.
miesto: Branislav Mosný, Senica; Anna Miľanová,
Senica, 3. miesto: Martin Filip, Senica; Marek Štítny,
Senica. Čestné uznanie: Mária Závodská, Senica;
Tomáš Bilka, Senica; Jaroslav Kühtreiber, Senica;
Zdenka Cintulová, Holíč; Zdenka Hamarová, Senica
V skupine autorov od 16 do 21 rokov:
Diplom a cenu: neudelené
V skupine autorov do 16 rokov
v kategórii čiernobielej fotografie:
Diplom a cenu za: 1. miesto: Ema Fehérová, Skalica. Čestné uznanie: Jakub Briestenský, Senica
V kategórii farebnej fotografie:
Diplom a cenu za: 1. miesto: Lenka Viskupová,
Kúty, 2. miesto: Adam Hutta, Kúty, 3. miesto: Janis
Janák, Senica
V kategórii multimediálnej prezentácie:
Diplom a cenu: neudelené
V kategórii cykly a seriály:
1. miesto: neudelené, 2. miesto: Tomáš Bilka,
Senica; Lucia Kuklišová, Senica, 3. miesto: Rudolf
Podolský, Senica. Čestné uznanie: Zdenka Cintulová, Holíč; Ľubomír Jarábek, Senica; Dominika Kováčová, Senica; Ľubica Krištofová, Senica
Odborná porota uskutočnila výber fotografií na
výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom
počte 101 fotografií od 42 autorov.
Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym
programom, v ktorom vystúpila speváčka Patrícia
Ivácková s klavírnym sprievodom Ondreja Hluchého – pedagóga ZUŠ Senica, vyhlásenie výsledkov
a udeľovanie cien sa uskutočnilo 6. 3. 2020 o 17,00
hodine v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici.
Pre účastníkov súťaže bol v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 15,00 hodine odborno-hodnotiaci seminár s lektormi a členmi odbornej poroty s Mgr. Juditou Csáderovou, doc. MgA.
Jozefom Sedlákom a Mgr. Petrom Lančaričom, PhD.
Poďakovanie organizátora Záhorského osvetového strediska v Senici patrí sponzorom COOP
Jednota Senica, tlačiarni GH Studio Senica a firme
ZONER.
Výstava je sprístupnená verejnosti do 31. 3. 2020
vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového
strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch
od 8,00 do 16,00 hodiny.

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

Citáty
týždňa
» „Žiť bez nádeje znamená
prestať žiť.“
Fjodor Michajlovič Dostojevskij, ruský spisovateľ 19.
storočia 1821 - 1881.

» „Po zime prichádza jar,
po beznádeji nádej, po
hrôzach noci svitá deň.“
Vladislav Vančura, český
filmový režisér 1891 - 1942.

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

» Tomáš Jurovatý

» „Vstupujeme do neznámej budúcnosti, ale stále
sme ešte tu, a kým sme
posadnutí životom, zostáva nádej.“
John Lennon, britský hudobník 1940 - 1980.

» „Nádej je stav ducha,
ktorý dáva zmysel nášmu
životu.“
Václav Havel dramatik,
esejista, básnik, disident a
politik 1936 - 2011.

» redakcia

16-0001

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám 60ks pivných
pohárov + podtácky,
cena dohodou. Holíč.
Tel. 0917541632
» Predám záhradné
vodné čerpadlo SETTE
GARDENA 800, 230V,
800W, IPX4, TM: 35°C, Q
max: 50l/min, H max:
40m, H min: 2m, 8,4KG,
85DB + 4m nasávacia
hadica. Cena 60 €.Tel.
0908045940

Reaguje aj Slovenská katolícka charita

63-0006

Občianska
riadková
inzercia
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KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Čo vieme o novom koronavíruse a čo spôsobuje?

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridea, vykazuje však genetickú
kú
mä
odlišnosť od koronavírusov SAR-CoV a MERS- CoV, ktoré sú z podobnej skupiny. Ochorenie sa prejavuje najmä
kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, ochorenie sa môže aj skomplikovať a končiť smrťou.
■ Prečo je tento nový koronavírus pre človeka oproti iným koronavírusom z minulosti nebezpečnejší?
Na túto otázku nie je jednoduché odpovedať. Nebezpečnejší je pre rýchlosť šírenia, priebeh ochorenia a pre
možnosť opakovane sa nakaziť koronavírusom.
■ Ako sa tento koronavírus šíri a prečo sa tak ľahko
z Číny rozniesol v podstate už do celého sveta?
Koronavírus sa šíri kvapôčkovou nákazou ako bežná
chrípka a tiež fekálno - orálnou cestou, čiže prostredníctvom stolice.
■ Prečo je v niektorých krajinách sprevádzaný
väčším počtom úmrtí ľudí, ktorí sa ním nakazia?
Toto nie je možné takto interpretovať, percento úmrtí je približne rovnaké, len časová následnosť nárastu
ochorení je rôzna a tiež nie je rovnaké vekové zloženie
populácie v rôznych krajinách a nie je rovnaká ani
chorobnosť na ostatné ochorenia. Nie je to jedno či sa
ochorením nakazí mladý a zdravý človek, alebo starší s
viacerými ochoreniami.

ka, neznamená to však, že každý nakazený aj ochorie.
■ Ktoré skupiny ľudí sú najviac ohrozené novým
koronavírusom a prečo?
Najviac sú ohrození ľudia s viacerými ochoreniami,
starší, pacienti s diabetom, onkologickými ochoreniami.
Ale hlavne by som chcela zdôrazniť, že najviac sú
ohrození tí , ktorí do dnešného dňa nepochopili, že
izolácia je najlepšia prevencia pred ochorením, a
že všetky záujmy, záľuby, návyky musia ísť stranou.
Hodnota zdravia je najvyššou hodnotou, preto musíme
byť ohľaduplní k sebe , ale aj aj k ostatným.
■ Proti tomuto koronavírusu by mohli byť odolní
najmä ľudia so silnou imunitou. Naša imunita je
však skúšaná nielen chorobami, ale napríklad aj
stresom. Ako si ju môže bežne človek posilniť? Čo
zaberá?
Zdraví sú odolnejší. Je treba zdravo žiť, chodiť do
prírody, jesť vitamíny v prirodzenom stave v ovocí a
zelenine, vitamín D je vhodné doplniť tabletami.

■ Angela Merkelová sa prednedávnom vyjadrila, že
v Nemecku sa môže novým koronavírusom nakaziť
až 70 percent obyvateľov. To je strašné číslo.

■ Nový koronavírus za krátky čas výrazne zasiahol
do našich životov a zdá sa, že doslova mení našu
spoločnosť. Kedy by sa podľa vás táto pandémia
mohla na Slovensku a aj celkovo vo svete skončiť?

Angela Merkelová citovala zdravotníckeho pracovní-

Podľa vývoja v ostatných krajinách môže pandémia

INFOLINKA: 0800 221 234 02 / 3232 3838

trvať aj 2-3 mesiace, žiaľ predpoveď
ď virológov
i ló
však
š k nie
i
je priaznivá. Epidémia až pandémia sa môže opakovať v
pravidelných cykloch.
■ Sú ľudia, ktorí koronavírus a ochorenie COVID-19
porovnávajú so španielskou chrípkou spred 100
rokov. A upozorňujú, že tak ako prvá vlna tejto
španielskej chrípky najskôr na jar 1920 odznela, aby
sa vrátila na jeseň toho istého roku v ešte ničivejšej
sile, že to podobne môže byť aj s novým koronavírusom. Máme sa naozaj báť?
Musíme začať inak žiť. Istá obava je na mieste, kým
nebude dostupná očkovacia látka a účinná liečba. Zdravie musíme v našom hodnotovom rebríčku povýšiť na
vrchol a starať sa oň. Neznamená to však navštevovať
lekára pri každej príležitosti. Je potrebné po odoznení
pandémie začať chodiť na preventívne prehliadky k
všeobecného lekárovi, zdravo sa stravovať, chodiť veľa
do prírody.

MUDr. Etela JANEKOVÁ, PhD.
hD.
InClinic s.r.o, Rusovská cesta 19,,
851
8
5 0
01 Bratislava
ts a

O autorovi
MUDr. Etela Janeková, PhD.,
D.,
pracuje ako ambulantná
ná
lekárka v odboroch vnútorné
né
vo
lekárstvo, všeobecné lekárstvo
a klinická farmakológia.

AKCIA - DO VYČERPANIA ZÁSOB

33-0032

Pri zakúpení dvoch balení Preventan 30 tbl.
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SME PRVÁ FIRMA,

915

10% ZĽAVA
320 €

370 €

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

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

S

» red
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Inzerát, ktorý predáva

0905 915 033, 0908 979 377
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0908 979 377

LARK s.r.o.,

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

PEKÁR /KA - VÝROBA
SKALICKÉHO TRDELNÍKA
Nástupná mzda: 4,- € / hod.
Tvoj profil: výučný list alebo prax v obore
Ponúkame: pracovný pomer na dobu neurčitú
garantovaný nárast mzdy
Kontakt: osobne v sídle firmy
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75-11

Je to trvalá rastlina väčšieho vzrastu, z čeľade bôbovitých. Z jej hlavného
koreňa vyrastajú odnože a pakorene,
kvitne od júna do júla. To nám však neprekáža, pretože nás zaujímajú práve
drevnaté korene a pakorene.
Dôvod je jednoduchý. Pri ich používaní, napríklad vo forme čajov (pozor, neodporúča sa ľuďom s vysokým
krvným tlakom) si môžeme pomerne
účinne zdravotne prilepšiť. Látky obsiahnuté v sladkom drievku posilňujú
našu imunitu, a tým aj obranyschopnosť organizmu proti vírusom a baktériám, a to najmä v období chrípok a
prechladnutí. Konzumácia sladkého
drievka sa odporúča ako vhodná prevencia, ktorá nie je pre organizmus
žiadnou záťažou. Napomáha ľahšie
dýchanie – pri pretrvávajúcich problémoch s dýchaním, astme alebo alergiách môže byť sladké drievko naozaj
veľmi nápomocné. Sladké drievko pomáha tiež pri prvotných príznakoch
gastritídy, ako je nadúvanie, bolesť
brucha a nevoľnosť. Upokojuje žalúdok
a tlmí zápal. V tomto prípade funguje
ako prvotné protiopatrenie pred návštevou lekára.
Máte problém so záhou? Ak máte

ťažkosti so zažívaním a často vás páli
záha, sladké drievko by ste mali mať
vždy poruke ako domáce liečivo.Vďaka
prirodzeným antibakteriálnym, protizápalovým a protiplesňovým účinkom
bude konzumáciou sladkého drievka aj
vaša ústna dutina čistá. Predídete vzniku zubného kazu a povlaku. Dokonca
ho môžete použiť ako kloktadlo pri bolesti zubov.
Zaujímavá informácia pre obéznych znie - flavonoidy obsiahnuté v
sladkom drievku znižujú tvorbu tukového tkaniva na bruchu a rovnako aj
úroveň triglyceridov.
Sladké drievko používali ako liek
už starovekí Gréci, Egypťania, Číňania
a Indi. Bolo kľúčovou zložkou v mnohých bylinných zmesiach a elixíroch
a je jednou z najcennejších liečivých
bylín všetkých čias. Ak však trpíte na
nejaké závažné zdravotné problémy,
užívanie akéhokoľvek voľnopredajného lieku či výživového doplnku prekonzultujte s lekárom. Ak máte príliš
vysoký krvný tlak, nie je užívanie sladkého drievka vôbec vhodné.

41-0052

Zaujímavá rastlina s cukrovinkovou vôňou a množstvom skvelých
účinkov na organizmus. Volá sa
Sladovka hladkoplodá (Glycyrrhiza
glabra L.).

INZERCIA

0908 979 377

ZAMESTNANIE

PRÁCA V SENICI

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

SKLADNÍKOV

na jednozmennú prevádzku

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

PRACOVNÍKA
VNÚTROPODNIKOVEJ
LOGISTIKY
V BICYKLOVEJ VÝROBE

Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca vhodná aj pre ženy
Požiadavky:
- výdaj tovaru zo skladu podľa dodacích listov
a objednávok
- fyzicka manipulácia s tovarom
- balenie tovaru

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

PRACOVNÍKA VÝSTUPNEJ
KONTROLY BICYKLOV

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

Výročia a udalosti

je Svetový deň lesov

24. marca 1882

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

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 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

objavil Robert Koch baktériu, ktorá spôsobuje tuberkulózu (Mycobacterium tuberculosis).

v Holíči, Senici a Skalici
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
41-0005

21. marec

na jednozmennú prevádzku

41-0005

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

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

41-0005

PRÁCA V SENICI
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0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0002

SENICKO

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 €

63-0046

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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Ako správne
nosiť rúško
Nosiť rúška by sme mali v týchto dňoch všetci. Vieme ich však
správne používať?
Nasadenie rúška:

1. najskôr si treba umyť/dezinfikovať
ruky
2. nasadiť si rúško
3. nedotýkať sa rúška ani tváre, nosiť
ho po celý čas, kým je to nevyhnutné a
neskladať si ho hore dole z tváre

Zloženie rúška:

1. najskôr si treba umyť/dezinfikovať
ruky
2. rúško chytať len za šnúrky/gumičky,
3. jednorázové rúško zahodiť do koša,
bavlnené oprať na 60-90°C, prežehliť

Nezabudnite:

- textilné rúško pravidelne čistite praním na vyšších teplotách
- pre lepšiu dezinfekciu môžete rúško
prežehliť žehličkou na vyššej teplote

Prinášame návod na ušitie rúška

Nosiť rúško nie je hanba!
Šírenie koronavírusu, chrípky či
iných vírusových infekcií môžeme obmedziť nielen častým umývaním rúk, ale aj nosením rúšok.
Hoci niektorí sú ohľadom používania rúšok stále skeptickí, podľa
odborníkov má ich používanie
zmysel. Nosiť by sme ich mali nielen na vlastnú ochranu, ale aj na
ochranu iných pred kvapôčkovou
infekciou.

Keďže sa rúška stali úzkoprofilovým
tovarom, prinášame návod, ako si ich
môžete veľmi ľahko a jednoducho ušiť
aj doma z toho, čo sa isto nájde v každej domácnosti. Ak zvolíte bavlnenú
textíliu, môžete takéto rúško použiť aj
viackrát, pretože sa dá prať a tiež dezin-

fikovať aj žehlením na vyššej teplote.

Čo budeme potrebovať:

niť, ihlu - prípadne šijací stroj, bavlnenú látku (pokojne postrihajte oblečenie, ktoré už nenosíte), gumu (ak nemáte, môžete použiť šnúrky či stužky),
špendlíky, ceruzku a pravítko

Takto sa to podarí:

-Z gumy odstrihneme dve rovnaké
časti, približne v dĺžke 21-22 cm - závisí
to od veľkosti tváre.
-Na bavlnenú látku si ceruzou nanesieme rozmer 22x20 cm, pre deti stačí
menšie rúško - o veľkosti 18x20 cm.
-Vystrihneme bavlnený obdĺžnik a z
dlhšej časti zahneme z oboch strán 1 cm
a prešijeme (viď. foto 1).

-Po oboch okrajoch si na látku ceruzou naznačíme dieliky vzdialené
od seba 1 cm, pričom dielik, kde bude
sklad si vyznačíme dlhšou čiarkou, aby
sa nám ľahšie robili sklady (viď foto 2).
-Látku trikrát zahneme - nariasime,
riasenie si prichytíme špendlíkmi (viď
foto 3 – údaje sú uvedené v cm).
-Po pravej i ľavej strane látku zahneme z oboch strán 1 cm a popri špendlíkoch prešijeme.
-Na ľavej i pravej strane prišijeme z
rubovej strany gumu, ak nemáme, môžeme použiť šnúrky, vtedy však rúšku
nenosíme prevlečenú gumičkou okolo
uší ale zaviazanú šnúrkami vzadu na
zátylku (viď foto 4).
Návod, realizácia a foto:
RENÁTA KOPÁČOVÁ

obr.3

obr.1

ilustračné foto autor Tumisu pixabay

Najčítanejšie regionálne noviny

obr.2

obr.4

33-0033

viny
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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

praca@eissmann.com alebo Profesia.sk
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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

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Pomáhame ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením,
ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou chorobou hemofíliou. Prinášame úsmev deťom, ktorým sudičky pri
narodení nedali do vienka zdravie.

Slovenské hemofilické združenie
Antolská 3360/11, 851 07 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie / IČO: 22665226

32-0040

Chcete podporiť finančne alebo materiálne aktivity SHZ?
Číslo účtu: SK94 0200 0000 0000 3413 4592

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
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PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

13 120 0103

0944 556 070
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