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Týždenne do 34 570 domácností

Veľká noc a my dnes

LUX JR Sobotište

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

Dejinne pravdepodobne najstarším naopak, mnohí z nás mu fandia a podposvedectvom o Veľkej noci je homília O rujú ho. Dokonca mnohí aj spomedzi tých,
Pasche Melitona Sardského z 2. storočia. ktorí si to už ani neuvedomujú.
To je to najhoršie – neuvedomili sme si,
Peri Pascha, alebo tiež Kázeň na Veľký ako ďaleko z reťaze sme pustili všeobecné
piatok je homília, ktorá pochádza z rokov zlo a ako nám to zlo zahnalo dobro do kúta
160-170. Okrem Druhého listu Klimentovho hanbiť sa na polienko.
Situácia okolo nás nám pripomína bájide o jednu z najstarších zachovaných káznu výstrahu, objavujúcu sa takmer vo všetní. Má štyri časti a 105 paragrafov.
Prvá časť odkazuje na starozákonné kých náboženstvách – varovne zdvihnutú
čítanie z knihy Exodus a oslavuje starú ruku. No zároveň žijeme v dňoch, v ktorých
a novú Paschu. Druhá časť prerozpráva stojí za to brániť a najmä presadzovať to
príbeh starozákonnej Paschy a vysvetľuje dobro.
A na to netreba bujarú, rozjasanú
jej zmysel. Tretia časť objasňuje, prečo sa
Kristus obetoval, zmysel Adamovho pádu Veľkú noc, plnú oblievačiek a veľkých
a rozšírenie nadvlády hriechu medzi všet- osláv, prehýbajúcich sa stokých ľudí. Štvrtá, najrozsiahlejšia, vysvet- lov a množstva ľudských
ľuje Kristovu novú Paschu a jeho triumf stretnutí. Spomeňme si
vzkriesenia. V poslednej časti sa objavuje možno na toho Melitona
Sardského.
antijudaistická polemika.
Na čítanie o pádoch a
To sú dejiny. Súčasnosť? Je to tiež príbeh. Príbeh o zmysle života, o zmysle obe- znovuvstaniach.
Krásne a pokojtovania sa, o obetavých, ktorí nasadzujú
svoje životy. O ľudských pádoch a nadvláde né sviatky, milí
zla. O absolútnej prirodzenosti zla. O tom, čitatelia.
že nám jeho prítomnosť vôbec neprekáža,
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

0903 607 781

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...
41-0054

tel. 0908 702 522

Najlepší výber KOTLOV

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0017-3

63-0053

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ

63-0015

FO typ A, B a právnických osôb

§

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

MURÁRSKE
A OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ
Sme plátci
DPH

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

INZERCIA

0905 915 033

OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných
prostriedkov

cena:

3€

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

1 kus

NOSNICE
JAHŇATÁ

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

cena:

50 €
1 kus

Otvorené:
Po - Pia: 8.00 - 16.30,
So: 9.00 - 12.00

cena:

3€

www.cammino.sk

0940 601 904 • Senica

1

41-0036

1 kus

Pozrite si našu ponuku na
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InzercIa

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

Akonáhle sa tie zmeny v relatívne
krátkom čase zrýchlia a počty obetí
zvýšia, tak nás to zväčša vystraší, hoci
v konečnom dôsledku tie pomalé zmeny a zriedkavé ohrozenia si vyžiadajú
neraz omnoho väčšie straty a obete ako
tie rýchle.
Spomínam si na jeden experiment,
ktorý si môžete vyskúšať aj doma, s deťmi, manželkou. :)
Zažil som ho ako študent na
vlastnej koži, počas praxe v oddelení
inžinierskej psychológie - Ústavu experimentálnej psychológie SAV. Do
ruky nám dali sklenenú nádobu, v
ktorej bolo asi liter farebnej tekutiny.
V spodnej časti nádoby bol kohútik
s napojenou hadičkou, cez ktorú po
otvorení vytekala tekutina do nádoby na podlahe. Inštrukcia znela „Ak
zbadáte zmenu vo váhe nádoby, ktorú
držíte v ruke, stlačte pedál umiestnený
pri nohe.“ Predtým nám oči spoľahlivo
zakryli šatkou.
Hoci počas piatich minút pomaly
vytiekol liter tekutiny a nádoba bola,
pochopiteľne podstatne ľahšia, väčšina z nás študentov túto zmenu nepo-

strehla a našli sa dokonca takí, ktorí
tvrdili, že nádoba je o niečo ťažšia!
Experiment dokazuje, že človek
nemá zmyslový analyzátor na pociťovanie a vnímanie pomalých, kontinuálnych zmien v čase. „Nezbadáme“,
ako zostarneme, ako sa staneme závislí od nikotínu, od alkoholu, ako sa
vzdáme zásad a princípov, s ktorými
vstupujeme do života po maturite, či po
ukončení vysokej školy. Nevidíme to.
Život nám ukazuje, že nedokážeme
správne a rozumne vnímať a hodnotiť
význam či zmysel rýchlych a pomalých
zmien vôkol nás. Dokonca sa tomuto
poznaniu dokážeme aj vehementne
brániť. A tak je to aj teraz – nepodliehajme teda manipultívnym informáciám,
nepodliehajme stresujúcim „faktom“,
nepodliehajme senzácii. Z čoho? Nuž –
aj z pandémie.
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bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
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novozámocko
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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

www.hydina.eu

Stále máme v ponuke mládky pred znáškou.

Od marca predávame brojlerové kurčatá,
kaliméra, kuričky na znášku.
Od apríla predávame káčatá, mulardény
/husokačeny/, húsatá, morky a perličky.
Predávame aj kŕmne zmesi od belgického výrobcu
Versele Laga. Po dohode možnosť dovozu!

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

HOLÍČ
Nám. mieru 242/1
034/668 5052

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

VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ
20% – 70%
ZĽAVY

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

STIHL

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

KY

SPRCHY, HADICE,
UMÝVADLÁ.
TÉRIE
VODOVODNÉ BA

POŠTOVÉ SCHRÁN

TATRAMAT
HECHT

0948 771 127
piladobr@gmail.com

Murárske práce
0904 259 971

VRTÁKY, KOTÚČE
MAKITA
KRBOVÉ KACHLE
SPORÁKY
REZAČKY DLAŽBY

ČERPADLÁ

SEDÁTKA, WC
41-0042

západné Slovensko
bV
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0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

» Milan Kožiak, psychológ (krátené)

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.

Senica

Čáčovská cesta 5315/125
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Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

O tomto našom handicape sa pomerne málo píše a málo sa analyzuje, hoci patrí k najčastejšie zneužívaným ľudským nedostatkom.
Ľudia totiž nemajú „senzor“ na docenenie pomalých zmien a zriedkavých ohrození.

41-0012

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

Predaj hydiny
na ďalší chov

63-0044

redakcia:

O manipulácii s nami

63-0041

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

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

63-0009

2

BÝVANIE, SLUŽBY

SENICKO

3

Neštátne zdravotnícke zariadenie MEDISON PLUS s.r.o.,

Okná plné nápadov

ul. pplk Pľjušťa 1 v Skalici (budova autobusovej stanice, 1. p)
pracovisko na liečbu chronickej bolesti

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

Vyšetrenie a liečba trvá cca 30 – 45min. jedno sedenie, je bezbolestné.
Kontraindikácie sú: horúčkovité systémové infekcie, lokálne
bakteriálne infekcie, tehotenstvo a kardiostimulátor.
Je potrebné sa na vyšetrenie objednať na tel.č.: 0905 871 785.
Priniesť so sebou zdravotnú dokumentáciu - výpis.
Naše zdravotnícke zariadenie zatiaľ nemá zazmluvnené výkony
vysokotonového terapeutického prístroja u zdravotných poisťovní.

41-0023

v novo otvorenom zariadení. Jedná sa o liečbu HiPoP terapiou.
Je určená hlavne pre ochorenia: Dermatológie, Gynekológie
a urológie, Internej medicíny a angiológie, Neurológie, Ortopédie

63-0007

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

PONÚKA LIEČBU CHRONICKEJ BOLESTI

s dopravou

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

41-0021

ŠTRKY / PIESKY / KAMENIVO
POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

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

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
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41-0019

41-0006

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407

4
Občianska
riadková
inzercia
R01_AUTO_PREDAJ
01 AUTO-MOTO / predaj
R02_AUTO_MOTO_INE
02 AUTO-MOTO / iné
R03_BYTY_PREDAJ
03 BYTY / predaj
R04_BYTY_PRENAJOM
04 BYTY / prenájom
» Prenajmem 2izb. byt
komp. zariadený v Holíči.
Tel. 0915896249
» Prenajmem zariadenú garsónku v Bratislave
Petržalke.Tel.
0346628325
R05_DOMY_PREDAJ
05 DOMY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj

» Dám garáž do dlhodobého prenájmu na
Športovej ulici v Skalici, voľná ihneď.Tel.
0908122969

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
R09_DOMACNOST
09 DOMÁCNOSŤ
R10_ZAHRADA
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
R11_HOBBY
SPOTR
11 HOBBY A AŠPORT
R12_DETOM
12 DEŤOM
R13_ROZNE_PREDAJ
13 RÔZNE / predaj
» Predám 60ks pivných
pohárov + podtácky,
cena dohodou. Holíč.Tel.
0917541632
» Predám zachovalý
pánsky bicykel Dema
za 80 €. Ihneď.Tel.
0949575676
» Predám plynové spotrebiče na zemný plyn cez
stenu Karma 4kW, Mora
2,5 kW a Mora 4,2 kW,
použité.Tel. 0903428843

Púpava nie je burina
Hlavičky jej kvetov sa rozžĺtli po
záhradách, lúkach a najrôznejších
pozemkoch. Mnohí si povzdychli
„ach, ako tá burina rýchlo vybehla“.
Púpava je však oveľa viac ako burina.

lístkov, prečistíme si tak obličky, pečeň
a zlepšíme si trávenie. Pozitívny účinok
zaznamenáme aj na našej koži, čistí a
omladzuje aj pleť. Púpava je tiež účinná v boji proti ekzémom, akné a iným
kožným neplechám, ako list, tak koreň.
Pôsobí pri užívaní vnútorne, aj ako kožPúpava lekárska je i významnou né tonikum. Listy môžeme používať aj
liečivou rastlinou. Celá rastlina je pre- ako prísadu do polievok, ako čerstvé,
stúpená mliečnicami, ktoré obsahujú tak sušené.
Púpavový med alebo sirup z kvebielu, nejedovatú šťavu. Púpava lekárska sa celé stáročia používala na liečbu tov má dlhú tradíciu. Pomáha liečiť
žlčníkových a pečeňových ťažkostí, ale choroby dýchacích ciest a podporuje
aj pri tráviacich problémoch a horúčke. vykašliavanie, takže je to veľký poOkrem toho sa mladé lístky používali mocník pri chorobách, ako chrípka či
do šalátov alebo sa pripravovali ako angína. Funguje nielen ako liek, ale aj
chutná zelenina. Pražený koreň púpa- ako prevencia. Môžeme si ho pridávať
vy sa niekedy používal ako náhrada do čaju, rozmiešať do šťavy, mazať na
kávy. Koreň púpavy obsahuje horčiny chleba, alebo užívať ako každý iný silactopicrin, taraxacin a taraxasterin, rup, lyžičku niekoľkokrát denne.
trieslovinu, inulín (na jeseň až 40 percent, ale na jar len okolo 2 percent),
triterpény taraxasterol a taraxerol, cholín, triesloviny, inositu, steroly, aminokyseliny, živice, silice, kaučuk (až 25
percent) fytoncídy a minerálne látky
(najmä meď, draslík a mangán).
V mladých listoch púpavy je obsiahnuté značné množstvo vitamínu
C a kyselina kremičitá. V kvetoch sú
prítomné flavonoidy, karotenoidy, silice a iné. Najvhodnejšie pre priamu
spotrebu bez sušenia alebo tepelných
úprav sú listy mladé, s nižším obsahom
bieleho mlieka. Keď po dobu dvoch týždňov zjeme každý deň hrsť čerstvých
» red

Neviete „vďaka“ rabovačom zohnať droždie?
Ľahká pomoc! Môžete si ho pokojne šate. Položte na teplé miesto nechajte
vyrobiť doma z toho, čo u vás zrejme vykysnúť. Po cca 30 minútach pridajte
pivo a opäť celé poriadne vymiešajte.
nájdete.
Na teplom mieste, stačí pri izbovej teplote, nechajte 24 hodín postáť. Droždie
Droždie z múky:
Potrebujete polievkovú lyžicu hlad- je hotové a môžete ho začať používať
kej múky, čajovú lyžicu cukru, deciliter ako klasické droždie. Zvyšok si dajte do
piva. Všetko premiešajte a nechajte do chladničky, no snažte sa ho čo najskôr
druhého dňa postáť pri izbovej teplote. využiť.
Táto dávka sa rovná 50 g droždia.
Droždie možno vyrobiť aj zo zemiakov:
Uvaríte v šupe 250 gramov zemiakov,
po vychladnutí ich ošúpete. Pretlačíte
ich do misky a pridáte trošku vody a
vymiešate tak, aby nám vznikla hustá
kaša. Možno použiť mixér.Z cukru si
pridaním trochy vody uvaríte sirup.
Vychladený (vlažný) cukrový sirup
pridáte k zemiakom a dobre vymie-

garážové brány

R08_STAVBA
08 STAVBA

Najčítanejšie regionálne noviny

prémiové

R07_REALITY_INE
07 REALITY / iné

LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY, RADÍME / SLUŽBY

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA
» red

R14_ROZNE_INE
14 RÔZNE / iné

showroom HOLÍČ - M. Nešpora 3155
+421 918 883 949 www.boga.sk

R15_HLADAM
PRACU
15 HĽADÁM PRÁCU
R16_ZOZNAMKA
16 ZOZNAMKA

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

Chcete si podať inzerát?

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

Návod nájdete na strane 6 hore.
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16-0076

63-0059

» Hľadám kamarátku od 50 do 60r..Tel.
0907369234

BÝVANIE

5

41-0056

SENICKO

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

Ceny sú
vrátane DPH

ZNÍŽENIE
CIEN

HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

ODŤAH ZDARMA

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
Vaše objednávky prijímame na tel.:

41-0015

41-0022

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

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

034/659 2101, 0905 471 325

KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE

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

63-0006

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

0907 934 858
info@dezinfekcia-objektov.sk
www.dezinfekcia-objektov.sk

DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

ZA VÝHODNÉ CENY
63-0004

0905 963 819
SME PRVÁ FIRMA,

POLYMÉROVÁ DEZINFEKCIA

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
370 €
480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

320 €

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

Dezinfikujeme bytové domy, RD, verejné priestory,
kancelárie, čakárne, vozidlá, ihriská a i.
Mimoriadna vlastnosť polymérovej dezinfkecie
Dezinfekcia je netoxická, bezchlórová
je, že vytvára na povrchoch ochranný biocídny
a nepoškodzuje žiadne povrchy.
film. Ten následne eliminuje aj sekundárnu
a ďalšiu kontamináciu. Takto je povrch
chránený dlhodobo a riziko nákazy klesá.
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63-0003

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

BÝVANIE, SLUŽBY

6
Chcete si
podať
inzerát?

Najčítanejšie regionálne noviny

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

JARNÁ AKCIA

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

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

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

www.mullerinstal.sk

Výkopové práce

• lyžice 1,3 m3
• výkopové lyžice - šírka 40, 60, 80 cm
• svahovacia lyžica 150 cm

Work

Práce s hydraulickým kladivom
Doprava Mercedes Atego
• odvoz a dovoz sypkého a paletového
materiálu
• nakládka a vykládka drapákom

KRTKOVANIE

(doprava v okrese Skalica zdarma)

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

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

63-0060

Tel. č.: 0904 327 169

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

Výročia a udalosti
sa v Česko-Slovensku uskutočnila „akcia K“ – likvidácia mužských
rádov a reholí.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

KANALIZÁCIE

• metrovica

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

14. apríla 1912

Výročia a udalosti

o 23:40 parník Titanic narazil v severnom Atlantiku do ľadovca.
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41-0011
41-0007

work.byvanie@gmail.com

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

ČISTENIE

(skladané 1 x 1 x 1 m)

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

Práce s hydraulickou rukou

• krbové polienka
• palety

tel.: 0948 344 401

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

+421 907 628 613 • muller@mullerinstal.sk

PALIVOVÉ DREVO (tvrdé)

13. apríla 1950

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

63-0005

0908 979 377

holic@abc-okna.sk

63-0058

INZERCIA

okna@abc-okna.sk

16-0003

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 zabezpečuje ELET, s.r.o.

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

SLUŽBY

SENICKO

POHREBNÁ SLUŽBA

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov

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

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

POHREBNÁ SLUŽBA
DOJČ

Skalica, ul. Horská

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

PEKAR SRs s.r.o.

Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovanèíková, na Obec. úrade Dojè, na adrese è. 125, Dojè.
tel.: 0908 109 406, prev. doba: PO – ŠT: 900–1500 h,
PIA: 800–1200 h, poludòajšia prestávka: 1200–1300 h.
www.pohrebnesluzby-dojc.sk
Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

0907 928 212, 0915 732 830

Príďte sa presvedčiť
NAŠA FIRMA MÁ 29 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy
41-0009

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0902 624 774

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

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

41-0043

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

7

NAJKVALITNEJŠÍ
POLYKARBONÁT NA TRHU
NAJLEPŠIE CENY
V REGIÓNE

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

Prestrešenia bazénov

Zimné záhrady

v Dome smútku v Skalici
sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...
41-0008

Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830
www.pohrebnesluzby-skalica.sk

Prístrešky

Pergoly

Strešné svetlíky

Predaj lexanu

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

Frézovanie

komínov

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

VÝROBA
A PREDAJ

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
0907 211 797

PALIVOVÉHO
DREVA
0918 645 802
0907 784 324

41-0014

41-0010

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

63-0050

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

/lexansenica

41-0035

Lexmont s.r.o., Železničná 1420/47, Senica

tel.: 0908 726 900, 0915 778 188, lexmont@lexmont.sk,

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

ZĽAVAEZ

75-28

16-0001

10-0049

ER

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

Veľkonočný pozdrav predsedu Konferencie biskupov Slovenska

Jeho excelencia Mons. Stanislav Zvolenský
čitateľom REGIONPRESSU

Záverečné dni Pôstu kresťanov vovádzajú do atmosféry Veľkého týždňa. V ňom si pripomíname
utrpenie nášho Pána Ježiša Krista. Rozjímame nad
Poslednou večerou, keď ustanovil Eucharistiu, nad
jeho zajatím, krížovou cestou i ukrižovaním.

Tento rok je všetko trochu inak. Celý svet bojuje s koronavírusom. A tak sme na dlhé dni, ba týždne bez možnosti
sa stretávať, aj bez možnosti spoločne sláviť v našich chrámoch. Pýtame sa, kde načerpať duchovnú silu, čo robiť, ako
to vydržať. Viacero ľudí mi rozprávalo o situácii, ktorú ešte
nezažili. Tak veľmi by chceli byť nablízku, navštíviť svojich
rodičov, starých rodičov, alebo známych, ktorí túžia po ich
objatí. Lenže sa obávajú. Nechcú teraz ohroziť ich zdravie.
Láska k človeku, ktorá sa vedela prejaviť blízkosťou, sa teraz
pýta, čo je lepšie: ako sa mám zachovať v nových okolnostiach? Zasa iní, najmä tí starší, mi do telefónu rozprávajú o
samote, o tom ako im chýba návšteva chrámu, aj stretnutie
so známymi. Ako to všetko na nich doľahlo. Počúvam, a neraz podvedome zatvorím oči. Aby som sa sústredil na pochopenie ich pocitov. Aby som našiel slová, ktorými ich môžem
povzbudiť. Ale aj preto, aby som znovu a znovu otváral oči
viery.

nazval. Sme tak trochu ako Šimon z Cyrény, ktorý prešiel kus
cesty s Kristom, a pocítil ťarchu, ktorej by sa radšej vyhol.
Hoci sa prirodzene vzpierame, neodmietnime túto duchovnú skúsenosť. Spojiť sa s Kristom pri nesení kríža. V ťažkých
konkrétnych situáciách, ktoré prežívame. Pokúsme sa na
ne hľadieť duchovným zrakom, očami viery. Ale aj nádeje.
A lásky.

Ježiš z lásky k nám

kráča na Golgotu. Ale najdôležitejšie prekvapenie ešte len
príde: centrálnym posolstvom Veľkej noci je predsa zmŕtvychvstanie! Nepremožiteľné svetlo nádeje pre nás všetkých. Skúsme znovu poňať, novým spôsobom zažiť obe tieto
skutočnosti. Kríž, aj vzkriesenie. Tak ako sa vo viere spájame
s Kristom, spojme sa aj so svojimi blížnymi. Aj keď sa možno
nedá fyzicky stretnúť. Povzbuďme sa sledovaním slávení,
ktoré sa núkajú cez rozhlas, televíziu, či internet. Ale dohodnime sa aj na nejakej hodine, keď sa spolu pomodlíme, hoci
každý na inom mieste. V rámci rodiny, priateľov, či kolegov
z práce.

arcibiskup Stanislav Zvolenský

sa. Prijmime ju s nádejou, ktorá sa nenechá premôcť nijakým strachom. Prijmime ju láskou, ktorá je vynachádzavá, a
Venujme viac času rozjímaniu, Biblii, duchovnému číta- vie zakaždým nájsť spôsoby, ako slúžiť a pomáhať. Pamätám
niu. A prejavme v týchto dňoch lásku. Ohľaduplnosť. Trpez- na vás denne vo svojich modlitbách, a prosím Pána o pomoc
livosť. Dobrotu. Áno, je tu čas skúšky. V ktorej sa má ukázať, a požehnanie pre vás aj vašich drahých. Všetkým želám miTieto dni
nás novým spôsobom vovádzajú do atmosféry Veľkého akí sme, aj to, ako žijeme našu vieru. No Boh na nás skúšky lostiplnú Veľkú noc: dni plné viery, nádeje a lásky!
týždňa. Ježiš pozná, čo je to byť opustený, nesie na pleciach nedopúšťa preto, aby nás trestal, ale aby sme ich zložili, aby
Predseda Konferencie biskupov Slovenska,
ťarchu kríža a kráča po dlhej ceste na Kalváriu. My zrazu krá- sme z nich vyšli posilnení, lepší. Prijmime aj túto, čo na nás
arcibiskup Stanislav Zvolenský
čame s ním. Nesieme tento „koronový“ kríž, ako to niekto doľahla, očami viery. Takej viery, ktorá chce rásť a očisťovať
Veľká noc 2020

Áno, objavme nanovo silu modlitby!

ČERVENÝ NOS online
Zdravotní klauni teraz klaunujú
pre všetkých na internete
Zdravotní klauni z organizácie ČERVENÝ NOS
Clowndoctors prinášajú radosť a smiech tým, ktorí
to potrebujú, už �� rokov. A hoci v súčasnosti nemôžu pre epidémiu koronavírusu navštevovať malých pacientov priamo v nemonciach, hľadajú cesty
ako sa k nim dostať a zlepšiť im náladu. A nielen k
nim, ale aj ku všetkým, ktorí sú doma a potrebujú
humor a smiech viac ako kedykoľvek predtým. Preto odštartovali klaunovanie cez internet v novom
programe ČERVENÝ NOS online.
„Naším poslaním je prinášať radosť a smiech tým, ktorí to
potrebujú a súčasná situácia si priam vyžaduje naše nasadenie. Takže sme sa pustili do klaunovania v online priestore – naši profesionálni zdravotní klauni pripravujú a točia
priamo zo svojich domovov klaunské videá, aby urobili
svojim divákom lepší deň, pomohli rozptýliť pocity úzkosti
či strachu, ale aj zahnať nudu,“ hovorí Pavel Mihaľák,
umelecký riaditeľ viac ako ��-členného tímu profesionálne vyškolených zdravotných klaunov. „Videá môžu
záujemcovia nájsť na FB, Instagrame či na YouTube
ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Zároveň pracujeme na
tom, aby sme v tomto období klauniády priniesli cez interaktívne videohovory aj jednotlivcom. Zamerať sa chceme
hlavne na ťažko choré deti v domácej intenzívnej starostlivosti alebo dlhodobo hospitalizované deti.“

=GUDYRWQtNODXQLYHULDåHVLWXiFLDVD
]OHSãtDRQLVDćRQDMVN{UEXG~P{Fľ
YUiWLľDMRVREQHQDQHPRFQLćQpRGGHOHQLDćLGRGRPRYRYVHQLRURY‚‚Dovtedy
EXGHPHNODXQRYDľSUHSDFLHQWRYDOHDM
SUHYiVRVWDWQêFKDVSRĮSURVWUHGQtFWYRPLQWHUnetuDE\VPHVSROXDMYďDND
KXPRUXSUHNRQDOLWLHWRľDåNpFKYtOH‘‘
dodáva P. Mihaľák

Pre deti aj seniorov
Keď ich neobmedzuje epidémia, navštevujú zdravotní
klauni pravidelne takmer všetky detské oddelenia
nemocníc po celom Slovensku, pričom každý mesiac
zrealizujú až ��� klaunských návštev. Okrem hlavného
programu – pravidelných návštev detských oddelení
nemocníc – majú aj programy zamerané na deti
v dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti, žiakov
s ťažkým postihnutím v špeciálnych školách, deti pred
operáciou, ale aj seniorov a dospelých pacientov. Za
svoje aktivity boli v roku ���� ocenení aj ombudsmankou Máriou Patakyovou a umelecký riaditeľ Pavel
Mihaľák bol nominovaný na Krištáľové krídlo za rok
����.

15. apríla 2019

Výročia a udalosti

zachvátil katedrálu Notre-Dame vo francúzskom Paríži požiar.

17. apríla 1521

bol Martin Luther exkomunikovaný.
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využi tento čas na vďačnosť,
kedy si uvedomíš veci, ktoré si si doteraz
neuvedomil

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

SENICKO
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY

STAVOIMPEX Holíč s.r.o.

HĽ

AD

ÁM

Na fasádne práce
prijmeme 4-5 murárov,
alebo ucelenú partiu
v lokalite Holíč

E

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "C" - 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
Letná 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

SBS PROFI V+K

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

prijme

RECEPČNÚ
ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY
na objekty v Skalici

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

32-0043

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

Náplň práce:
- manipulačná práca s dielmi a bicyklami
- montáž dielov na bicykle

Náplň práce:
- výstupná fyzická kontrola funkčnosti bicyklov
- kontrola úplnosti a kvality bicyklov
- kontrola súladu s technologickým postupom

Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- vhodné aj pre študentov od 18 rokov

Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 1000 EUR
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

Ponúkame:
- základná hrubá hodinová mzda 4 EUR
- zákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
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

my to dáme!

Nech zavládne pokora a odíde tá pohroma

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

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

33-0039

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

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

Otvorme si srdcia a egÁ pokorme
63-0057

0903 435 184, 0903 918 949

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

na jednozmennú prevádzku

BRIGÁDNIK VO VÝROBE
BICYKLOV

94-0053

p. Skala, tel.: 0903 744 390

PRÁCA V SENICI

na jednozmennú prevádzku

mzda: 1 000 € brutto / mesiac
KONTAKT:

PRÁCA V SENICI

41-0005

Stavebná firma

Najčítanejšie regionálne noviny

41-0005
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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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63-0055

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
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Chcete chovať hydinu?

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

100% záruka kvality
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