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O dvoch júlových štvorkách

Tak si pripomeňme - 4. júla 1775
je štátnym sviatkom USA a je to Deň
nezávislosti. To možno ešte tušíme.
A viac iba ak zopár aktuálnych každoročných púťových atrakcií. Lenže
– tento dátum vstúpil do histórie ako
deň, keď 56 vysoko postavených osobností z 13 pôvodných amerických štátov podpísalo Deklaráciu nezávislosti. A to nielen na kolóniách, cudzích
mocnostiach a iných uzurpátoroch.
Deklarácia nezávislosti v USA 4. júla
1775 inštitucionalizovala ústavné zakotvenie princípu suverenity národa
s právom zvrhnúť vládu, ktorá koná
proti vôli ľudu. Toto je primárny odkaz
štvrtého júla. Toto je to, čo by si malo
ľudstvo, aj to naše, v deň výročia tejto
veľkej udalosti pripomínať. Vrátane
našich ústavných právnikov a mocou
opojených politikov. A hlavy štátu samotnej.
Tá druhá júlová štvorka je súčasťou štrnástky. Deň Bastily. 14. júla 1789
francúzsky ľud dobil symbol svojvôle

šľachty – väzenie Bastila v Paríži. To
bol začiatok nielen ich ľudovej revolúcie. Ale iba začiatok. Pretože skutočným dôvodom k najvýznamnejšiemu
štátnemu sviatku Francúzska sa stali
až udalosti, ktoré sa odohrali o rok neskôr, na deň presne. Každoročne tak
vlastne oslavujeme 14. júl 1790. Tento
dátum bol za štátny sviatok stanovený v roku 1880 za Tretej Francúzskej
republiky. Pripomína sa ním sviatok
Federácie, ktorý založili Lafayette a
Parížska komúna, revolučná vláda
v Paríži, s cieľom posilniť jednotu
v krajine zmietanej krízou. Pri tejto
príležitosti sa usporiadali vojenské
prehliadky a kráľ Ľudovít XVI. uznal
zvrchovanosť ústavy vypracovanej
Národným zhromaždením. Zopakujme si – posilniť jednotu v krajine,
zmietanej krízou.
Dve júlové štvorky. Stojí za to, vysvetliť si, prečo
ich máme v kalendári,
prečo vlastne máme kalendáre a na čo slúži historická pamäť.
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Štvrtý a štrnásty júl v histórii ľudstva. Dva mimoriadne významné
dni, z ktorých si dne pamätáme
ledva ak ich skreslenú a myšlienkovo vyšedivenú symboliku.

Všetko dobré,

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
začiatok bitky o Britániu – Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje
v prielive La Manche

63-04

10. júla 1940

OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných
prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80
Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

52 €

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

24 €

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

16-0116

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

RESPIRÁTORY,
POLOMASKY,
MASKY A FILTRE

PRACOVNÉ I VOĽNOČASOVÉ ODEVY,
OBUV, RUKAVICE
SUPER É
OCHRANNÉ OKULIARE A PRILBY
AKCIOV
RESPIRÁTORY A CHRÁNIČE SLUCHU CENY
HYGIENA
POTREBY PRE PRÁCU VO VÝŠKACH
A VŠETOK OSTATNÝ TOVAR PRE OOPP
41-0028

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)

NA SKLADE

HLAVU HORE / 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.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

41-69
41-0006
63-13

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

» Ján Košturiak
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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

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE



0910 589 637

63-0075
63-01

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Najskôr na mňa poslali vírus a potom ma očipovali. Sprisahanci, ktorí
chcú ovládnuť svet. Zatiaľ ma iba monitorujú a čakám kedy aktivujú čipy
a začnú riadiť môj život. Myslíte si, že
mi preskočilo? Nie, iba žartujem. Nakazil som sa, prekonal som to a som rád,
že som zaočkovaný. Tak, ako som začal
tento článok, premýšľajú mnohí ľudia.
Vlastne nepremýšľajú, ale uverili manipulátorom a bláznom. Niektorí neveria,
že vírus existuje, iní si myslia, že ho na
nás rozprašujú z lietadiel. Veď čo iné by
mohli byť tie biele čiary, ktoré vidíme za
lietadlami na oblohe? Odkiaľ berú ľudia
tieto hlúposti? Niektorí si ich možno vymýšľajú sami, iní čítajú podivné stránky
na internete alebo sledujú konšpiračné
médiá. Ľudia, ktorí nerozumejú danej
problematike sa orientujú podľa toho, čo
im povedia rôzni šamani, Putinovi trolovia, blázni a samozvaní „odborníci.“ Nie
som odborník na vírusy a pandémie, ale
osobne poznám Vladimíra Krčméryho. Je
to výborný odborník a človek. Preto mu
verím. Tak ako ďalším ľuďom, ktorí majú
múdrosť v danom odbore – vyštudovali

ho, majú dlhoročné praktické skúsenosti
a využívajú vo svoje práci princípy, systémový prístup a kritické myslenie.
Ľudia, ktorí nikdy nestretli migranta, cítia k nemu nenávisť a strach. Boja
sa iluminátov, mimozemšťanov, sorošovcov, gatesovcov, dúhových spolkov
a iných nebezpečných zoskupení. Kde to
skončí? Nemali by sme vychádzať von,
lebo na nás lietadlá rozprášia ďalšie chemikálie. Dýchať vzduch a piť vodu môže
byť tiež nebezpečné, veď nikto nevie, čím
ich nejakí zloduchovia z Ameriky infikovali. A čo tak odpojiť sa aj od elektriny?
Možno aj cez ňu dnes prúdia do našich
domácnosti nebezpečné vírusy. Nikto
nebude veriť ničomu, len svojej vlastnej
rozprávke. A budeme brániť vede a pokroku tak, ako nevzdelaní ľudia pred stovkami rokov. Múdrosť a hlúposť nie sú absolútne. Človek môže
byť múdry v nejakej
disciplíne a hlúpy
v inej. Múdri ľudia
kriticky analyzujú a
študujú, lebo vedia čo
nevedia. U hlupákov je to naopak.

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE
• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

žalúzie · siete · rolety · roletky
roletky deň a noc · okná · dvere
zasklenie balkónov · zimné záhrady

Letná AKCIA- 20% zľava

0907 211 797

Murárske práce
0904 259 971

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov.
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,
alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

noviny se 21-27
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63-09

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

V januári som prekonal Covid 19 a potom mi dvakrát pichli vakcínu Astra
Zeneca. Už ma majú.

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

63-0009
63-07

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

41-01

Redakcia:

Už ma majú

63-25
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We pioneer motion

Pre náš závod v Skalici hľadáme
nových kolegov na pozíciu Operátor výroby
(brúsenie, sústruženie, montážne pracoviská)
Váš profil:

Tešíme sa na vás!

•
•
•
•

Uchádzať sa o pracovnú pozíciu môžete
cez kariérnu stránku Schaeﬄer
https://jobs.schaeﬄer.com/

vzdelanie ukončené min. výučným listom
možnosť pracovať na 3-4 zmeny
zodpovedný prístup, spoľahlivosť
zmysel pre tímovú prácu

Ponúkame:
• stabilné zamestnanie
• nástupná mzda brutto 900 € (so zmenovými
príplatkami od 1 014 € brutto)
• ďalšie príplatky a ﬁnančné bonusy,
13. a 14. plat
• doplnkové dôchodkové sporenie 3%
• každoročná valorizácia miezd
a prehodnocovanie príplatkov
• odmena za zlepšovacie návrhy
• zaujímavý sociálny program

Všetky pracovné pozície nájdete aj
na portáloch Profesia.sk a Kariéra.sk.
Môžete sa informovať aj telefonicky
na tel. číslach +421 34 6961513
alebo +421 34 6964459.
Na krátkodobú výpomoc prijmeme
aj brigádnikov.

41-26

www.schaeﬄer.sk

noviny se 21-27
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SLUŽBY
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Občianska
riadková
inzercia

63-23

10% ZĽAVA
339 €

389 €

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

499€

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-05

41-14

Sťahovanie + vypratávanie
Preprava tovaru do 3,5 t
Kontakt: 0904 259 971

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

63-67

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA
DOHODA.Tel. 0908205521
»Kúpim starý PIONIER,
MUSTANG, STADION, SIMSON, BABETA aj pokazené
nekompletné.Tel.
0915215406
»Kúpim
malotraktor
AGZAT aj nepojazdný.Tel.
0949505827

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

KÚPIM STARŠIU VINICU

resp. POLE NA VINOHRAD PRI SKALICI
63-97

01 AUTO-MOTO / predaj

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú
linku, rôzne. Tel. 0919 176
233
»Predám vchodové laťkové dvere 80-tky práve,
okná zasklenené s roletkami 5ks.Tel. 0948184679

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám 4 - ročnú červenú kravu, 1x otelenú,
pripustená, dojí 7 l na 1
podoj, cena: 700€, Chvojnica.Tel. 0911850747
»Darujem škrečkov.Tel.
0904196057
»Predám
páva
.Tel.
0949225092
»Predám čerstvé vajcia
10ks/1,30 €. Prietržka.Tel.
0910299273
»Predám HUSI živé aj
očistené,
KOPČANY.Tel.
0903572514

11 HOBBY A ŠPORT
»Predám zväčšovák na
fotky +misky, 50€.Tel.
0948184679

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám robený cirkulár
s 9 KW motorom na kolieskach za 150 € vhodný

Občianska
riadková
inzercia

63-08

41-05

0905631871

NOVINKA:

BRIKETY
z tvrdého dreva
0918 645 802
0907 784 324

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

Sobotište 719
$ Výkopové zemné práce strojmi JCB 1CX, 3CX,
pásový otočný báger, ku každému bágru hydraulické kladivo,
všetky veľkosti lyžíc,mixovacia lopata na miešanie betónu
$ Autodoprava- nákladné vozidlá s hydr.rukou
$ Prenájom - pristavenie kontajnerov
$ Odvoz sute, dovoz zeminy, kameniva
$ Prenájom stavebnej mechanizácie - náradia
$ Prenájom lešenia a stojok

OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

3D geometria HUNTER
Servis klimatizácie
$ Skúšobná linka bŕzd a tlmičov
Autoklampiarske a lakovnícke práce
$

$

$

63-29

08 STAVBA

PALIVOVÉHO
DREVA

*$5Èä29e%5È1<
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63-59
63-42

»Dám do prenájmu garáž
v Senici na Dlhej ul.Tel.
0907045329

MANTAP

VÝROBA A PREDAJ

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí
V SÚČASNEJ SITUÁCII SME PRE
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV PRIPRAVILI
ŠPECIÁLNE ZĽAVY NA CELÝ SORTIMENT:
• OKNÁ A DVERE SALAMANDER
• ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

LETNÁAKCIA
AKCIA
LETNÁ

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

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

NAVIAC POSKYTUJEME PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!
okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

noviny se 21-27
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tel.: 0948 344 401

41-0011
41-07

07 REALITY / iné

63-03

»Predám v Lopašove na
Hanzlúvke 11ár stavebný
pozemok pod lesom na
stavbu domu, chaty.Tel.
0908447091

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-10

06 POZEMKY / predaj

41-0014

05 DOMY / predaj

OKNÁ A DVERE, SLUŽBY

AKCIA JÚL 2021
1-hrob od 1290€ •2-hrob od 1590€
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2390 € • 1-hrob od 1690 €

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

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

Okná plné nápadov
• 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

PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT
Tesárske práce

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ

piladobr@gmail.com

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

63-44

Kontakt: 0948 771 127

noviny se 21-27
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ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

63-0019

0908 979 377

0910 902 635•0905 323 022

63-0018

AKCIA na farebné zákryty

41-25

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

SKALICA • MH-fenster s.r.o. • Sasinkova 18 • 0915 308 488 • skalica@slovaktual.sk

41-0032
41-67
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work.byvanie@gmail.com

41-27
41-0007

SENICKO

SPRAVODAJSTVO / ZDRAVIE, SLUŽBY
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Občianska
riadková
inzercia
14 RôZNE / iné
»Kúpim zachovalú unimobunku na stavbu.
Tel. kontakt: 0908 447
091
»Kúpim plechový sklad
na stavbu , veľký 6 x 3,
alebo 5 x 3 m na náradie v okrese Skalica.Tel.
0908447091
»Kúpim triodyn 320
funkčný alebo len rotor.Tel. kontakt: 0944
634 153

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

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

INZERCIA
41-08

na pílenie lát z fošní.
Tel. 0908447091

0905 915 033

1. kolo družstiev ZsAZ
staršieho žiactva

15 HĽADÁM PRÁCU
»Hľadám
fyzioterapeuta k 16 ročnému
zdravotne znevýhodnenému chlapcovi na
pomoc pri domácej rehabilitácii, s perspektívou dlhodobej i širšej
spolupráce. Skalica a
okolie. Bližšie informácie na. Tel. kontakt:
0911 170 105

V Skalici sa v sobotu 26.6. postavilo na štart 1.kola
družstiev st.žiactva vo svojich disciplínach spolu 19
atlétov AK Junior Holíč v kategórii staršieho žiactva a
mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie
.Atléti Holíča majú veľmi ťažkou pozíciu v konkurencii
Zs.oblasti kde pretekajú s atlétmi krajov Trnavy,Nitry
a Trenčína,kde majú atletické športové gymnázia.

16 ZOZNAMKA
»Hľadám si priateľku
na posedenie, na veku
nezáleží, časom možno
aj viac, len Holíč, Skalica.Tel. 0903288642
»Hľadám priateľa na
spoločné chvíle vek
66 až 72 r. Tel. Konakt:
0951 664 976

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 13 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
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Občianska
riadková
inzercia

PROGRAM CINEMAX SKALICA
NEDEĽA 11. 07. 2021
Luca 13:20, 16:00, Králik Peter na úteku 13:50, Divoký Spirit 14:10, Raya a posledný drak
2D 15:30, Červená črievička a sedem statočných 16:10, Black Widow 3D 18:00 Matky
18:10, Rozhnevaný muž 18:20, Rýchlo a zbesilo 9 2D SD 20:20, Black Widow 2D 20:40,
Ubal a zmizni 20:50
PONDELOK 12. 07. 2021
Raya a posledný drak 2D 15:30, Luca 16:00, Červená črievička a sedem statočných 16:10,
Black Widow 3D 18:00 Matky 18:10, Rozhnevaný muž 18:20, Rýchlo a zbesilo 9 2D SD
20:20, Black Widow 2D 20:40, Ubal a zmizni 20:50
UTOROK 13. 07. 2021
ARTMAX FILM – Jak Bůh hledal Karla 18:50, Raya a posledný drak 2D 15:30, Luca 16:00,
Červená črievička a sedem statočných 16:40, Black Widow 3D 18:00 Matky 18:10, Rýchlo
a zbesilo 9 2D SD 20:20, Black Widow 2D 20:40, Ubal a zmizni 20:50
STREDA 14. 07. 2021
Raya a posledný drak 2D 15:30, Luca 16:00, Červená črievička a sedem statočných 16:10,
Black Widow 3D 18:00 Matky 18:10, Rozhnevaný muž 18:20, Rýchlo a zbesilo 9 2D SD
20:20, Black Widow 2D 20:40, Ubal a zmizni 20:50
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Najlepšie výsledky dosiahli , Simona Gorbatenková v
behu na 1500m prekážok časom 6:12min. zvíťazila s
veľkým náskokom v osobnom rekorde a limitom pre
majstrovstvá SR.
Ayiba Loreal 2.miesto vo vrhu guľou 9,86m a 2.miesto
v hode diskom 19,59m získala pre družsto celkom
18 bodov. Dohnálek Maximilián 4.miesto výbonym
časom 5:55,30 min limit pre majstrovstvá st.žiakov,
Doohnálek Alexander 5.miesto oba v behu na 1500m
prekážok.
5.miesto v štafete klubov na 4x60m v zložení Mário
Malík , Marek Malík , Alex Dohnálek , Maximilián
Dohnálek časom 35,48sec . Príjemne prekvapili bratia
Malíkových Marek v oštepu 600 gramov 24,23 m
os.rekord a Marek 150 m 21,78 sec os.rekord.
Osobné rekordy na pretekoch dosiahli Christína
Kohoutová na 150m časom 22,34sec. Sofia Dujsîková 150 m 24,28sec ml.žačka Aneta Dujsíková
150 m 24,14 sec150 m,Ella Raymonds 60 m 9,02 sec
,Dobrovodská Simona 150 m 24,49sec ml.žiačka. a
v behu na 800m Denisa Herudová časom 3:06min
ml.žiačka,Lujza Krakou vbehu na 6Om a 150 m.
Sme veľmi radi za záujem mládeže o atletiku a veríme
, že výsledky sa pri svedomitom prístupu k tréningu
budú ďalej zlepšovať.Ďakujem našim sponzorom a veríme,že nám zachováte svoju priazeň aj v budúcnosti.
Vintr a Roučka

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

ETERNITOVÝCH STRIECH

0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-205

Chcete si
podať
inzerát?

SLUŽBY

SENICKO
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Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov a podľa
vlastného výberu!

Skalica, ul. Horská

0902 624 774

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

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť

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

63-12

63-06

63-85

0949 226 166

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

41-0036

žalúzie - siete
servis okien

NAŠA FIRMA MÁ 30 ROKOV
BOHATÉ SKÚSENOSTI

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

16-0001

10-0007

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk
NON STOP

noviny se 21-27
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16-0010

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

63-61

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

ZDRAVIE / SLUŽBY, PRÁCA

Ako sa ochrániť pred salmonelózou

OČNÁ OPTIKA

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

AKCIA
vynikajúce multifokálne
sklá PHYSIO 3.0

-50%
predĺžená akcia
do 30. 7. 2021

Všetky stenšenia,
samozafarbiacie,
slnečné, polarizačné
a dioptrické sklá

0903 992 874

PONUKA PRÁCE VODIČA

ANTIGÉNOVÉ A RT-PCR TESTOVANIE
PRE SAMOPLATCOV

JIT (práca na zmeny) // MKD (kolečká SK-D,
víkend doma) // Mzda 623 € brutto
+ variabilná zložka (netto od 1.600 €) //
Nástupný bonus 200 € // Zálohy

► AG Test – objednávka cez Momky.sk – 9,99 €
► AG Test – platba na mieste – 14,99 €
► PCR Test – klasický –

Info: 0948 427 428

00 €

65,

SBS GUARDING s. r. o.

alebo kloktací – 70,00 €

príjme strážnikov na prevádzky

v Holíči

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Holíč – 25-36745774-A0002
Hollého 3507 – odberové miesto je v autobuse DS002FY na parkovisku
Otváracia doba: 08.15 – 13.15 hod. (pondelok – nedeľa)

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Senica – 25-36745774-A0003
Hviezdoslavova 2556/63 Otváracia doba: 08.30 – 13.30 hod. (pondelok – nedeľa)
94-0064

Skalica – 25-36745774-A0001
Tehelňa 1984/39 Otváracia doba: 08.00 – 13.00 hod. (pondelok – nedeľa)
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skalicko@regionpress.sk
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0905 915 033, 0908 979 377
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NEjDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUj
TE

www.oftalens.sk

10-0118

na drez a iné plochy a kuchynské vybavenie. Po takejto príprave mäsa kontaktné plochy ako aj ruky dezinfikovať.
Dodržiavajme bezpečný čas prípravy rizikových potravín – vajec – aspoň 12 minút pri teplote 100°C, omelety
opiecť z obidvoch strán, nepoužívať do
Najčastejšími faktormi prenosu sú krémov a zmrzlín tepelne nespracojedlá s obsahom nedostatočne tepelne vané bielky a žĺtky. Dostatočne dlho
spracovaných vajec ako sú krémové tepelne treba upravovať mäso a najmä
zákusky, žemľovka s penou, zmrzlina, hydinové (obzvlášť ak je s kosťou), midoma pripravované majonézy a majo- nimálne 30 min pri teplote 70°. Najbeznézové šaláty. Rizikovým obdobím pre pečnejšie je stravu pripravovať varevznik salmonelózy sú teplá až horúce ním a dusením. Úplne alebo čiastočne
jarné a letné dni.
rozmrazené potraviny znovu nezmraInkubačný čas závisí od infekčnej zujme.
dávky a stavu imunity organizmu.
Pri príprave majonézových jedál
Priemerne je to 10 hodín s rozpätím 6 používajme len kupovanú majonézu,
– 48 hodín. Ochorenie začína vysokou ktorá je pred salmonelózou chránená
teplotou okolo 39 °C, celkovou nevoľ- procesom pasterizácie. Počas teplých a
nosťou, kŕčami brucha, ku ktorým sa horúcich dní takéto jedlá vôbec nepripridružia vodnaté nazelenalé hnačko- pravujme.
vité stolice. Chorí často potrebujú inJedlo treba uchovávať pri teplote
fúznu liečbu na infekčnom oddelení, nad 60°C alebo v chladničke pod 10 °C.
pretože organizmus sa pri salmonelóze Pred uložením do chladničky ho musírýchlo dehydratuje. Rizikovými poží- me najskôr rýchlo schladiť.
vatinami sú najmä živočíšne produkty
Pri príprave jedla dbajme na dô– hydinové mäso, mleté mäsá, vajcia a slednú hygienu rúk, vrátene dezinfekvýrobky z nich, lahôdkárenské majo- cie rúk, najmä pri príprave dojčenskej
nézové výrobky a zákusky.
stravy. Ruky dôkladne umývajme pred
Vajíčka by sme mali vytĺkať na oso- konzumáciou každého jedla. Je to zákbitnom mieste, škrupiny ihneď odha- ladná prevencia vzniku všetkých črevdzovať a ruky si umývať dezinfekčným ných ochorení.
mydlom. Mäso pred tepelnou úpravou
oplachovať tak, aby nedochádzalo ku
vzniku aerosólu (rozprskávaniu vody)
» red

16-0145

Salmonelóza patrí medzi najčastejšie prenosné ochorenia tráviaceho
traktu. Ochorenie vyvolávajú baktérie z rodu Salmonella, ktorými
sa môžeme nakaziť po konzumácii
kontaminovaných potravín.
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž
aj u zákazníka

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

www.taznezariadenie.eu

0904 832 593

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

noviny se 21-27
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0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
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OPERÁTOR/KA
STROJNEJ LINKY

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely prijme do pracovného pomeru

10-0009

• mzda 5,15 €/h bru�o (po 3 mes. navýšenie
na 5,27 €/h bru�o) + príplatky + bonusy 10%
• možnosť záloh • stravné lístky 3,83 €
• práca na 3 zmeny
• doprava zo smerov: Holíč, Šaš�n-Stráže,
Plavecký Peter

Majstra odborného výcviku
elektrotechnických odborov s ÚSO vzdelaním
Mzda 830,- € - 1.030 € / mesiac, podľa vzdelania
a dĺžky praxe + odmeny a príplatky za kariérové pozície.
Učiteľa odborných predmetov
elektrotechnických odborov s VŠ vzdelaním
Mzda 1.030 – 1.600 € / mesiac
podľa dĺžky praxe + odmeny a príplatky za kariérové pozície.
Záujemci môžu zaslať svoju žiadosť o prijatie do zamestnania spolu
s profesijným životopisom na adresu SOŠ elektrotechnická, Učňovská
700/6, 908 45 Gbely, elektronicky na sougbely@zupa-tt.sk, alebo
predložiť osobne na sekretariáte SOŠE Gbely
v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.30 hod.
Viac informácií na tel.: č. 034/66 21 229; 0915 714 907

Hľadáme pre závod v Holíči, Slovensko:

ZVÁRAČ (aj živnostník)
SKLADNÍK – VODIČ VZV
MONTÁŽNIK
LAKOVAČ
CUSTOMER QUALITY MANAGER
CUSTOMER SERVICE TEAM
(zákaznícky servis, vhodné aj pre absolventa)

41-15

MALACKY – IHNEĎ

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

Najčítanejšie regionálne noviny

Fortaco ponúka zaujímavú prácu v medzinárodnej fabrike a dobré
príležitosti pre rozvoj profesionálnych schopností v modernom
pracovnom prostredí špičkových technológií. Ponúkame:
Motivačné finančné ohodnotenie: Zvárač od 5,62€/hod. + bonusy
(živnostník od 8-10 €/hod. + bonusy), Skladník - vodič VZV
od 4,68 €/hod., Montážnik od 4,68 €/hod., Lakovač od 4,68€/hod.,
Customer quality manager 2000 € brutto., Customer service team
1000 € brutto.

Stredná odborná škola elektrotechnická,
Učňovská 700/6, Gbely
prijme do pracovného pomeru
zamestnanca na pracovnú pozíciu
87-0052

Predpokladaný nástup do zamestnania – september 2021

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

t36Ǝ/Å13"$07/¶,o ûIPECSVUUP PTPCOÏ
PIPEOPUFOJFEPWâÝLZ ûIPECSVUUP

Základná zložka mzdy
-FUOáúESžCacJFTUaLPNVOJLÈcJíWBSaUJTlaWF
7,recepcia@aii.sk

Výročia a udalosti
odohrala sa Bitka pri Kressenbrunne medzi českým a uhorským vojskom (dnešný
Groißenbrunn), v ktorej Přemysl Otakar II. porazil uhorského kráľa Bela IV.

12. júla 1260

+ príplatky a 0%ME/Y

Jana Valachovičová, tel.: 0917 862 281,
jana.valachovicova@fortacogroup.com
alebo osobne na adrese: Staničná 788/11, Holíč
Fortaco Group

94-0066

41-15

Požadované vzdelanie – vysokoškolské I. st., (najlepšie II. stupeň
s ekonomickým zameraním, ale nie je podmienkou). Prax v odbore
vítaná. Výška nástupného platu od 850,- € - 1.020,- €/mesiac + odmeny.
Záujemci môžu zaslať svoju žiadosť o prijatie do zamestnania spolu
s profesijným životopisom na adresu SOŠ elektrotechnická, Učňovská
700/6, 908 45 Gbely, elektronicky na sougbely@zupa-tt.sk, alebo
predložiť osobne na sekretariáte SOŠE Gbely
v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.30 hod. do 10. augusta.
Viac informácií na tel.: č. 034/66 21 229; 0915 714 907

INZERCIA

Fortaco Group je vedúci na značke nezávislý strategický partner
v oblasti vybavenia ťažkých strojov a námorného priemyslu, ktorý
ponúka technológie, kabíny strojov, oceľové konštrukcie a montáž
strojov.
Fortaco Group má výrobu v niekoľkých európskych závodoch
a technologické centrá, ktoré podporujú našich globálnych zákazníkov. Naše výrobné závody sa nachádzajú v Estónsku, Fínsku,
Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Zamestnávame 2100 ľudí

0905 915 033

63-107
63-91

Organizačný a projektový manažér,
asistent riaditeľa

Možnosť dohody vyššej mzdy v závislosti od skúseností.
Pravidelné zvyšovanie mzdy už po 3 mesiacoch
Príspevky na DDS, variabilné zložky mzdy
Príplatky nad rámec zákona
Náborový príspevok 50, 100 a 150€
Maximálne 2-zmenná prevádzka
Stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,50 €/obed
Nástup možný ihneď, alebo dohodou
Pre viac informácií kontaktujte:

PRIDAJTE SA DO TÍMOV
V PROTHERM PRODUCTION
V SKALICI
Veľký európsky výrobca kotlov hľadá:
operátorov a operátorky na montáž kotlov
tISVCÈNFTBĲOÈN[EBoå
tQSÈDBWIPEOÈBKQSFÝUVEFOUPW
BLPMFUOÈCSJHÈEB
skladníkov a skladníčky s praxou
tISVCÈNFTBĲOÈN[EBoå
nástup je možný ihneď

63-99

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

noviny se 21-27
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LARK s.r.o., POD HÁJKOM 2, SKALICA
ponúka voľné miesto na pozície:

Upratovanie v potravinárskej výrobe

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

Mzda: 3,80 €/hod.

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na špecializované pozície:

Pečenie skalických trdelníkov

• strojmajster (tlačových, výsekových, lepiacich
a kašírovacích strojov)

Mzda: 4,10 €/hod.

Mzda po zapracovaní od 900 € do 1700 € (z toho základná zložka mzdy 650 €)

Ponúkame: stabilné zamestnanie v úspešnej spoločnosti
t pracovný pomer na dobu neurčitú t garantovaný nárast mzdy

Požadujeme: stredoškolské technické vzdelanie v odbore polygrafia alebo
strojárstvo

Dohodnite si stretnutie v pracovných dňoch
od 8.00 do 14.00 hod. na tel. 0903 208 404

41-0015

Váš proﬁl: ukončené základné vzdelanie a vyššie

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) •
• príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú
a 4-zmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu) • 13., 14. plat
• sociálny program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 €
za obed • príspevok za dochádzku • príspevok na DDS • odmeny za
zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách
• odmena za nájdenie nového zamestnanca

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

Príjmeme na trvalý
pracovný pomer do Kátova

0908 979 377

Výročia a udalosti
program Apollo: z Kennedyho vesmírneho strediska odštartoval
let Apollo 11, prvá misia, ktorej posádka pristála na Mesiaci

85_0489

16. júla 1969

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

Mzda od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 623 €)
Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2, 3-4 zmenná prevádzka) t
t príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú
a 4-zmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu) t 13., 14. plat
t sociálny program t stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20 €
za obed t príspevok za dochádzkutQSíspevok na DDS t odmeny za
zlepšovateľské hnutie t odmeny pri pracovných jubileách
t odmena za nájdenie nového zamestnanca

personalne@grafobal.sk

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

noviny se 21-27
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63-113

skladníka
Mzda 800€ brutto + mes. odmeny
e-mail: baustory@baustory.sk
Telefón: 0908 934 603

ZDRAVIE / SLUŽBY
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-001-4

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

87-0012

0908 914 180

85_0342

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

noviny se 21-27
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