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

86.750
87.350
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
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
48.090
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

deň, keď si po silnom záchvate Vincent Van Gogh odrezal ucho.

Murárske práce
0904 259 971
• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby, sanita
• jadrové vŕtanie
• výstavba RD

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
e
0903 526 876 | 0910 114 407

Všetkým našim verným
zákazníkom a fanúšikom
prajeme pokojné prežitie u
Vianočných sviatkov a Šťastný nový rok.
Veríme, že sa vidíme opäť v novom roku!
žalúzie · siete · rolety · roletky · okná · dvere · zasklenie balkónov · zimné záhrady
Sobotište 719

0905631871

41-05

$ 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

noviny SE 21-50
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0908 979 377

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

MANTAP

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

Výročia a udalosti

23. decembra 1888

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

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

41-0028

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

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

41-0006
63-13

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Jedno však môžem. A to poďakovať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to,
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará
mama mi kázala, „a nezabudni poprosiť o odpustenie“... Keď som sa ako
Často na to myslím, nielen teraz, malý pýtal koho, veselo mávla rukou
na konci roka. Keby som tak mohol a povedala - „to máš jedno“. A dodala
povzbudiť všetky zdravotné sestry a - „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu
bratov, zdravotnícky personál, leká- po odpustení. Vtedy vieš, že nie si dorov. Môžem im iba od srdca poďakovať, konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či
úprimne a pokorne, za to, že už takmer povedal, bolo správne“.
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zuKeby som mohol napísať, že tento
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú týždeň už nemocnice neprijali žiadnešancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž- ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky,
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza- prekáračky, keby sa s pandémiou strabudnem“. Viem, že v tomto želaní nie tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z
som na Slovensku sám. Viem, že takto titulu moci iba vulgárne nadávajú a zázmýšľajú mnohí.
roveň nás karhajú a poučujú o duchovKeby som tak mohol odpísať kaž- nosti predvianočného času, keby som
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ- mohol, tým by som...
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či
Nie, to by asi nebolo
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. správne. Vážení čitatelia,
Dokonca by som rád odpísal aj tým, vďaka za vašu pozornosť.
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, Takú, či onakú. A aby rok
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 2022 bol pre vás rokom
jednej ruke. Keby som mohol, každému slúžiaceho zdravia!
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou.
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
tím to všetko, čo som napísal?
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
Keby som tak mohol zmeniť ten náš
malý svet k lepšiemu! Keby som
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby
som tak mohol...

63-0009
63-07

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

OSOBNÝ/NÁKLADNÝ

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

$

$

63-29

Redakcia:

Keby som mohol

41-01

SENICKO-SKALICKO
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63-20

senICko

INZercIA
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

BRIKETY
PELETY

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

DREVENÉ, KÔROVÉ, UHOĽNÉ, SLNEČNICOVÉ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

DREVENÉ, SLNEČNICOVÉ

63-59

63-156

3

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-05

1500

449 €

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

noviny SE 21-50

10% ZĽAVA
2300

399 €

1500

AJ S DOPRAVOU

800
1500

www.palivalanzhot.sk
Tel: +420 733 712 755

41-98

Výročia a udalosti
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa
zrušilo otroctvo v USA

18. decembra 1865

16-0207

0908 979 377

zdravIe, služby
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Občianska
riadková
inzercia
MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

BRIKETY
63-62

0918 645 802
0907 784 324

41-0014

z tvrdého dreva

02 AUTO-MOTO / iné

INZercIA
0905 915 033

63-88

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

»Prenájom 3 izbového
bytu v Kútoch na zeleznicnej stanici. Cena
500e +70e energie. Tel.
č:0948 002 614

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

Work

»Predám pozemok v
Skalici-lokalita Psíky,
cca 100 m od mest.
búdy, plocha 1349 m2,
šírka cca 13,70 m, RK nevolať.Tel. 0949801029

0944 716 337

63-148

sk

07 REALITY / iné

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce
work.byvanie@gmail.com

41-27
41-0007

»Predám motory a
prevodovky 1202,1203
výmena za triodyn.Tel.
0944634153
»Kúpim SIMSON, ENDURO
ELECTRONIC,
STARÝ PIONIER, JAWA
05, JAWA 20, JAWA 21,
JAWA MUSTANG STADION, JAWA 90, platím
ihneď, ponúknite.Tel.
0915215406
»ČZ- JAWA Odkúpim
Motocykel/Diely - SERIÓZNA
DOHODA.Tel.
0908205521

NOVINKA:
63-23

»Predám Škoda Fabia,
kategória M1, farba
modrá, r.v. 2001, STK
7/2022, cena dohodou pri obhliadke.Tel.
0911660211

PALIVOVÉHO
DREVA

63-165

01 AUTO-MOTO / predaj

VÝROBA A PREDAJ

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.
Tel. 0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

41-07

»Ponúkam pripúšťanie
kôz.Tel. 0907276042
»Predám kozu, cena dohodou.Tel. 0907276042
»Predám lúpané orechy.Tel. 0346683034
»Predám mladých kohútov na chov, Skalica.
Tel. 0903159259
»Predám čisté oceľové
sudy (200l) s uzáve-

www.regionpress.sk
noviny SE 21-50
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služby

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

5

POHREBNÁ SLUŽBA

PEKARr s.r.o., Skalica

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

POHREBNÁ SLUŽBA
DOJČ

41-0008
41-11

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

INZercIA


0908 979 377

VUR

VNODGRPY6NDOLFL 5\EQLĀQiEìYDOp263
UVTGwPÆMT[VKP[
UVTGwPÆQMP¾
UVCXGDPÆTG\KXQ
EGTVKHKMQXCPÚXÁ\PÊM
QFMXCRQXÆU[UVÆO[
MNCORKCTUMGXÚTQDM[
QUDFQUM[QDMNCF[
NKMXKF¾EKCC\DGUVW

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830

SUPER CENY
od 99 €/t
od 190 €/t

63-25



PEKAR SRs s.r.o.

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

41-09

41-0071

Stála služba pri
prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830

67$9(%1e5(=,92

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

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

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

(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

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

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

tel.: 034 / 651 14 11

41-0009
41-12

senICko

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

prístrešky

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

3 1 .1

V
VIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

63-06

0948 787 777 | www.balkona.eu Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-36

splátkyod
od99
99€€
splátky

021

splátky od 98 €

2. 2

ssplátky
sp
plát
átky ood
splátky
od d49€€€
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služby

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA december 2021

rom, vhodné na obilie
alebo vodu, 10€/ks.Tel.
0903406475

ZĽAVA až do 40%

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certiﬁkát

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

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

Bocán s.r.o.,

www.kamenarstvo-bocan.sk

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

63-0018

6

»56r.hľadá štíhlu priateľku.Tel. 0950636539
63-85

17 SPOMIENKA
Bolesťou unavený si
zaspal
zanechajúc
všetkých a všetko, čo si
mal rád. S tichou spomienkou k hrobu chodíme, pri plameni sviečok
na teba myslíme. Dňa
26. 12. 2021 si pripomenieme 6. výročie úmrtia
nášho zosnulého VLADIMÍRA REHÁKA zo Skalice. S láskou spomína
manželka Janka a deti s
rodinami.

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

0910 589 637

Čarovné povesti slovenské
Autorka pani Renáta Matúšková napísala v poradí
už piatu knihu určenú pre deti. V knihe Čarovné
povesti slovenské je aj niekoľko povestí z nášho
regiónu. Nechýbajú prekvapenia, drobné čary,
láska a štipka humoru. Kniha je už v predaji.

Chcete si
podať
inzerát?

63-60

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.

Výročia a udalosti
vstup Slovenskej republiky do Schengenského priestoru

21. decembrer 2007

noviny SE 21-50
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63-0075
63-01

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

relax

7

33-0098

senICko

noviny SE 21-50
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služby
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KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

VTIPY

na tento týždeň

„Viera mi povedala, že
má nejakú chorú nohu,
preto nosí zdravotné papuče.“
„Zaujímavé, podľa mňa
by mala nosiť zdravotné
čiapku.“

Frézovanie

komínov

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

Múdrejší ustúpi ... to
vysvetľuje celosvetovú
nadvládu hlupákov.

ZĽAVAEZ
ER

10-0007

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

Tí, ktorí málo vedia, dobre spia.
Je zvláštne, že niektorí
sa aj prebúdzajú.

Nový vynález môjho
priateľa - veľká kovová
krabica sa štrbinou na
stene. A na nej nápis:
Chcete vedieť, ako veľmi ste naivný? Vhoďte
dovnútra päťsto korún a
dozviete sa to.

*$5Èä29e%5È1<
ERPRQWVN



63-03

NON STOP

16-0010

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

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

Najčítanejšie regionálne noviny

Pokojné, zdravé a šťastné Vianoce želá team

NeJde VÁm
bIZNIS?

KONTAKTUJ
T

e NÁS

0905 915 033, 0908 979 377

www.oftalens.sk

2
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10-0240

skalicko@regionpress.sk

PolITICkÁ InzerCIa / sPomíname, sluŽBY

SENICKO

Minister
Samuel Vlčan:

úloha poľovníkov. Poľovníci sú kľúčoví aj z toho
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov
na uloženie ulovených diviakov a za každého
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce
zástrelné.

Africký mor
ohrozuje
chov domácich
ošípaných
Čo je africký mor ošípaných a prečo je
nebezpečný?
Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.
Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo
šírenie moru?
Spustili sme národnú kampaň na zastavenie
šírenia afrického chovu. Rozdelili sme Slovensko
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch,
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil,
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol
potvrdený, tiež prebieha masívny odlov diviačej zveri.
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov.
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mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch.
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?
Treba povedať, že neexistuje zákonná
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú
práve v lese na postriežke. Keďže nám však
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí,
že by občania mali chodiť iba po vyznačených
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti,
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto
svojej vychádzky do lesa.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať
k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané
nie je/sú v poriadku?
V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ,
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je
prevencia.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese
potvrdený výskyt AMO?
Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú,
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?
Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe
viacerých ďalších parametrov.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého
diviaka?
Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu,
ktorému revír patrí, alebo informovať obecný, resp.
mestský úrad.

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť
mestá a obce?
Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach,
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu,
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest
a obcí nezastupiteľná.

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru
musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je

941210124

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj
to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky,
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Novoročné zvyky
Hlavnou novoročnou poverou bola
nepochybne tá, ktorá pripomínala,
že tento deň má vplyv na celý začínajúci rok. Preto sa všetci snažili
vyhnúť hádkam, obyčajne si priali
navzájom všetko len to najlepšie a
snažili sa byť čo najlepšie naladení.

33-0101

16-0228

ďalšom roku neuletelo šťastie. Bravčové mäso na tanieri znamenalo blahobyt. Novoročné menu muselo byť bohaté, aby ste počas roka nehladovali.
Blahobyt a peniaze malo pričarovať aj
jedlo. Takže okrem bravčového mäsa
sa jedla šošovica, hrach krúpy alebo
jedlá s makom.
Každý sa usiloval mať na Nový rok
Rovnako si ľudia dávali pozor na
niečo nové na sebe, aby bol po celý rok to, čo v prvý januárový deň robia. Ženy
ako nový a lepší človek. Kto mal tento chodili do kostola v bielom odeve, aby
deň pri sebe peniaze, mal ich podľa si zabezpečili úrodu pekného a vysoľudovej tradície aj po celý rok. Za dobré kého ľanu. Držali sa pranostiky ako na
znamenie sa považovalo, ak do domu Nový rok, tak po celý rok. Práca sa nena Nový rok vstúpila mladá žena alebo odporúčala, aby nehrozilo, že pracovať
dieťa. Stará žena znamenala nešťastie. budete bez oddychu celý rok. Prvého
Nič dobrého neveštil ani príchod sta- januára by ste mali mať doma poriadok
rého chlapa oblečeného v kožuchu. a čisto, aby ste takto mali po celý rok
V každom dome však boli vítaní malí nielen v domácnosti, ale aj vo vašich
chlapci – vinšovníci. Ak do domu prišil vzťahoch. Človek sa mal tiež vyhnúť
niekto cudzí, nesmel mať prázdne ruky zlej nálade, hádkam a intrigám.
a priniesť aspoň koláče, resp peniaze,
čo znamenalo, že prináša hojnosť a nie
škodu. Navyše musel zaželať: „Vinšujem vám šťastlivý nový rok, že ním dal
Boh starý prežiť a nového dožiť!“ Každá gazdiná si tento deň dávala pozor
na hrnce. Keby sa jej nejaký rozbil, celý
rok by bol problémový. Cez prah dverí
sa položila metla a kto prišiel do domu
prvý, mal ju zobrať a upratať na miesto,
inak by sa z neho stal nenapraviteľný
leňoch.
V prvý deň nového roka sa neodporúčalo jesť hydinu, respektíve nič
okrídlené. A to kvôli tomu, aby im v
» red
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V krajine zrodu Afrodity
ZSPIRO¤VSZǚTVI^VEHMP3OER8¿X¿RªMQ
QENMXIā'/RE7IZIVRSQ']TVI4V°WRISTEXVIRMEOXSV¬WEZcOVENMRIHSHVŁMEZEN½QEN½TSHāERILSZÀ^REQ

SÐEW REĤIN GIWX] Wc '/ ,]HVSXSYV
WQI WE Z]FVEPM RE 7IZIVRÀ ']TVYW 1MIWXS OHI WE TSHāE PIKIRH]
^cQSVWOINTIR]^VSHMPEFSL]ċE%JVSHMXE (MZSOINĤMI ^¤XSO] Ec R¤HLIVR¬
TMIWSÐREX¬ TP¤ŁI OXSVÀQ LSZSVME EN
ǜ^PEX¬ TP¤ŁIǚ 2E 7IZIVRSQ ']TVI
ZÒEOE HSHVŁMEZERMY WXERSZIRÀGL
TVEZMHMIP Q¤XI TSGMX EOSF] ŁMEHRE
TERH¬QMERMOH]ERMRIFSPE

P

ZSVME WZSVRI HSZSPIRO¤VM RE QMIWXI
4VMZWXYTIRE½^IQMIFSPSZcÐEWIREĤIN R¤ZĤXIZ] TSXVIFR¬ TVIYO¤^EĨ WE
RIKEX°ZR]Q4'6XIWXSQEcHSOPEHSQ
ScTPRSQSÐOSZER°Qǜ8ÀQŁIWQIRE
SWXVSZI NI NIHRSHYGL¬ HSHVŁMEZEĨ
WXVMOXR¬TVEZMHP¤(¤ZEXSENZ§ÐĤ°TSGMXFI^TIÐMETVITVMGL¤H^EN½GMGLHS-

1HWUHEDVDE¡ĥFLHVW
7IZIVRÀ ']TVYW WM ^°WOEP TVI^ÀZOY EN
QEP¬ 0EW :IKEW &M^RMWQIRM Mc LZMI^H] XYVIGOÀGL XIPIRSZMIP XY VEHM GLSHMEREHSZSPIRO]EcZcOEW°REGLĤXIOPME
ĤĨEWXMI1]WQIREWZSNMGLTSXYPO¤GL
REXVEȪPM RE WPSZIRWO¬LS WTIZ¤OE
4EZPE ,EQQIPE 3OVIQ 7IZIVR¬LS
']TVY FSP EN Zc 3Q¤RI ǜ2IXVIFE WE
F¤Ĩ GMIWX 0IXIGO¬ WTSPSÐRSWXM EN VI^SVX] WM RE STEXVIRME RES^EN H¤ZEN½

TS^SVǚ ^EVIEKSZEP 4SFEZMP R¤W XMIŁ
ZXMTRSYTV°LSHSYScXSQEOSGLGIP°WĨ
^cPIŁEHPEOYQSVYEcREXZ¤VWMSQ]PSQ
EYXSQEXMGO]REWEHMPV½ĤOS
7XULVWL]FHO©KRVYHWD
0IXSZMWO¤ RE RSL] TSWXEZMPE TV¤ZI
^ESÐOSZERSWĨ TIVWSR¤PY Mc XYVMWXSZ
ǜ:MH°QIXSRMIPIRRE']TVIENZ8YVIGOY TERH¬QMY ^ZP¤HEN½ XEO ŁI TVMNEPM
½ÐMRR¬ STEXVIRME OXSV¬ LPEZRI HSHVŁMEZEN½EXSYQSŁċYNIŁIHSXÀGLXS
OVEN°RWX¤PITVMGL¤H^EN½XYVMWXM^GIP¬LSWZIXEǛZ]WZIXPMPKIRIV¤PR]VMEHMXIā
'/ ,]HVSXSYV 1MOYP¤Ĥ 1MPOS %N Z]
WE YŁ RIZMIXI HSÐOEĨ ÒEPĤMILS PIXE#
7c'/,]HVSXSYVWMZÒEOETVIHTVIHENY TSF]XSZ XIVE^ Q·ŁIXI VI^IVZSZEĨ
HSZSPIRO]HSSFā½FIRÀGLHSZSPIROSZÀGL HIWXMR¤GM° EOS 8YVIGOS +V¬GOS
7IZIVRÀ ']TVYW ÐM .SVH¤RWOS ^EZÀFSVR¬GIR]

Na ostrove je to jednoduché
ģMVSO¬ TP¤ŁI  WPRIÐRÀGL HR°
Zc VSOY Ec ZIāOÀ OYW LMWX¶VMI Oc XSQY
8S NI 7IZIVRÀ ']TVYW:c XINXS OVENMRI
Zc V¤QGM GIWXSZR¬LS VYGLY WXEZMPM RE
FI^TIÐRSWĨǜ7QIEOSZcFYFPMRIǚLS-

Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko choré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma?
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje.
A s ňou celá jej rodina.
Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom.
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen malým pacientom, ale celej rodine.

Foto, autor: Stanislav Mihalík

„Mir�a má �launov veľmi rada. Ešte len počuje
slovo ‚�laun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A �eď
sa dozvie, že prídu � nám, s�áče od radosti. Klauni
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u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale
aj dospelých. Nie je nič �rajšie, a�o vidieť dieťa naozaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši �launi u nás
doma do�ážu. Ďa�ujeme Vám za to,“ napísala do
Červeného nosa Mirkina mamina.
V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodiny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne pohoda a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené radosťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme
navštívili Mirku a jej rodinu.
Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým,
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.
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29,90 €
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A bolo fajn ... !
Skalická organizácia sluchovo postihnutých / SOSP/
má členskú základňu v počte 55 osôb.
Možno malé spoločenstvo, ale živé !
Predsedníctvo Výboru SOSP navrhlo do plánu činností na rok 2021 dva projekty a to –
1- dňový zájazd na kúpalisko v Štúrove, ktorý sa uskutočnil 20.júla 2021.
Počasie sa nám vydarilo a napriek tomu, že cesta bola
dlhá sme sa osviežení a dobre naladení vracali späť
domov. Na kúpalisku sme sa často stretli nielen s maďarsky hovoriacimi ľuďmi, ale ochutnali sme aj ich
miestne špeciality. Nachádzalo sa tam veľa bazénov,
ktoré nás príjemne osviežovali.
1- dňový výlet 24. augusta 2021 s programom „ plavba
loďou na trase Bratislava-Devín- Bratislava“.
Výhliadkovú plavbu loďou na Devín mnohí zúčastnení zažili prvý krát, ale pochvaľovali si všetci. Obzrieť si
z tejto perspektívy Bratislavský hrad, a majestátný
Devín, bol pekný zážitok. Na Devíne nám sprievodkyňa odborným výkladom pripomenula a priblížila obdobie Štúrovcov, ako i dianie späté s nedávnou „zamatovou revolúciou“. S Devínom sme sa lúčili s pocitom
hrdosti na našu slovenskú i slovanskú podstatu. Tieto
dve akcie sa uskutočnili vďaka dotácie mesta Skalica,
na každú po 500 Eur zo svojho rozpočtu podpory pre
organizácie, za čo im ďakujeme.
O pár dní po výlete na Devín, presnejšie 2. septembra
2021, si členovi SOSP vyskúšali aktívnejší relax na
športových hrách v priestoroch skalického Štíbora.
Poctivo sme si zasúťažili – šipky, rybičky, minihokejové góly a loptičkou trafené plechovky – všetky tieto disciplíny mali svojich víťazov, ktoré boli ocenené
odmenami, a pre vštkých účastníkov i nevíťazov boli
odmenou hudba, tanec a opekačka klobás. O hudbu
sa postaral s harmonikou pán Ján Kadlečík o spev
a tanec svorne všetci.
Nadviazali sa nové priateľstvá, vymieňali sa recepty
na mlsky prinesené členkami organizácie.
Ďakujeme Mestu Skalica za podporu činností SOSP,
a tiež ďakujeme aj naším sponzorom Vailiant Skalica,
Protherm Skalica, BigMat Stavebniny Skalica, ktorí
nám poskytli veľa pekných vecných cien, ktoré sme
použili pre víťazov športových hier a členom výboru
za skvelú organizáciu týchto akcií.
Pozabudli sme na svoj „ handicap“ – bolo fajn.
Za členov SOSP Magda Formanová

Výročia a udalosti

19. decembra 1959

V Moskve bola medzi vládami ZSSR, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska a Česko-Slovenska podpísaná
dohoda o stavbe ropovodu Družba
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Gazda
GRAFOBAL, a k c i o v á s p o l o č n o s ť S k a l i c a
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:

Mzda od 650 € do 1200 € ( z t o h o z á k l a d n á z l o ž k a m z d y 623 €)
Ponúkame: p r á c u n a h l a v n ý p r a c o v n ý p o m e r ( 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

SBS
LAMA SK
príjme bezpečnostných
pracovníkov v obchodných
prevádzkach

v Holíči a Skalici

» Ján Košturiak

850€ brutto/ mesiac
POS nutný!
Nástup IHNEĎ!

VTIPY

na tento týždeň

Psychiatri hovoria, že
každý štvrtý človek
trpí na nejakú duševnú
poruchu. Ak ste s tromi
priateľmi a nevnímate
nič zvláštne, máte jednoducho smolu!
Pán hrdo kráča po chodníku, jednu topánku má
čiernu, druhú hnedú.
„Pane, máte každú topánku inú!“
„Ja viem, vážený, ale
predstavte si, že tí
šmejdi toho vyrobili
viac. Doma mám tiež
jednu hnedú a jednu
čiernu.“
Koľko hlupákov sa vojde
do vlaku?
Nekonečne veľa – hlúposť je predsa neobmedzená.

• VODIČ "B", "T"

Priemerná mzda 1.450,- € brutto

• VODIČ "C"

Hľadáme pre závod v Holíči, Slovensko:

UBYTOVANIE ZDARMA
Zimná údržba ciest a komunikácií v BA

MONTÁŽNIK / MONTÁŽNIČKA
ZVÁRAČ (aj na živnosť)
AUTOELEKTRIKÁR
PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER, MECHANICS

0948 612 123 borutova@aii.sk, 0948 916 727 zichova@aii.sk

94-0047

Priemerná mzda 1.700,- € brutto

Ponúkame zaujímavú prácu v medzinárodnej fabrike
a dobré príležitosti pre rozvoj profesionálnych
schopností v modernom pracovnom prostredí.
Finančné ohodnotenie (brutto):
Zvárač od 5,62 €/hod. + bonusy (živnostník
od 8 -10 €/hod. + bonusy),
Montážnik od 4,68 €/hod., Autoelektrikár od 5,22 €./hod,
Product development engineer: 1400 € brutto.
Je možná dohoda vyššej nástupnej mzdy na každej pozícii.

63-60

Chlapík si tak na ulici
kopne do zlatej tehličky
a zvolá:
„Tak, a už je zo mmňa
zlatokop!“

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Zamestnanecké výhody, benefity:
• dochádzkový bonus 350 € + 5 dní dovolenky navyše
pri splnení interných podmienok
• odborný rozvoj
• príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
• stravovanie vo vlastnej jedálni za 0,60 €
• odmeny za odpracované roky, za životné jubileá
• náborový príspevok vyplatený
po 3, 6 a 12 odpracovaných mesiacoch
• 2-zmenná prevádzka

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

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

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

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
• odmena za nájdenie nového zamestnanca

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.
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

Prosím kontaktujte nás na
personalne@grafobal.sk
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034 6967330, 0914 222 739

41-0016

„Je hlúposť dedičná?“
„Nehanbíš sa takto hovoriť o rodičoch?“

0914 333 342

63-166

„S idiotmi sa nebavím,“
vraví pán Novák.
„Veľmi skoro s nimi totiž
nájdem spoločný jazyk
- a potom z toho mám
depresie.“

034 6967330, 0914 222 739

41-0016

Prosím kontaktujte nás na

41-107

Svet okolo neho sa vyvíjal a presvedčili ho, aby vstúpil do asociácie gazdov.
Tak vstúpil a poradili mu tam, že môže
získať dotácie. Obmedzil prácu na poli a
začal písať projekty. Nevedel to a tak si začal platiť projektovú agentúru. Asociácia
gazdov vstúpila do európskej asociácie
gazdov. Sedeli tam ľudia, ktorí nikdy nepracovali na poli a vymýšľali rôzne predpisy na zlepšenie gazdovskej práce. Začali chodiť dotácie. Cez agentúru, ktorá bola
skorumpovaná. A tak musel gazda zaplatiť úradníka. Prišla veterinárna kontrola.
Našli lastovičku v maštali a nesprávnu
sieťku na okne. Gazda dostal pokutu.
Smutne spomína na veterinárov, ktorí
chodili k jeho dedovi. Ošetrili zvieratá,
poradili a pomohli a spolu si vypili. Časy
sa zmenili. Začali chodiť ďalšie kontroly.
Časti zabitých zvierat musí odovzdávať
do asanačného podniku. A platiť. Predpísali mu bitúnok. S nerezovou výbavou.
Nepovolili mu ani udiareň s drevom, lebo
nie je v cechu údenárov. A tak si gazda

začal platiť aj bankárov, ktorí mu požičiavali peniaze. Vybral sa predávať svoje
výrobky na miestne trhy. Dostal ďalšiu
pokutu. A tak na dedinskom trhu predávali už iba gazdovia z Poľska. Gazda
sa postupne mení na úradníka. Chodí k
nemu kontrola za kontrolou. Kontrolujú
krmivo, rodokmene, značky na ušiach,
vodu vo vedrách, dodacie listy, faktúry,
ekologické štandardy. Na prácu v maštali
a na poli už nezostáva čas.
Niekedy prídu zlé časy. Choroba
zvierat, víchrica alebo mráz. Poisťovne, ktorým roky platil, sa vykrúcajú a
nechcú zaplatiť. Vyrástla aj konkurencia. Ľudia, ktorí nikdy negazdovali, ale
berú obrovské dotácie. Nemajú zvieratá,
maštale ani polia. Majú. známosti, ktoré
im pridelia dotácie aj na betónovú plochu. Gazda úplatky nedáva. Rozhodol
sa montovať kórejské
autá a na jeho poli
postavili
nemecký
obchod so španielskymi paradajkami,
holandským mäsom a
jablkami z Poľska.
Rozprávka
skončila.

36-0003

Bol raz jeden gazda. Pracoval na pozemku po svojom otcovi. Keď zabil
prasa, všetko z neho spracoval. Mal
hnoj, používal prírodné materiály,
vedel si opravovať náradie a nevyhadzoval žiadne odpadky.

PRÁCA

SENICKO
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Najčítanejšie regionálne noviny

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

85_0060

0800 500 091
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