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Týždenne do 34 570 domácností

Baťovci by zaplakali
musí troufat zaměstnávat lidi i přes dobu
krizí a neposílat je panu státu na krk,
aby je živil, když přijdou těžké časy. Těžké časy jsou časté a právě tehdy je třeba
podnikatelů nejvíce. A tenkráte je to, kde
bankéř již na to nestačí. Je takový zákon,
který by jej přinutil? Ten zákon se nazývá
poctivost. Chci dokázat ne slovy, ale skutky, že závod dle našich zásad spravovaný
je v konkurenčním zápase nezdolný i vůči
nejsilnější konkurenci. K této své práci
nepožaduji podpory od nikoho, jmenovitě ne od státu. K této své práci potřebuji
jediné - aby mi bylo dovoleno pracovat.“
Predstavujem si v tomto čase život
v rôznych scenároch - strata zákazníkov,
predajných kanálov, dodávateľov, zastavenie cash flow, vypnutie internetu a
pod. Skúsme pracovať na tom, aby sme
znovu boli autonómnou a sebestačnou
krajinou, ktorá má
skutočných podnikateľov a inovátorov.
Aby sme tak dokázali prežiť aj zlé časy
a aby sa Baťovci za
nás nemuseli hanbiť.

KRTKOVANIE UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0015

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

NON STOP

» Ján Košturiak

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

Ceny sú
vrátane DPH

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

ZNÍŽENIE
CIEN

Ja vnímam podnikateľa ako človeka, ktorý dokáže vymyslieť a dodať vo
svojom produkte alebo službe hodnotu, za ktorú mu zákazník dobrovoľne
zaplatí. Hodnota, ktorú si zákazník
kupuje, zlepšuje jeho život, podnikanie, pomáha ľuďom v spoločnosti alebo
prírode. Podnikateľ teda opravuje svet
a nepoškodzuje druhých. Je to zároveň
človek, ktorý dokáže inovovať, prekonávať prekážky, tvrdo pracovať, uskromniť
sa, keď treba a niekedy aj riskovať so svojimi peniazmi, o ktoré môže pri nepredvídateľných situáciách prísť. Keď toto
niekedy hovorím pred ľuďmi, tak si niektorí o mne myslia, že mi šibe. Ukazujú
mi príklady „podnikateľov,“ ktorí nikdy
nič užitočné nevymysleli, len rôzne triky
na obchádzanie zákonov. Nikdy riadne
nepracovali a priživovali sa na rôznych
stimuloch a dotáciách. Zdierajú svojich
zamestnancov, riskujú s peniazmi svojich zákazníkov a keď je zle, tak neplatia
svoje dlhy a posielajú svojich spolupracovníkov štátu.
Tomáš Baťa povedal: „Podnikatel si

16-0003

Tomáš Baťa pôsobil ako tvrdý chlap.
Aj Ján Antonín. Asi nezvykli plakať.
Dnes by možno zaplakali. Nad niektorými podnikateľmi.

+421 907 628 613 • muller@mullerinstal.sk
www.mullerinstal.sk

Práce s hydraulickým kladivom
Doprava Mercedes Atego

ŠIROKÁ PALETA FAREBNÝCH
PREVEDENÍ DVERÍ

AKCIA NA PODLAHY
OD 7,90 EUR/m2

• odvoz a dovoz sypkého a paletového
materiálu
• nakládka a vykládka drapákom

0917 423 259 • prodomis@prodomis.sk

Najlepší výber KOTLOV

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

FO typ A, B a právnických osôb

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

Výročia a udalosti
je Svetový deň kultúrneho dedičstva UNESCO.

18. apríl

63-0053

§

Práce s hydraulickou rukou
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63-0058

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk

63-0037

Akcia platí od 20. 4. 2020.

VÝROBA
A PREDAJ

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT
0948 771 127
piladobr@gmail.com

PALIVOVÉHO
DREVA
0918 645 802
0907 784 324

41-0014

179,-

63-0041

149,-

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

Cena za komplet.
Dvere 60-80 do šírky
zárubní 80-260 mm.

94-0056

139,-

Výkopové práce

vzorov dverí a zárubní
máme SKLADOM

dvere FRESNO

dvere PRESTON

dvere UNO CSLASIC

DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA Tieto a ďalších 6

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

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

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

Heslami možno „odkomunikovať“ všetko, do pôvodnej slovenčiny
preložené – zblbnúť každého. Sú ľudia, ktorí heslá vymýšľajú a zväčša
na tom dobre zarobia, to sú takzvaní
„marketingoví mágovia“, potom sú
ľudia, ktorí nie sú schopní vymyslieť
nič, ale keď už tie heslá tak zvučne
znejú, tak sa nimi oháňajú ako rybár
repelentom proti komárom. A napokon, bez ohľadu na to, že tu máme
tridsať rokov „po“, tak máme medzi
sebou aj zdatných jedincov, ktorí
heslami fanatizujú masy. Masy prevažne slepé, prevažne hluché a masy
manipulovateľné, pretože masy netrpia na niečo také, akým je napríklad
individuálne myslenie a schopnosť
samostatne posudzovať javy a fakty v
súvislostiach.
Prežívame dobu hesiel. Priam ich
zborové spevy. Vždy sa nájde zdatný
predspevák, vypustí heslo a a už znie
ako chorál ponad sociálnymi sieťami,
v celom mediálnom priestore, vyslovujú ho tí, ktorí mávajú spravidla

priebežnú absenciu vlastných myšlienok a tvorivosti. Vyslovené heslo sa
ozýva zo všetkých strán ako pokusné
„haló“ návštevníkov jaskýň, skúmajúcich nimi rôzne netušené rozmery.
Sú však aj takí, ktorí na heslá nemajú čas, musia konať. Musia liečiť,
musia odoberať vzorky, musia držať
v chode ambulancie všeobecných
lekárov, musia riadiť dopravu a plniť
rozkazy nariadených, nech sú akékoľvek, musia piecť chlieb, musia
zachraňovať čo sa dá a najmä, musia
rozhodovať. Tu, teraz, sami a hneď.
Vymýšľači hesiel, tak podobní kibicom, v súčasnej situácii a podobe už
ani na rozdiel od legendárneho Kecala z Predanej nevesty nebavia. Naopak, škodia, brzdia, hádžu polená
pod nohy, predlžujú zbytočne to, čo
mohlo byť kratšie a užívajú si chvíľky
svojej bezvýznamnej slávy.

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

PALIVOVÉ DREVO (tvrdé)
• krbové polienka
• palety

Nerecitujme heslá, prosím... Konajme. Tak, ako je to správne a najmä tak, ako nám to radia
odborníci s príslušným
vzdelaním i s dobrými
výsledkami v praxi!
Dôverujme
múdrosti
a prestaňme adorovať prázdne, hoci
vzletné heslá.

(skladané 1 x 1 x 1 m)

• metrovica
Tel. č.: 0904 327 169

(doprava v okrese Skalica zdarma)

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

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.

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

OzónOvanie likvidácia
až 99,9 % baktérií, vírusOv a plesni
v domácnostiach či firemných priestoroch

Ponúkame komplexné
čistenie pomocou ozónu. Ozón spoľahlivo
likviduje zápach po fajčení, požiaru, smažení,
zápach potu aj po domácich mazlíčkov.
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12.970
29.620
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41-0012

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Máme radi heslá, lebo heslá mobilizujú. Heslá neraz aj spájajú, a to
doslova celé masy. Čím viac hesiel
a masových vyjadrení k nim, tým
viac mi to pripomína prvé, respektíve deviate máje za minulého režimu. Tie ôsme si budem pamätať
do smrti s najvyššou úctou.

63-0060

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

63-0005

redakcia:

Vzletné, ale prázdne

Volajte:

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

0944 381 445

32-0015-4

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE

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

DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

41-0055

ZA VÝHODNÉ CENY

SE20-16 strana -

2

0905 963 819

63-0004

2

SLUŽBY

3
Občianska
riadková
inzercia

DVERE
INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA.
Tel. 0908205521
» ČZ 175, JAWA 250, 350, PIONIER, STADION, MUSTANG,
SIMSON, KÚPIM TIETO MOTORKY.Tel. 0915215406

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

KAMENNÉ KOBERCE

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 110
DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

EUR

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ

KĽUČKY

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem 2izb. byt
komp. zariadený v Holíči.Tel.
0915896249
» Prenajmem zariadenú garsónku v Bratislave Petržalke.
Tel. 0346628325
» Prenajmem v SE 3 izbový zariadený byt.Tel. 0944077641

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

+421 918 536 949
infoklucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ

www.klucnik.sk

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

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
41-0017

PODLAHA

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

NAVIAC POSKYTUJEME PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!

10 ZÁHRADAAAZVERINEC
ZVERINEC
R10_ZAHRADA
» Darujem 13 - mesačnú fen-

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

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

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

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

tel.: 0948 344 401

INZERCIA

0908 979 377

VÝROBA - PREDAJ
sadeníc vinnej
révy, stolové
i muštové odrody
Ceny od 1,60 € / ks
vin-ovo@vin-ovo.sk
0911 244 796
SKALICA

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337
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work.byvanie@gmail.com

41-0007

holic@abc-okna.sk

JARNÁ AKCIA

16-0001

okna@abc-okna.sk

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST

41-0011

V SÚČASNEJ SITUÁCII SME PRE
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV PRIPRAVILI
ŠPECIÁLNE ZĽAVY NA CELÝ SORTIMENT:
• OKNÁ A DVERE SALAMANDER
• ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

08 STAVBA
R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

63-0044

SENICKO

ZDRAVIE / SLUŽBY

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim hokejové kartičky slovenskej extraligy.Tel.
0908876988
» Kúpim rotor na triodyn 320
alebo celú zváračku alebo
k-200, súrne.Tel. 0944634153
15 HĽADÁM PRACU
PRÁCU
R15_HLADAM
» Hľadám si hocijakú brigádu, môže byť aj na krátku
dobu, napr. na 1 deň aj na
dlhšie. Pomôžem s hocičím.
Tel. 0910152913
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA

» Muž 52 ročný hľadá
ženu na vážny vzťah.Tel.
0949806344
» Hľadám kamarátku od 50
do 60r.Tel. 0907369234

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.

41-0022

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

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

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

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám 60ks pivných pohárov + podtácky, cena dohodou. Holíč.Tel. 0917541632
» Predám plynové spotrebiče na zemný plyn cez stenu
Karma 4kW, Mora 2,5 kW
a Mora 4,2 kW, použité.Tel.
0903428843
» Predám použité Siporex
panely 260 x 60 x 7 cm_10ks,
4€/ks.Tel. 0904966452
» Predám funkčný model parného traktora.Tel.
0904663420

Pohľad na hladiny cukru pri rannom meraní nalačno asi nikoho v týchto dňoch neteší. Nemusí však zostať iba
pri ňom. Stačí naozaj málo. Inokedy by
napríklad pomohli prechádzky, teraz sa
však diabetikom príliš neodporúča vychádzať von z dôvodu možnej nákazy.
Takže – žiadne biele pečivo, chlieb
obmedzene a iba ak tmavý, ražný. To by
malo byť automatické. Čo najviac obmedziť potraviny, pripravené z bielej múky.
Naopak, zvýšiť príjem tých, ktoré majú
vyšší obsah vlákniny. Nerozpustnú vlákninu nájdete napríklad v semienkach,
celozrnnom pečive, celozrnných cestovinách a ryži, rozpustnú zas v ovsených
vločkách, jablkách, fazuli. Pacientom
s diabetom druhého typu urobí dobre
návyk na jablčný ocot. A to dve až štyri
polievkové lyžice jablčného octu denne.
Z jablkového octu si môžete spraviť nápoje alebo si ho pridať do šalátov. Jablčný
ocot by ste ale nemali piť samotný, buď

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

Frézovanie

komínov

» red

LUX JR Sobotište

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

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

ZĽAVAEZ

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

ER

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

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

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

ÁJ
APRÍL – M

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

2020

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

tel. 0908 702 522

●
●
●
●
●

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
0907 211 797
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1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

seriózne, kv

al

itn
Nové pomníky - žula, terazzo
bez zálohy e,
doprava ZD ,
Krycie dosky, sekanie písma
ARMA
Rekonštrukcie starých hrobov
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

16-0028

12 DEŤOM
R12_DETOM

si ho pridajte už do spomínaného jedla
alebo ho zrieďte s vodou. Ak však máte
cukrovku 1. typu, tak sa jablčnému octu
radšej vyhnite.
Grapefruit nie je u nás príliš obľúbené ovocie, ale pri jeho dennej pravidelnej
komunikácii dosiahnete významný pokles glykémie. Najvhodnejší je červený
a treba ho konzumovať aj s blanitými šupinami medzi „mesiačikmi“. Mimochodom, ak si do čistej vody, ktorou hasíte
smäd, pridáte pravidelne trochu šťavy z
citróna, tak isto si robíte iba dobre.
Neverili by ste, čo dokáže škorica a
preto napríklad jablčný čaj so škoricou
je takmer zázrak. Škorica dokáže glykémiu nielen znížiť, ale zabráni aj jej väčším výkyvom počas dňa. Pozor však,
nepreháňať. Čajová lyžička škoricového
prášku na deň je tak asi horná bezpečná
hranica.
Účinný je aj chróm, ale ten umelý v
podobe výživového doplnku z lekárne
vám bude najskôr asi nanič a ak to preženiete s dávkou, skôr vám ublíži. Chróm
preto konzumujte vo vajíčkach, v brokolici – to je fakt výborný pomocník zdraviu, v orechoch, v hnedej ryži, nájdete ho
aj v syre a v zemiakoch – na ne však zas
pozor, pretože obsahujú aj škrob.

41-0059

11 HOBBY AASPOTR
ŠPORT
R11_HOBBY

Sme po sviatkoch, sme prejedení
a dokonca – podľa poznatkov obchodníkov sme prejedení výsostne
nezdravo. Nasvedčujú tomu nákupy
bielej jemnej múky, droždia či konzerv a na druhej strane pomerný nezáujem o čerstvú zeleninu a ovocie.

0903 342 475

rttrade@rttrade.sk

63-0050

ku kríženca do dobrých rúk,
matka hladkosrstý foxteriér,
čipovaná.Tel. 0915796258

Ako znížiť podomácky krvný cukor

75-28

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY

SENICKO

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov

5

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť
NAŠA FIRMA MÁ 29 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

41-0043

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

prémiové

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

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

www.hydina.eu

41-0041

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!

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

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

41-0019

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

2 8

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA

6
9

D

9 1
O
4
6
4

2

2

8 2

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

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA

5
8
1 3

K
U

9

320 €

370 €

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

4
8 3
6

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

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
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SME PRVÁ FIRMA,

Výročia a udalosti
odštartovala na obežnú dráhu stanica Saľut 1.

19. apríla 1971
16-0076

S

garážové brány

41-0006

Stále máme v ponuke mládky pred znáškou.

EKOOKIENKO / SLUŽBY, BÝVANIE

Dobrovoľníctvo
jednoducho a bez dotácií

-61%

Hurbanova 485 (hl. križovatka), Senica
Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky

SLNEČNÉ
OKULIARE

-30%

OTVÁRACIE HODINY
Pon – Pia: 8.30 – 15.30

www.oftalens.sk

CHOVATEĽSKÉ POTREBY
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

» Mária Poníková

10-0024

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05
Foto z akcie v r. 2019

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
AKCIA

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

• 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!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

Murárske práce
0904 259 971

pre domáce a hospodárske zvieratá

3x

PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

OPTIKA
0948 700 981
OČNÁ AMBULANCIA
0903 992 874

10-0102

našli napríklad veľké množstvo sklenených fliaš od vína, alkoholu na jednom mieste (možno z podnikov, ktoré
sa toho potrebovali zbaviť a „nevedia“
kam sklo patrí), zaváraniny (človek
nevyleje zaváraninu, ale aj so sklom
ju vyhodí), stavebný materiál a všeličo
iné. Všetci sa ako osobnosti formujeme,
meníme v určitých etapách života svoje
postoje, hodnoty. Výhody zberu sú aj v
tom, že naše deti učíme prejaviť úctu
prírode, trávime efektívne využitý čas
s rodinou, s priateľmi, pár hodín sa hýbeme, robíme niečo pre naše zdravie,
pre naše telo (aj to je dôležité). Nevýhody zberu? Ak niekto v živote uprednostňuje negatíva, nájde ich aj tu.
Ľudia pridajte sa k nám a zbierajte
odpad z lesov, lúk, ciest..myslite pritom
aj na svoju bezpečnosť. Foťte to a zdieľajte, inšpirujte ďalších. Touto aktivitou
neuškodíme nikomu a ničomu. Príroda
nám dáva veľa, dajme niečo aj my niečo
jej.

Skúsme sa teraz zamyslieť opačným
spôsobom. Čo dávajú prírode chvíle,
minúty, hodiny, dni, ktoré v nej strávime my ľudia? Škoda, že nie každý si
takú otázku položí. Práve preto vznikla
myšlienka, ktorú som s priateľmi začala aj realizovať. Zbierame odpadky v
lese, na lúke, kdekoľvek sme, lebo sme
v prírode často. A smutné na tom je, že
ich nájdeme naozaj všade.
Popri cestách je ich tiež neúrekom.
Dennodenne chodíme po ceste Veľký
Slivník – Demjata, nedalo sa nevšimnúť si, ako sa postupne okraje cesty zapĺňajú odpadkami. Už vmarci 2019 sme
sa rozhodli obetovať jedno nedeľné odpoludnie a vyčistiť čo sa dá. Výsledok
- 4 vlečky za autom, 3 plné kufre auta.
Čas - cca 4 hodiny. Čistenie cesty sme
zopakovali o osem mesiacov neskôr,
v novembri 2019.
Výsledok - 2 vlečky za autom, čas
asi dve hodiny.
Pre nás, ktorí máme lesy, lúky, celkovo prírodu radi to znamená iba jedno – pokračovať v tom a osloviť možno
ďalších, ktorí majú pre takéto myšlienky pochopenie. Pri našich zberoch sme

AKCIA

OČNÁ
OPTIKA

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

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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16-0135

Čo nám dávajú chvíle, minúty, hodiny, dni strávené v prírode? Určite
dobré pocity, radosť, chuť sa vrátiť
zas naspäť a možno veľa pozitivity,
ktorá aj lieči.

Najčítanejšie regionálne noviny

63-0009
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ZAMESTNANIE, BÝVANIE

SENICKO

SBS GUARDING s. r. o.

PRÁCA V SENICI

príjme strážnikov na prevádzky

na jednozmennú prevádzku

v Holíči

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

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

prijme

na jednozmennú prevádzku

RECEPČNÚ
ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

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

BRIGÁDNIK VO VÝROBE
BICYKLOV

na objekty v Skalici

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

0903 435 184, 0903 918 949
volať po - pia: od 8 - 14 hod.

Stavebná firma

STAVOIMPEX Holíč s.r.o.

AD

ÁM

E

mzda: 1 000 € brutto / mesiac
KONTAKT:

p. Skala, tel.: 0903 744 390

32-0043

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

HĽ

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

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

41-0005

41-0005

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

63-0057

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

94-0055

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

SBS PROFI V+K

PRÁCA V SENICI

Náplň práce:
- výstupná fyzická a vizuálna kontrola funkčnosti
bicyklov
- kontrola súladu s technologickým postupom
- kontrola funkčnosti bicyklov, prípadné
donastavenie jednotlivých komponentov –
mechanických aj elektrických
- upozornenie na opakované chyby konkrétnych
pracovníkov, prípadné názorné predvedenie
bezchybnej montáže
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

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

36-0002

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

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

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
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Výročia a udalosti

20. apríla 1990

prijalo Federálne zhromaždenie ústavný
zákon o zmene názvu Československá federatívna republika na Česká a Slovenská
Federatívna Republika.

+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

VÝNIMOČNÁ PONUKA DLAŽIEB
obrubník parkový 1 m
1,42 € s DPH/ 1 ks

premac klasiko 20x10x6
7,56 € s DPH/m2

dlažba zatrávňovacia 60x40x8
2,13 € s DPH/ 1 ks

DEKA vymývaný betón 40x40x4
2,50 € s DPH/ 1 ks

Akciu m
Akciu
máme
áme pre
pre vás
vás o
od
d ssoboty
oboty 1
18.4
8.4 d
do
o ssoboty
oboty 2
2.5.
.5. P
Potom
otom zzačína
ačína ď
ďalšia.
alšia.
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16-0016

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

ZDRAVIE / SLUŽBY

8
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Chcete chovať hydinu?

NU
UNIVERZÁLNY
DEZINFEKČNÝ
PRÍPRAVOK

0944 113 140

13 120 0155

83-0133

Zvyšný sortiment a podrobné info pošleme e-mailom.

0901 75 22 99 I info@jasclean.sk

a

ríl

-2
5
ca

on

Minimálny odber 500 ks.

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

do

Minimálny odber 1000 ks.

AK
C
k IA

od 0
0.99€
99€ bez DPH

%

0.5l - 5.19€ bez DPH
1l - 6.59€ bez DPH
5l - 32.99€ bez DPH

ap

MEDICÍNSKE
RÚŠKO FFP3

100% záruka kvality

ntáž
Jahodová pla žnej
u
L
j
v Dunajske

ÁCU
PONÚKA PR í predtým

ŤAŽNÉ

Z ARIADENIA
Montáž aj u zákazníka

0904 832 593

Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky
na čísle 0911 870 026 alebo píšte na mertusova@dobrejablka.sk

16-0137

www.taznezariadenie.eu

32-0044
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4 € / ho
É
JE ZABEZPEČEN
UBYTOVANIE

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

33-0008
33-0040

0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €
63-0056

splátky od 98 €

atia 0.
y pl
2
Zľav 0. 4. 20
do 3

zimné záhrady

zasklievanie terás
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