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Najnižšie ceny v tomto roku!
Zľavy do - 50 % na sklá a rámy.

BLACK
FRIDAY
BLACK
FRIDAY

26. 11. – 27 .11. 2021

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

OČNÁ OPTIKA
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∙ SPRACOVANIE OVOCIA - PORADENSTVO

∙ SPRACOVANIE KVASU NA DOMÁCU PÁLENKU

∙ Ponuka prípravkov do ovocných kvasov: kvasinky, enzýmy, živné soli 

PÁLENICA U TATKA V HOLÍČI

KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRÍPRAVY
OVOCNÝCH DESTILÁTOV

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom rezervačného formulára
na www.palenicautatka.sk, alebo emailom: info@palenicautatka.sk

Pre viac info nás kontaktujte na tel.: 0903 458 052, 0903 226 790
Objednávajte aj na našom novom eshope: www.tatova.sk

V PREDAJI PONUKA AJ VLASTNÝCH OVOCNÝCH DESTILÁTOV:
SLIVOVICA, MARHUĽOVICA, HRUŠKOVICA, JABLKOVICA, MANDARINKOVICA

PONÚKA

TÚŽITE PO VLASTNEJ DOMÁCEJ PÁLENKE?
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21. novembra 1921   
v žilinskom kine Grand Bio Univerzal sa konala premiéra prvého slo-
venského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík bratov Siakeľovcov

Výročia a udalosti
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SENICKO-SKALICKO

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 

párny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Borský Mikuláš, Borský 
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty, 
Moravský Svätý Ján, Rovensko, 
Sekule, Smolinské, Šaštín - Strá-
že, Štefanov, Skalica, Dubovce, 
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mok-
rý 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, Sobo-
tište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brod-
ské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, 
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Po-
pudinské Močidľany, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk

Redakcia: Potočná 16 
SKALICA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (34.570 domácností)

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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VÝROBA - PREDAJ
sadeníc vinnej
révy, stolové

i muštové odrody

Info: 0911 244 796 
0903 988 011 

SKALICA
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk
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info@rekuperacky.sk

+421 944 561 949

www.rekuperacky.sk

Vetranie s rekuperáciou Comair

Prečo rekuperačné
vetranie?
• úspora energie
• život bez plesní v interiéri 
• vhodné pre alergikov
• komfortný spôsob bývania
• výrazne nižšia prašnosť
   v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
   prevádzka

SHOWROOM
Dohodnite si termín na 0944 561 949

Sasinkova 24
SKALICA 
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  NOVEMBER 2021

chodníky okolo hrobu, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

1-hrob od 1390 € • 2-hrob od 1690 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €

DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021
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Sklad zemiakov v Popudinských Močidľanoch 
ponúka na predaj kvalitné zemiaky 

na zimné uskladnenie odroda AGRIA 
25kg vrece - 10€, ponúkame 

aj mak na potravinárske účely 1kg - 5€
a kŕmne zemiaky 100kg - 10€
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

399 € 449 €

599 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Advent sa tento rok podľa dostup-
ných údajov začína v nedeľu 28. no-
vembra. Advent by nás mal meniť a 
my by sme mali meniť nastávajúce 
obdovie, ktoré trvá až do Vianoc. Mal 
a mali.

Pre veriacich je obdobie adventnu 
akýmsi očakávaním vstupu do nového 
cirkevného roka a pre materiálne zmýš-
ľajúcich by mohol mať Advent tiež veľ-
mi veľký odkaz. O dobre ako takom a o 
túžbe byť lepším človekom.

Žijeme už druhý rok v atmosfére 
strachu, obáv, chorobnosti. Ale aj 
uprostred strachu, nenávisti, zla, agre-
sivity. Ono to jedno s druhým tak nejak 
súvisí. Niekto rieši obavy a strach sna-
hou o poznanie, iný sa im bráni silou. 
Oba spôsoby sú ľudské, mali by byť 
chápané a pochopené. Najhoršie na 
všetkom je, že čoraz viac sa zdá jasné, že 
vládnucim politikom doslova záleží na 
tom, aby sme žili v strachu a v obavách. 
Médiá hlavného prúdu nerobia nič iné, 
iba šíria informácie o katastrofe, nechut-
ne emotívne zafarbené do farieb smrti a 
beznádeje, zla a nenávosti.

Advent by nám mohol pomôcť. 

Nám, ktorým, zjavne nikto pomôcť 
nechce. Advent by nás mohol nasmero-
vať viac k pokoju, k tichu, k uvažovaniu, 
ak nie hneď k rozjímaniu a hlavne k dob-
ru. K myšlienkam na dobro. Mal by nás 
na čas zbaviť nenávisti, zla, počas Ad-
ventu by sme mali pochopiť, žťe nielen 
my (ja) tu žijeme, že sú tu pri níás aj iní, 
ktorí tiež chvcú žiť a dožiť sa. Vianoc, jari 
2022, vnúčat, ako kto. Skúsme do sveta 
kričať menej toho nášho JA. Prosím. A 
dávajme najavo viac MY. Lebo ak to ne-
dokážeme, zvíťazia ONI. Je to náramne 
jednoduchá matematika.Kde sa dvaja 
bijú, tretí vyhráva. A ten tretí – moc, po-
trebuje vyhrávať priam existenčne.

Takže, blíži sa advent a ten nám 
priam ponúka, aby sme prestali útočiť 
sami na seba. Ľudia na ľudí. Občania na 
ob čanov.  Materiálne zalo-
žení občania môžu skúsiť 
zmier a veriaci zas nastoliť 
vládu mieru a  pokoja vo 
svojich vnútrach. Bol by to 
fajn Advent, verte mi.

Všetko dobré 
vám želá

Blíži sa advent, 
ale nič tomu nenapovedá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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obilie, kŕmne zmesi, seno, slama
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od 99 €/t

 od 190 €/t

 SUPER CENY 
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Občianska
riadková
inzercia

»Predám Hyundai Ac-
cent 1,3 garážované, r.v. 
2006, najazdené 230 
000 km, STK a EK do 
júna 2022, letné + zim-
né gumy, cena 1750 €. 
Tel. 0903847172

Kúpim starý PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JA-
WA 21,MUSTANG,MOPED 
STADION,JAWA 90 SIM-
SON ENDURO ELECTRO-
NIC aj pokazené. Platím 
ihneď. Ponúknite. Tel. 
0915215406

»Kúpim haki lešenie. 
Tel. 0908532682

»Ponúkam pripúšťanie 
kôz.Tel. 0907276042 
»Predám jatočné mor-
ky, Kopčany. Tel. 0903 
572 514 
»Predám mladých 
5-mesačných kohútov 
na chov. Tel. kontakt: 
0903 159 259 
»Predám kozu, cena 
dohodou.Tel. 0907 276 
042

»Vykupujem gramofó-
nové LP platne (vinyl).
Tel. 0918315093

01 AUTO-MOTO / predaj        

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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OSOBNÝ BANKROT- AKO NA TO
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ

ELEKTROINŠTALÁCIE
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete   AKCIA-   20% zľava 
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Aká je história firmy Klemon Fashion?
Spoločnosť bola založená v roku 1990 v Holíči. Od začiatku až doteraz sa jedná 
o čisto slovenský rodinný podnik. Na trhu sme teda už viac ako 30 rokov.

Koľko zamestnancov v súčasnosti zamestnáva?
Aktuálne približne 120 zamestnancov.

Čo firma Klemon Fashion vyrába?
Špecializujeme sa na exkluzívnu módu na mieru, predovšetkým pánske košele 
a obleky, ktoré si nachádzajú zákazníkov prakticky v celej Európe, ale aj v zámorí 
(napr. USA). V našom portfóliu majú miesto aj originálne módne kolekcie európ-
skych návrhárov, alebo rôzne typy pracovnej módy. Našou filozofiou je flexibilne 
reagovať na rôznorodé potreby zákazníkov a ponúknuť produkt najvyššej kvality.

Má ešte odevná výroba na Slovensku perspektívu?
Samozrejme. V našom prípade sa jedná o sofistikovanú výrobu, ktorá sa nezaobíde 
bez hlbokých znalostí a skúseností našich krajčírok, ktoré si pre ich schopnosti 
nesmierne vážime. Veľmi ma mrzí, ak sa v médiách pri článku o krachujúcich pod-
nikoch objaví ilustračná fotografia z krajčírskej dielne. Jedná sa o veľký omyl 
a náš segment tieto predsudky poškodzujú. Ale myslím, že sa situácia pomaly mení 
a ľudia si konečne začínajú vážiť skúsenosti a odbornosť, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou každého poctivého remesla. O odevné produkty s vysokou pridanou hod-
notou vyrobené v EÚ je celosvetovo čoraz väčší záujem.

Aké sú pracovné podmienky v podniku?
Hlavným menovateľom je neformálnosť. Kde inde ako v rodinnom podniku stretá-
vate majiteľa denne na chodbe a máte príležitosť osobne riešiť akúkoľvek pracovnú 
alebo životnú situáciu? Ku každému zamestnancovi pristupujeme veľmi osobne, 
vnímavo a s dôverou a to isté sa nám aj vracia späť vo forme dobrej 
a tvorivej atmosféry na pracovisku.

Organizácia výroby je smenná?
Nie, nikdy sme nechceli ísť cestou smennej výroby. Rozumieme, že v mnohých sfé-
rach je smenná výroba nevyhnutná a s veľkým rešpektom pristupujeme ku každé-
mu pracovníkovi v smenných prevádzkach. Ale sme si vedomí koľko energie 

Klemon Fashion: 
tradícia a perspektíva odevnej výroby v Holíči

a času, ktorý by pracovník mohol venovať svojim najbližším, smenná práca vyža-
duje. Sme presvedčení že predvídateľná jednosmenná (ranná) práca je ľudským 
potrebám najbližšia a dá sa najľahšie skombinovať s rodinným životom a zaslúže-
ným odpočinkom po práci.

Aké sú špecifické potreby vašich zamestnancov?
Väčšina zamestnancov sú ženy, ktorým sa snažíme vychádzať v ústrety v mnohých 
smeroch. Jednou z výziev je spojenie starostlivosti o malé deti a kariéry, v tomto 
prípade ponúkame napríklad možnosť skrátenej, alebo individualizovanej pracov-
nej doby. Životných situácii je množstvo a snažíme sa spoločne hľadať odpoveď na 
každú z nich.

Nájdu si v spoločnosti miesto aj záujemcovia z iných odborov?
Áno, máme pozície, ktoré nevyžadujú odevné zručnosti. Samozrejme ak je záujem-
ca ochotný, radi ho naučíme akékoľvek zručnosti. Každý zamestnanec so zodpo-
vedným prístupom k práci je u nás vítaný.
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»Hľadám priateľku do 
60 rokov z okolia Holiča,  
SMS na.Tel. 0910612585 
»Sympatická 56 r hľadá 
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0944 724 181 
»38 ročný dobre zabez-
pečený muž hľadá ženu 
na vzťah, Skalica. Tel. 
0949018660

Chcete si
podať
inzerát?
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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SE zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Občianska
riadková
inzercia

InZerÁT,KTorÝ
PreDÁvA

16 ZOZNAMKA    
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

www.abc-okna.sk

okna@abc-okna.sk      holic@abc-okna.sk                 Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)                  tel.: 0948 344 401

LETNÁ AKCIA
Najnižšie ceny

na okná a dvere
Zľavy na novostavby

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

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
HS Portál

NAVIAC POSKYTUJEME PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!

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

Murárske práce

0904 259 971
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VÝROBA A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

NOVINKA:

BRIKETY
z tvrdého dreva

 PALIVOVÉHO
DREVA

0908 979 377

InZerCIA
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ANTIGÉNOVÉ 
A RT-PCR TESTOVANIE 

PRE SAMOPLATCOV
AG Test – objednávka 

cez Momky.sk – 

AG Test – platba 

na mieste – 

PCR Test – klasický – 

alebo kloktací – 54,99 € 

8,99 € 

14,99 € 
49,99 € 

Hollého 3507

Otváracia doba: 

08.15 – 13.15 hod. (pondelok – piatok)

Skalica

Otváracia doba: 

08.00 – 11.00 hod. 
-

Senica

Otváracia doba: 
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Tel:0905 267 750 SENICA

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

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

SENICA - KOLÓNIA kamenskoda@gmail.com

+421 915 101 677

Akcia v mesiacoch november – február 30 % zľavy
na kuchynské pracovné dosky zo žuly a mramoru,

parapetné dosky, schody so zamerom zdarma.
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POHREBNÁ SLUŽBAZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:0907 928 212, 0915 732 830www.pohrebnesluzby-holic.sk

prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)

Komplexné pohrebné - cintorínske službymaloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...medzinárodná preprava zosnulých
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PEKARr s.r.o., Skalica

v Dome smútku v Skalici
sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...

Stála služba pri
prevoze zosnulých

tel.: 034 / 651 14 11

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0915 732 830
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ŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBA

DOJČ
Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Hovan-
èíková, 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

PEKAR SRs s.r.o.
POHREBNÁ SLUŽBA

Komplexné pohrebné služby, maloobchod,
svieèky, kahance, vence, ikebany, vázy a i.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

BLACK

FRIDAY

veľké
znižovanie  cien

od 20. do 30. novembra

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24
,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €
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Skúsenosti našich zákazníkov
V našich článkoch sa snažíme prinášať 

Vám poznatky z použitia CBD, pričom 
dôraz kladieme na informácie z vedec-
kých štúdií. Napriek tomu, že problema-
tika pôsobenia CBD je predmetom časté-
ho skúmania, vedci prídu prakticky vždy 
k záveru, že v oblasti pôsobenia CBD a 
vôbec fungovania endokanabinoidné-
ho systému v rámci ľudského organiz-
mu, ide o oblasť, ktorá je natoľko široká             
a s takým vysokým potenciálom, že si 
zaslúži ešte veľa ďalšieho výskumu.

Ďalším veľmi často sa vyskytujúcim 
poznatkom je, že pôsobenie CBD – a špe-
cificky dávkovanie – je u každého indivi-
duálne a nedá sa spoľahlivo plošne určiť 
pre všetkých. Preto je dobré zaujímať sa 
nielen o odborné názory a poznatky, ale 
pýtať sa na skúsenosti aj bežných použí-
vateľov.

Zozbierali sme preto skúsenosti, kto-
ré Vám možno pomôžu pri rozhodova-
ní sa či siahnete práve po CBD oleji.

Roman (56), Komárno :

„Mal som problém so spánkom a kon-
centráciou. Mám povolanie, ktoré si vyža-
duje moju 100% koncentrovanosť. Počas 
výkonu a vďaka 10% CBD od CBDexpert 
sa môžem bez stresu spoľahnúť na svoju 
hlavu a v noci spím v kľude bez streso-
vých myšlienok“    

Diana (39), Bratislava :

„Asi každá žena pozná menštruačné bo-
lesti, no tie moje boli takého charakteru, 
že ma na dva dni úplne odpísali a musela 
som doma ležať v bolestiach. Lieky proti 
bolesti zaberali iba na chvíľku. Nechcela 
som si navyšovať dávky, aby som nezo-
stala závislá, vyskúšala som rôzne alter-
natívy ale bez efektu. V novinách som 
našla článok o CBD, na základe ktorého 
som si objednala a po mesiaci užívania 
som mala oveľa ľahší priebeh bez men-
štruačných bolestí. Na tretí mesiac som 
ani netušila že mám menštruáciu, keďže 
som bola úplne bez bolestí, CBD užívam 
aj naďalej preventívne“

Sandra (32), Vlčkovce :

„Trápili ma depresijné stavy, na ktoré som 
už roky užívala antidepresíva. Keďže som 
si uvedomila, že začínam byť závislá, zľak-
la som sa a suseda mi odporučila vyskúšať 
CBD olej. Veľmi som tomu neverila, ale na 
moje prekvapenie, som si mohla dovoliť po 
pár týždňoch stiahnuť denné dávky anti-
depresív na minimum. Síce ešte si netrúfam 
úplne vysadiť, ale som na dobre ceste. Mo-
mentálne užívam 20% CBD olej od CBDex-
pert.“

Ján (63), Kežmarok :

„Objednal som si CBD olej kvôli prevencii 
a podpore imunity. Chuť Vášho CBD je strá-
viteľná, zatiaľ neviem vyjadriť účinok, ale 
potešilo ma, že CBD olej máte je v sklenej 
fľaške a nie v umelohmotnej.“

Lucia (21), Píla :

„Produkty CBD olejov ma veľmi milo pre-
kvapili. CBD olej som začala užívať kvôli dl-
hotrvajúcej únave a môžem povedať, že po 
pár týždňoch užívania cítim zlepšenie. Od-
porúčam študentom na lepšiu koncentráciu 
pri učení sa“

Ak patríte aj vy k používateľom, ktorí majú 
s CBD svoje skúsenosti, prosím podeľte sa      
s nami o ne. Zašlite nám e-mail s vašimi po-
znatkami na mail: mrenova@regionpress.
sk a radi ich uverejníme.           » red.

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

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

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

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

Vo veku 69 rokov zomrel slovenský 
spevák a skladateľ žijúci v Prahe, mo-
derátor hudobných podujatí, tvorca, 
ale aj propagátor hudby doma a v za-
hraničí Miroslav „Meky“ Žbirka. 

„Správy o mojej smrti sú pravdivé, 
to by povedal Meky, keby žil,“ píše sa 
na sociálnych sieťach speváka, ktorého 
zvykli volať jednoducho Meky alebo aj 
slovenský Paul McCartney.

Miro Žbirka bol legendou slovenskej 
hudobnej scény, viacnásobný Slávik 
a víťaz ankety Spevák roka na Sloven-
sku, od roku 2006 člen Siene slávy na 
Slovensku, hudobník, ktorého albumy 
vydávané od polovice 80. rokov dosa-
hovali niekoľkostotisícové náklady. 
Absolvoval množstvo koncertov doma 
i v zahraničí.

So zosnulým Miroslavom Žbirkom 
sa lúči celé Slovenski i Česko. Nechýba 
ani speváčka Marika Gombitová. „Môj 
drahý Meky, veľmi mi budeš chýbať. Si 
v mojom srdci navždy. S láskou Tvoja 
princezná,“ uviedla na sociálnej sieti 
Gombitová.

Správa o úmrtí Miroslava Žbirku 
zasiahla aj básnika a textára Kamila 
Peteraja. „Ako blesk z čistého neba. Ve-
del som, že Meky má nejaké zdravotné 
problémy, ale že koniec môže byť až 
taký fatálny, to som netušil,“ uviedol 
pre TASR Peteraj.

„Je to pre mňa veľmi ťažká správa, 
s Mekym som spolupracoval od jeho 

začiatkov,“ spomína Peteraj, ktorý so 
Žbirkom spolupracoval už na jeho debu-
tovom albume Doktor sen z roku 1980. 
„Mali sme krásnu spoluprácu, mal veľ-
ký melodický talent. Samozrejme, bol 
vynikajúci spevák a hlavne tomu celé-
mu veľmi dobre rozumel,“ uviedol na 
adresu slovenského Paula Mccartneyho 
textár.

„Dobrý, rovný, rýdzi. Unikátny hu-
mor. Otvorenosť a ľudskosť. Veľký pane, 
máte môj obdiv a úctu. Ďakujem. Nielen 
za inšpiráciu,“ napísal na sociálnej sieti 
Instagram český spevák Tomáš Klus.

Posledná rozlúčka s českosloven-
skou hudobnou legendou Mirom Žbir-
kom, ktorý zomrel v stredu (10. 11.), bude 
vo Veľkej obradnej sieni Krematória 
Strašnice v Prahe v piatok 19. novembra 
o 14.00 h. Prenos z obradu bude zabez-
pečený prostredníctvom obrazoviek a 
priameho vysielania na oficiálnom fa-
cebookovom profile Mira Žbirku https://
www.facebook.com/MiroZbirka/.

Ďakujeme, Meky!

» red
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0905631871

3D geometria HUNTER
Servis klimatizácie

Skúšobná linka bŕzd a tlmičov 
Autoklampiarske a lakovnícke práce

AUTOSERVIS 
OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

PNEUSERVIS 
MANTAP

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

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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Miesto predaja:
Sobotište - areál družsta Samuela Jurkoviča 

od PONDELKA do PIATKU 
v čase od 8:00 do 16:00 hod.



zemiaky : 0,40 € / kg 
cibuľa : 0,40 € / kg  

Zeleninu si môžete
objednať aj telefonicky na:
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

25. novembra 1915   
Albert Einstein predložil konečnú verziu gravitačného zákona, zná-
meho ako všeobecná teória relativity

Výročia a udalosti

20. novembra 1945    
začiatok norimberského procesu.

Výročia a udalosti
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Detský štafetový kros 

30.10.2021 sa konalo 1.kolo jesennej súťaže - Detský štafetový kros v Jablonici 
v areáli ZŠ Jablonica, kde sa preteku zúčastnili pretekári z AK Junior Holíč. Za 
najmladšiu kategóriu pretekalo 8 detí z Atletickej škôlky AK Junior Holíč pod vede-
ním trénerky Mgr. Karin Hepnerovej a za starších žiakov 4 dievčatá pod vedením 
trénera Tomáša Vintra. 
Sobotné počasie nebolo veľmi priaznivé, fúkal silný vietor a tak sa trať pre mlad-
šiu kat. skrátil na cca 260m (4x260m). Starší žiaci bežali 4x520m.
V kategórii mladší žiaci sa naša A štafeta v krose 4x260m v zložení Timotej 
Hollý, Nina Barcziová, Peter Tomčík, Nina Lanžová umiestnila na 3.mieste. A na 
4.mieste sa umiestnila B štafeta v krose 4x260m, ktorej bežali Nicolas Trnavský, 
Natália Ella Lukáčová, Jaroslav Kuchár a Liana Kečkešová. 
Na štart sa postavili za staršiu kategóriu v štafete 4x520m  Simona Horná, Emma 
Kepáková, Dominika Mačeková, Gabika Pikálková. 
Čisto dievčenská štafeta štartovala mimo súťaž, keďže sme nedokázali vyskladať 
zmiešané družstvo v tejto kovidovej dobe. 

Držíme našim malým pretekárom palce.                                
 Mgr.Hepnerová,Roučka
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NEWSLETTRA

Prečo sú Slováci podpriemerní
Slováci sú v rámci EÚ podľa nezávislých agentúr a štatistických údajov v každej 
oblasti hodnotenej,  hlboko podpriemerní a nachádzajú sa na dvadsiatom 
piatom až dvadsiatom siedmom mieste. Toto sú fakta, ktoré by mali trápiť, 
mrzieť, pretože kto nechce byť na prvých miestach a prípadne byť príkladom 
pre ostatných. My vieme občas zabodovať-športovci, umelci prípadne vedci, 
ale sú to skorej výnimky a vieme sa presadiť ako jednotlivci prípadne kolektí-
vy. Inak vo všetkých hodnoteniach celospoločenských sme na tom tak, ako je 
vyššie uvedené. Prečo tomu tak je? My sme to zhodnotili z hľadiska historického 
a vzťahového.
Slováci sú pôvodne slovanským kmeňom, ktorý obetoval svojim bohom v 
dávnych časoch v oblasti stepí za Kaspickým morom, kde chytali divoké kone 
a ich ochočovali, lovili -jaky, chovali možno ovce a robili tam iné vylomeniny. 
Všetko to bolo pre prežitie a teda v poriadku najlepšom. V dobe tej tu v Európe 
bola Rímska ríša ,kde Rimania dobívali iné územia a okrem toho, že dobili, tak 
aj zavádzali svoje pokročilé zvyky a kultúru Rimanov, čo kmeňom na dobitom 
území väčšinou kultúrne pomohlo. Slovanov sa táto doba nijako nedotkla, pre-
tože tam Rimania dosah nemali a keď tak len okrajový. Mali sme trochu smolu. 
Následne v rámci sťahovania národov sme sa premiestnili do oblasti východnej 
Európy, kde sme zrejme hľadali lepšie životné podmienky, ktoré sme tu zrejme 
našli, a tak tu Slovania a Slováci s nimi zostali a budovali tu to svoje slovanské 
bydlo. Zmena bola asi pozitívna, ale tiež bola smola, že v Európe bol temný 
stredovek, a tak sme sa nemali s kým  zušľachťovať. Následne sme v rámci 
Rakúsko-Uhorska  storočia boli v priamej línii viazaní na to chudobnejšie Uhor-
sko, kde nám Maďari veľa nepomohli a mnoho krát, práve naopak. Takže zase 
nič významné pre nás. Po dvoch vojnových katastrofách nás postihla ďalšia a 
to bolo delenie sveta, kde sme pripadli na našu smolu do vplyvu Sovietov a tí tu 
zaviedli štyridsať rokov -socializmu pod vedením -Komunistickej strany. Bola 
to doba, kde sa každý tváril, že je dobre, ale vnútri hromžil, pretože z východu 
išiel mráz a nepohoda. Európa nám za tých štyridsať rokov utiekla po každej 
stránke. Potom prišla nádej s pádom komunistického režimu, ba dokonca sme 
sa úplne osamostatnili a vznikla-Slovenská republika, skákalo sa cez vatry a 
prijali ústavu a spravovali -náš štát. A to je zdá sa ďalšia katastrofa, pretože to 
bol obrat spontánny ,bez prípravy a ukázalo sa kto sme. Sme všetci nasratí a 
hľadáme vinníka všade, len nie tam kde problém je. A problém je v Slovákovi. 
Bohu žiaľ.
K tejto vývojovej historiografii to chce trochu optimizmu a niekto by možno 
povedal, tiež možno dôležité a to je konštatovanie, že my za to, že sme podprie-

merní nemôžeme. Vzhľadom k vyšeuvedeným okolnostiam môžeme byť hrdý 
národ, pretože ten kto by prekonal tak nepriaznivý vývoj a spústu smoly ako 
sme mali my, by na tom nebol lepšie. Môžeme byť hrdí na to, že -sme. Pridanú 
hodnotu nemáme. Čo s tým -ťažko povedať. Na záver ešte niekoľko pozitívnych 
javov v histórii Slovákov. Cyril a Metod, štúrovci, nežná revolúcia a vstup do EÚ. 
Čo bude, to sa uvidí.
Toto je text z názoru štyroch prítomných, takže sme mali právo prijať uznesenie 
a toto je výstup z nášho stretnutia. Prečo sú Slováci tak šľahnutí? Netvrdím, že je 
to úplná pravda, ale úplná blbosť to tiež nie je .

P.S Niektorí hovoria, že bude dobre. Rád by som tomu veril a trochu mi na tom 
záleží.                
Skalická kaviareň November 2021           účasť -štyria           

Zapísal-Řepa Karel
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Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

Ponúkame:

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

na jednozmennú prevádzku

- Kontrola súladu s technologickým postupom

- Úplná fyzická a vizuálna kontrola funkčnosti bicyklov, 

  prípadné donastavenie jednotlivých 

  komponentov – mechanických aj elektrických

- Upozornenie na opakované chyby konkrétnych 

  pracovníkov, prípadné názorné predvedenie 

  bezchybnej montáže

- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,-- EUR 

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s. 

  za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

V prípade záujmu zasielajte žiadosti 

s profesným životopisom 

na e-mail: svrckova@dema.sk
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Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

Ponúkame:

VEDÚCI SKLADU 
VO VÝROBE BICYKLOV

na jednozmennú prevádzku

V prípade záujmu zasielajte žiadosti 
s profesným životopisom 

na e-mail: svrckova@dema.sk

- Úplné stredoškolské vzdelanie
- Prax v oblasti skladového hospodárstva 3 roky

- Základná hrubá mesačná mzda 1.000,-- EUR 
- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- Možnosť profesného rastu
- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s. 
  za zvýhodnené ceny
- Príjemný kolektív

- Riadenie a udržiavanie skladu v súlade 
  s internými pravidlami spoločnosti. 
- Riadenie, kontrola a koordinácia tímu skladníkov. 
- Zabezpečovanie a kontrola výmeny materiálu 
  a informácií medzi skladom a výrobou. 
- Prijímanie tovaru na sklad, kontrola a označovanie 
  tovaru, vedenie skladovej evidencie, inventúry. 
- Zabezpečenie vykládky a nakládky materiálu. 

Požadujeme:
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PROGRAM KINA  

CINEMAX  SKALICA

ŠTVRTOK 18.11.2021
Karel 15:10, 17:40, Želanie pre Ježiška 15:20, 18:00, 
Duna, Eternals 20:20, King Richard 20:30

PIATOK 19.11.2021
Karel 15:10, 17:40, Želanie pre Ježiška 15:20, 18:00, 
Duna, Eternals 20:20, King Richard 20:30

SOBOTA 20.11.2021
Rodina Addamsovcov 2 13:10, Ron má chybu 13:00, 
Karel 15:10, 17:40, Želanie pre Ježiška 15:20, 18:00, 
Duna, Eternals 20:20, King Richard 20:30

NEDEĽA 21.11.2021
Rodina Addamsovcov 2 13:10, Ron má chybu 13:00, 
Karel 15:10, 17:40, Želanie pre Ježiška 15:20, 18:00, 
Duna, Eternals 20:20, King Richard 20:30

PONDELOK 22.11.2021
Karel 15:10, 17:40, Želanie pre Ježiška 15:20, 18:00, 
Duna, Eternals 20:20, King Richard 20:30

UTOROK 23.11.2021
Karel 15:10, 17:40, Želanie pre Ježiška 15:20, 18:00, 
Duna, Eternals 20:20, King Richard 20:30

STREDA 24.11.2021
Karel 15:10, 17:40, Želanie pre Ježiška 15:20, 18:00, 
Duna, Eternals 20:20, King Richard 20:30
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

STAVEBNINY

prijmeme na TPP

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

grepiniakova@krajn.sk, 0917 661 831

do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi
mzda: 900,- eur brutto + výkonnostné odmeny

ADMINISTRATÍVNEHO
PRACOVNÍKA
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Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € brutto/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € brutto/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné benefity. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

Životopis zasielajte na: office@ttcontrols.sk, tel.: 034/778 20 90, 0911 226 166,
www.ttcontrols.sk, alebo osobne Radlinského 23,  Malacky  90101, 

po – pia 8:00-12:00  / 12:30 – 16:00

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:

6
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0903 435 184
0903 918 949

SBS PROFI V+K

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

prijme

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

Preukaz odbornej spôsobilosti

Plat: 3,60 eur brutto + príplatky

na objekty v Skalici
(výrobný podnik)
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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)  

 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 íspevok na DDS  odmeny za

zlepšovateľské hnutie  odmeny pri pracovných jubileách

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739       

Prosím kontaktujte nás na 

   odmena za nájdenie nového zamestnanca
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Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI

Náplň práce: 

Ponúkame:

ADMINISTRATÍVNY 
PRACOVNÍK - REFERENT

na jednozmennú prevádzku

V prípade záujmu zasielajte žiadosti 
s profesným životopisom 

na e-mail: svrckova@dema.sk

- Ukončené stredoškolské vzdelanie

- Znalosť práce s PC

- Prax v administratívnych zručnostiach najmenej 1 rok

- Základná hrubá mesačná mzda 850,-- EUR + prémie 

- Po zapracovaní trvalý pracovný pomer

- Možnosť profesného rastu

- Nákup tovaru v spoločnosti DEMA Senica a.s. 

  za zvýhodnené ceny

- Príjemný kolektív

- Evidencia dochádzky

- Evidencia plnenia výkonovej normy

- Evidencia príjmu, výdaju a chýbajúceho materiálu 

- Evidencia vývozu bicyklov

- Evidencia obalového materiálu

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

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

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

Požadujeme: stredoškolské technické vzdelanie v odbore polygrafia alebo
strojárstvo 

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

personalne@grafobal.sk              034 6967330, 0914 222 739        

Prosím kontaktujte nás na 
  • odmena za nájdenie nového zamestnanca

24. novembra 1859    
Charles Darwin publikoval O pôvode dru-
hov (On the Origin of Species).

Výročia a udalosti

0908 979 377

InZerCIA
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AUTOELEKTRIKÁR na montáži kabín

 

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

 

Hľadáme pre závod v Holíči, Slovensko:

Fortaco Group 

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.

 

P o n ú k a m e  zaujímavú prácu v medzinárodnej fabrike 
a dobré príležitosti pre rozvoj profesionálnych schopností 
v modernom pracovnom prostredí špičkových technológií.

Finančné ohodnotenie:
• mzda brutto 5,22 €/hod., z toho základná mzda je 4,35 €/hod., 
  ku ktorej sa vždy pripočítajú osobné a výkonnostné príplatky
• Prvé zvýšenie mzdy už po 3 mesiacoch !!
• Je možná dohoda vyššej nástupnej mzdy v závislosti 
  od skúseností uchádzača.  

 Zamestnanecké výhody a benefity
• pravidelné zvyšovanie mzdy
• dochádzkový bonus 350 € + 5 dní dovolenky nad rámec zákona
• garancia pracovného pomeru na dobu neurčitú po 6 mesiacoch
• náborový príspevok
• príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
• príplatok za poobednú zmenu 0,30 € / hodina
• stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,60 €
• práca len na 2 zmeny

DANEX Slovakia, s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

,
prípadne mailom: info@danexsro.sk

alebo nás kontaktujte priamo na tej istej adrese.

Nástupná mzda brutto od 1252/ 163 h.
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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

 PRIDAJTE SA DO TÍMOV 
 V PROTHERM PRODUCTION  
 V SKALICI

Veľký európsky výrobca kotlov hľadá: 

operátorov a operátorky na montáž kotlov

skladníkov a skladníčky s praxou 

nástup je možný ihneď
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Basketbal:
Bánovce n/Bebravou  
–  MŠK BO Holíč 

71 : 57 (30:22) 

     V II. lige Západ vyces-
tovali basketbalisti MŠK 
BO Holíč v oklieštenej zo-
stave no z odhodlaním na 
prvý zápas na súperovu 
palubovku do Bánoviec 
nad Bebravou. V prvej 
štvrtine sa prezentovali 
domáci úspešnou streľ-
bou spoza trojkového 
oblúka a dôraznou obra-
nou čím si vytvorili päť-
bodový náskok do druhej 
štvrtiny. V úvode druhej 
časti sa Holíčanom poda-
rilo dotiahnuť na súpera, 
no za stavu 20 : 20 šnúrou 
ôsmich bodov Bánovča-
nia odskočili súperovi 
a týmto rozdielom vyhrali 
prvý polčas. V druhom 
polčase sa prejavil rozdiel 
v širšom kádri domácich 
hráčov, ktorí zrýchle-
nou hrou navýšili skóre 
na dvadsaťjeden bodov. 
V závere Holíčania se-
dembodovou šnúrou už 
len skorigovali záverečný 
výsledok 71 : 57.  Ďakuje-
me Mestu Holíč, všetkým 
sponzorom, mediálnym 
partnerom a fanúšikom 
za podporu!!!  

22. novembra 1938    
Slovenská krajina získala autonómiu v 
rámci 2.ČSR

Výročia a udalosti 23. novembra 2004    
0. ročník udeľovania slovenských filmo-
vých cien Slnko v sieti

Výročia a udalosti
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


