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Tešíme sa na Vás!

Pozývame Vás na Záhorácky folklórny festival
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0918 645 802
0907 784 324

BRIKETY
Z TVRDÉHO 

DREVA

 VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA
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0902 6666 55

 Pokuta 330€
Neplatná STK+EK =

Tel: 0902 6666 55
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V uplynulých dňoch sme si pripo-
menuli Svetový deň darcov krvi. 
V nemocniciach sa táto vzácna 
tekutina, ktorá je po spracovaní 
považovaná za liek, používa ne-
pretržite a na Slovensku potrebuje 
za jednu hodinu transfúzny prí-
pravok v priemere 23 pacientov.

Vedeli ste, že jednotka transfúz-
nej krvi s objemom 450 ml môže 
zachrániť až tri ľudské životy a že 
na Slovensku sa každoročne spotre-
buje približne 180 000 transfúznych 
jednotiek červených krviniek? Obete 
úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci 
operácie, pacienti liečiaci sa na leu-
kémiu, nádorové ochorenia či ocho-
renia krvných buniek, tí všetci potre-
bujú krv.

Hoci medicína 21. storočia doká-
že úžasné veci, bez ľudskej krvi je 
jednoducho bezmocná a bez dobro-
voľných darcov krvi sa pri záchrane 
ľudských životov prosto nezaobíde a 
v časoch, keď sme my aj naši najbližší 
zdraví, si veľakrát možno ani neuve-
domujeme, ako je darcovstvo krvi pre 
nás všetkých nesmierne dôležité.

Kto však sú títo ľudia, ktorí nie 
sú ovenčení vavrínmi ani ospevo-
vaní ódami a napriek tomu sa poduj-
mú dobrovoľne darovať krv, aby vďa-
ka tomuto činu prispeli a pomohli 
zachrániť životy neznámych ľudí a 
prečo sa rozhodujú takto konať? Mys-
lím si, že sú to rozhodne ľudia veľ-
kého srdca, ľudia veľmi empatickí, 
schopní solidarity a spolupatričnosti, 
ktorí si možno ani nepripúšťajú, aké-
ho dobra sa vlastne dopúšťajú. 

Človeka udatného, človeka, kto-
rý vyniká ušľachtilou odvahou, 
ktorý vykonal veľký skutok či toho, 
ktorý je predmetom obdivu, zvykne-
me považovať za hrdinu. A hoci dob-
rovoľní darcovia krvi nepatria medzi 
tých, ktorých príbehy plnia stránky 
či dokonca titulky no-
vín a časopisov, som 
presvedčená o tom, 
že si náš obdiv sku-
točne zaslúžia a v 
mojich očiach roz-
hodne hrdinami 
sú.

Nenápadní hrdinovia

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Erika Herzáňová  0905 915 033
Silvia Lukúvková  0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková  0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

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-
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Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty, 
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nepárny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Cerová, Častkov, Dojč, 
Hlboké, Hradište pod Vrátnom, 
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské, 
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Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobo-
tište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brod-
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Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk
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Východné Slovensko
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

499 € 549 €

769 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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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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Máme tu leto a spolu s pribúdajúci-
mi slnečnými dňami rastú aj von-
kajšie teploty. A na to si treba dať 
podľa odborníkov z úradu verejné-
ho zdravotníctva pozor práve u naj-
menších detí.

Deti mladšie ako jeden rok by sa 
podľa nich vôbec nemali vystavovať sl-
nečnému žiareniu a pobyt vonku treba 
obmedziť na skoré ranné a podvečerné 
hodiny. „Chráňte deti slnečníkom ale-
bo clonou, nie dekou či plienkou pre-
hodenou cez striešku kočiara, pretože 
hrozí prehriatie. Nepriedušný materiál 
totiž bráni prirodzenej cirkulácii vzdu-
chu a teplota v kočiari môže nebezpeč-
ne stúpať,“ odporúčajú verejní zdravot-
níci. Rovnako zdôrazňujú, že nemáme 
nikdy nechávať deti a zvieratá čakať 
v zaparkovanom vozidle - ani ak sme 
presvedčení, že sa vzdialime iba na 
chvíľu. „Nespoliehajte sa na pootvore-
né okná vozidla, k prehriatiu organiz-
mu dochádza rýchlo a môže byť smrteľ-
né,“ varujú odborníci a pokračujú: deti 
do 6 mesiacov nenatierajte krémami s 
ochranným faktorom (SPF), keďže tie-
to deti na slnko vôbec nepatria. Staršie 

deti je potrebné pri pobyte vonku opa-
kovane natierať vhodnými krémami a 
primerane obliekať“.

Počas leta je tiež podľa odborní-
kov potrebné chrániť sa v exteriéri 
vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými 
okuliarmi a ochranným krémom s vy-
sokým ochranným faktorom proti UV 
žiareniu. „Neodporúčame opakované 
vystavovanie sa slnečnému žiareniu, 
ktoré negatívne vplýva na kožu,“ uza-
tvárajú.    Zdroj informácií Fb/ÚVZ SR

Chráňte najmenších 
pred prehriatím

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto sasint pixabay



se22-25 3

SLUŽBYSENICKO
3

6
3
-0

0
3

Bocán s.r.o., 

AKCIA 

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 

FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVA do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certifikát

0910 902 635•0905 323 022
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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 slovenský výrobca s 22-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 76 a 84 mm
 pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny
 5-ročná záruka na okná
 pozáručný servis plastových okien – všetkých

  profilov a kovaní

Okná plné nápadov

CIA PLAST s.r.o   0910 168 661  holic@incon.eu
Bližšie informácie a kontakt:
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Tesárske práce
0948 771 127
piladobr@gmail.com

PREDAJ
REZIVA
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STANČIAK
AUTODOPRAVA · ZEMNÉ PRÁCE

Stančiak Ladislav, Horská 36, Skalica 909 01, tel.: 0905 494 758

BETÓNOVÉ VÝROBKY
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We pioneer motion

Operátor výroby
(brúsenie, sústruženie, tvárnenie)
ID číslo žiadostí: 1930  

Miesto výkonu práce: Schaeffler Skalica, spol. s r.o., Ul. Dr. G. Schaefflera 1, 909 01 Skalica

Schaeffler – atraktivita medzinárodnej technologickej skupiny spojená s kultúrou rodinnej firmy.  

Ako partner všetkých významných výrobcov automobilov a mnohých zákazníkov v priemyselnom sekto-

re vám ponúkame dostatok priestoru pre váš osobný rozvoj.

 

Informujte sa osobne  

na recepcii spoločnosti 

Schaeffler, prípadne  

volajte: 034/6961513, 

alebo 034/6961111

Uchádzať sa o pracovnú 

pozíciu môžete cez kariérnu 

stránku Schaeffler:  

jobs.schaeffler.com alebo  

na Profesia.sk

Váš profil:
• vzdelanie ukončené min. výučným listom

• možnosť pracovať na 3-4 zmeny

• zodpovedný prístup, spoľahlivosť

• zmysel pre tímovú prácu

Ponúkame:
• nástupný bonus 700€, nástupná mzda 1 100€ brutto

• 13. a 14. plat

• stabilné zamestnanie

• mzdu tvorí základná mzda 960€ brutto, zmenové a iné 

príplatky

• bonus za hospodárske výsledky

• doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 3%

• každoročná valorizácia miezd a prehodnocovanie príplatkov

• zaujímavý sociálny program (stravná jednotka nad rámec legislatí-

vy, športové aktivity, vitamíny, masáže, zdravotná starostlivosť,...)

• závodná reštaurácia, autobusová zastávka priamo pred firmou

• ďalšie príplatky a finančné bonusy

Čakajú na vás vzrušujúce úlohy a vynikajúca perspektíva rozvoja, 
pretože budúcnosť formujeme inováciami.  
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

ZÍSKAJnástupný bonus700€
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We pioneer motion

Nastavovač strojov a zariadení
(brúsenie, sústruženie, montáž, výroba klietok)
ID číslo žiadostí: 5341  

Miesto výkonu práce: Schaeffler Skalica, spol. s r.o., Ul. Dr. G. Schaefflera 1, 909 01 Skalica

Schaeffler – atraktivita medzinárodnej technologickej skupiny spojená s kultúrou rodinnej firmy.  

Ako partner všetkých významných výrobcov automobilov a mnohých zákazníkov v priemyselnom sekto-

re vám ponúkame dostatok priestoru pre váš osobný rozvoj.

 

Informujte sa osobne  

na recepcii spoločnosti 

Schaeffler, prípadne  

volajte: 034/6961513, 

alebo 034/6961111

Uchádzať sa o pracovnú 

pozíciu môžete cez kariérnu 

stránku Schaeffler:  

jobs.schaeffler.com alebo  

na Profesia.sk

Váš profil:
• vzdelanie ukončené min. výučným listom (strojárske 

zameranie výhodou)

• prax v nastavovaní strojov v strojárskej výrobe min. 2 roky

• možnosť pracovať na 3-4 zmeny

• zodpovedný prístup, spoľahlivosť

• zmysel pre tímovú prácu

Ponúkame:
•  nástupný bonus 700€, nástupná mzda 1 400€ brutto

• 13. a 14. plat

• stabilné zamestnanie

• mzdu tvorí základná mzda 1 150€ brutto, zmenové a iné 

príplatky

• bonus za hospodárske výsledky

• doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 3%

• každoročná valorizácia miezd a prehodnocovanie príplatkov

• zaujímavý sociálny program (stravná jednotka nad rámec legislatí-

vy, športové aktivity, vitamíny, masáže, zdravotná starostlivosť,...)

• závodná reštaurácia, autobusová zastávka priamo pred firmou

• ďalšie príplatky a finančné bonusy

Čakajú na vás vzrušujúce úlohy a vynikajúca perspektíva rozvoja, 
pretože budúcnosť formujeme inováciami.  
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

ZÍSKAJnástupný bonus700€
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KAMENÁRSTVO

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

Záhorácka 30 (AFK), Malacky
Po–Pia: 10–15, So: 9–12

Radi Vás privítame v našej
kancelárii. Vyberte si VZORKY kameňa a doplnkov.

ZĽAVY
AŽ DO 50 %

na vybrané
kamene

do 31. 6. 2022

Pri objednaní kompletného pomníka
ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA
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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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od 102 €/t
od 260 €/t

 od 195 €/t

VYUŽITE NAŠU PONUKU
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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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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
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Občianska
riadková
inzercia

»Kúpim motorku Jawa 
175, 250, 350. Tel. 0951 
233 787 
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely - SERIÓZNA 
DOHODA. Tel. 0908 205 
521

»Dám do dlhodobého 
prenájmu garsónku v 
Skalici po kompletnej 
rekonštrukcii, mesačne 
320 € + kaucia 2-mesač-
né nájomné, max. pre 
2 osoby bez domácich 
zvierat. Tel. 0904 127 
053

»Kúpim dom do 55000,- 
€.Tel. 0949375038

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám pultovú mraz-
ničku CANDY 205l, 12-
ročnú, cena: 50 €, Skali-
ca.Tel. 0944461852

»Predám húsatá a králi-
ky.Tel. 0905865322

»Predám staré tehly 
vhodné na stavbu vin-
nej pivnice, altánku.Tel. 
0907152378 
»Predám veľmi, lacno 
sečkovicu. Tel. 0346 620 
202 
»Darujem za odvoz 
hlinu z kompostu.Tel. 
0346620202 
»Predám výhodne 
cvičebné stroje Vib-
roshaper, Ibromasaz-
ny pás a Orbitrek. Tel. 
0904400788

01 AUTO-MOTO / predaj        

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    

InZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0908 979 377
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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

0907 928 212, 0915 732 830

www.pohrebnesluzby-skalica.sk
4
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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

www.pohrebnesluzby-sastin-straze.sk

www.pohrebnesluzby-dojc.sk
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Stačí zavolať a my vás navštívime.

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

www.kamenarstvostapav.sk

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

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

Pomníky sú vystavené

priamo v areáli firmy

NAŠA FIRMA MÁ 31 ROKOV 
BOHATÉ  SKÚSENOSTI

Príďte sa presvedčiť

DVOJHROB od 2000€ 
NA KOMPLET

6
3

-2
5

6
3
-1

4

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

6
3
-3
5
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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

1
6
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

7
5
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

9.50 - 10.00 h.
9.00 - 9.15 h.

9.45 - 10.00 h.
10.15 - 10.30 h.

Kúty - potr. Polák  7. a 28. 6.
Dojč PD  10. a 30. 6.
Vradište-Jednota  10. a 30. 6.
Skalica za Lidlom   10. a 30. 6.

Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 

5
9
-2
5
1

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH

1
6
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ŠTEFANOV
0905 232 510
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

KONTAJNERY
LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

AKCIA
3 DNIPRENÁJOMKONTAJNERAZDARMA

4
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

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

Montáž
aj u zákazníka

www.taznezariadenie.eu
0904 832 593

 

»Sympatická 56 r,  hľa-
dá priateľa na zozná-
menie.0907277466 
»Hľadám kamarátku 
od 48 do 51 rokov. Tel. 
kontakt: 0915 204 433

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 ne-
funguje u operátorov O2 a 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

16 ZOZNAMKA    

28. jún 1914  
Gavrilo Princip spáchal v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, ná-
sledníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I.

Výročia a udalosti 29. jún 1945
Podkarpatská Rus bola anektovaná So-
vietskym zväzom

Výročia a udalosti
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á adoslo enská distrib ná  rám i ro ekt  A ON Smart rids 
okra e  in est iá h a modernizá ii elektri ke  sústa  e-

den z e  nosn h ro ekto  sta b  elektri ke  stani e Borsk  
S t  r  and mia nezasta ila a  zá ere roka b de za o ená 
do re ádzk  Re ión áhoria tak b de ma  na moderne i  elek-
tri kú stani  ktorá z i ener eti kú bez e nos  na zá adnom 
Slo ensk  

A ON Smart rids sa v roku 2018 stal prvým ro ektom distrib -
n h s olo nost   re ióne stredne  a hodne  E ró  ktor  

s el medzi ro ektami s olo n ho zá m  a z skal od E ró ske  
komisie ko nan o anie o ke  milióna  

-

-

-

Pand mia razne neo l nila realizá ie ro ekt  A ON

-

-
-
 

-

-

in talá ia kom ni-
ka ne  in ra tr ktúr

je sta ba no e  elektri ke  stani e Borsk  S t  r, ktorá sa 
-

-

obrovskom 
výpadku elektrickej energie, ktorý spôsobili silné búrky sprevá-

-

-

-

-
online ere ne  konz ltá ie     

o 

Na zá adnom Slo ensk  na red e modernizá ia 
elektri ke  sústa

32
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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

SOBOTA 25.06.2022
Smradi 13:00,15:40, Haftaňan a traja muštetiéri 
13:40, Buzz Lightyear 13:50, 15:10, Keby radšej ho-

relo 16:10, Jurský svet: Nadvláda 2D/SD 17:30, Top 
Gun: Maverick 2D/SD 18:00, Stand up 18:10, Elvis 
20:00, Jurský svet: Nadvláda 2D/ST 20:30, Top Gun: 
Maverick 2D/ST 20:40

NEDEĽA 26.06.2022
PREDPREMIÉRA: Mimoni 2: Zloduch prichádza 
14:00, 16:00, Smradi 13:00, Buzz Lightyear 13:50, 
15:10, Keby radšej horelo 16:10, Jurský svet: Nad-

vláda 2D/SD 17:30, Top Gun: Maverick 2D/SD 18:00, 
Stand up 18:10, Elvis 20:00, Jurský svet: Nadvláda 
2D/ST 20:30, Top Gun: Maverick 2D/ST 20:40

PONDELOK 27.06.2022
PREDPREMIÉRA: Mimoni 2: Zloduch prichádza 
16:00, Buzz Lightyear 15:10, Keby radšej horelo 
16:10, Jurský svet: Nadvláda 2D/SD 17:30, Top Gun: 

PROGRAM                        SKALICA
Maverick 2D/SD 18:00, Stand up 18:10, Elvis 20:00, 
Jurský svet: Nadvláda 2D/ST 20:30, Top Gun: Mave-

rick 2D/ST 20:40
 

UTOROK 28.06.2022
PREDPREMIÉRA: Mimoni 2: Zloduch prichádza 
16:00, Buzz Lightyear 15:10, Keby radšej horelo 
16:10, Jurský svet: Nadvláda 2D/SD 17:30, Top Gun: 
Maverick 2D/SD 18:00, Stand up 18:10, Elvis 20:00, 
Jurský svet: Nadvláda 2D/ST 20:30, Top Gun: Mave-

rick 2D/ST 20:40

STREDA 29.06.2022
PREDPREMIÉRA: Mimoni 2: Zloduch prichádza 
16:00, Buzz Lightyear 15:10, Keby radšej horelo 
16:10, Jurský svet: Nadvláda 2D/SD 17:30, Top Gun: 
Maverick 2D/SD 18:00, Stand up 18:10, Elvis 20:00, 
Jurský svet: Nadvláda 2D/ST 20:30, Top Gun: Mave-

rick 2D/ST 20:40
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Všetky zaujímavé ponuky z nášho

regiónu odteraz nájdete

nielen v poštovej, ale aj

v e-mailovej schránke

Newsletter SKALICKO-SENICKO

REALME 8, 

smartfónu s top parametrami.

Prihláste sa na stránke

sutaz.senicko.sk

a hrajte o nový super
výkonný mobil.

NEWSLETTRA

 6,4"
 Android 11

 5 000 mAh
 2× Nano SIM

 128 GB
 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

 LTE
 Micro SD

3
3

-0
0

3
6
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1Info v optike a na www.oftalens.sk

NAJPRESNEJŠIE
MERANIE ZRAKU

SKVELÉ CENY A AKCIE

0948 777 971

OČNÝ LEKÁR
OPTOMETRISTA

DENNE

-30%
multifokálne sklá

VARILUX
PHYSIO

Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

Záhorácka 5478/15B (oproti AFK), Malacky

OČNÁ OPTIKAStrelecký koncert  v Zlíne 
Na pretekoch prvého kola Pohára Okresného Mysliveckého Spolku Zlín  v disciplíne M-800 , ktoré sa usku-

točnili 19. 6. 2022 na novo zrekonštruovanej  strelnici v Zlíne,  sa zišla nevídaná konkurencia 31 strelcov 
z celého Česko-Slovenska. Po období „opatrení proti šíreniu pandémie „ si prišli vyskúšať aktuálnu športo-

vú formu a predovšetkým stretnúť sa s priateľmi a upevniť Česko - Slovenskú vzájomnosť.  Na streleckých 
stanovištiach však úsmevy vystriedalo absolútne sústredenie , pretože sa očakával tvrdý boj  o víťazstvo. 

Disciplína  M  800   sú  preteky, pri ktorých sa strieľa na vzdialenosť 50 metrov  2 x 10 vý-

strelov malokalibrovkou na 4  terče: líška sediaca redukovaný terč – v ľahu bez opo-

ry, srnec redukovaný terč –  v stoji s oporou o pevnú tyč, kamzík  redukovaný terč – v stoji 
s oporou o voľne postavenú tyč, diviak redukovaný terč  –  v stoji bez opory.     
Všetky disciplíny sú v časovom limite 6 minút na položku. Aj keď každý pretekár vystrelí 80 výstrelov 
a môže dosiahnuť max. zisk 800 bodov, v takejto konkurencií môže mať každý stratený bod nezvratné 
dôsledky na umiestnenie v celkovom  poradí. Ako sa očakávalo, preteky boli veľmi vyrovnané. Po prvých 
dvoch terčoch mali plný zisk bodov až 3 pretekári. Medzi nimi aj zaslúžilí majster streľby Ernest Jurkovič zo 
Športovo-streleckého klubu WYWAR Holíč . A ďalších 6 pretekárov strácalo len 1-2 body.  Skúsený preteká-

ri varovne dvíhali prst, že“ medaile rozdáva diviak ! „ To preto, lebo posledné  terče – 2 x diviak sú najťažšie 
a dôsledne preveria   mentálnu aj fyzickú kondíciu každého pretekára.  Po poslednom výstrele bolo jasné 
o víťazovi. Víťazom 1.kola sa stal Ernest Jurkovič s neuveriteľným výsledkom 798 bodov s 800 možných, 
len dve deviatky ho delili k absolútnemu výsledku. Druhú priečku s výsledkom 796 bodov si vybojoval Jiří 
Dočekal s Kroměříža a tretie miesto obsadil Petr Vlachař s výsledkom 794 bodov taktiež s Kroměříža. 
V závere vyhodnotenia pretekov vedúci Slovenskej výpravy veľmi pekne poďakoval organizátorom za vre-

lé prijatie a priateľskú atmosféru počas tohto medzinárodného streleckého podujatia.
Športovo-strelecký klub WYWAR Holíč  
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Keďže Senegal bol dlhé obdobie 
francúzskou kolóniou, vplyv Fran-
cúzska je cítiť nielen v kultúre, archi-
tektúre či v tradíciách, ale aj v sene-
galskej kuchyni. Okrem francúzskej  
je miestna gastronómia ovplyvnená  
aj severoafrickou, západoafrickou      
a portugalskou kuchyňou.

Základnými surovinami sú čerstvé 
ryby a morské plody,  kuracie či jahňa-
cie mäso a hovädzina.  Ak sa vydáte na 
safari, v miestnej reštaurácii si môžete 
pochutiť na burgri alebo steaku z anti-
lopy. Je to veľmi jemné a chutné mäso. 
V tradičnej senegalskej kuchyni nechý-
bajú strukoviny, arašidy, ryža a kuskus.  
Pri varení sa výdatne používajú rôzne 

druhy čerstvých aj sušených byliniek.  
Na senegalskom stole nesmú chýbať 
rôzne druhy ovocia a zeleniny. Čerstvé 
mango si odtrhnete zo stromu aj pri 
obyčajnej prechádzke a napríklad chuť 
čerstvej papáje sa nedá porovnať s tou, 
ktorú si kúpite v našich supermarke-
toch. Ovocie má jednoducho dozrievať 
na stromoch, a nie v lodných kontajne-
roch či v kamiónoch. 

Typickým senegalským jedlom je 
tieboudienne, teda rybacie rizoto                    
s bylinkami a zeleninou. Okrem toho 
sa na senegalských stoloch často obja-
vuje aj kurací pokrm maffe v arašidovej 
omáčke alebo yassa au poulet – kura  
s cibuľkou a citrónovou omáčkou.  Tie-
to jedlá sa podávajú vo veľkých misách 
pre 5 – 6 osôb. Všetky tradičné jedlá sú, 
samozrejme, denne v ponuke aj v hote-
lových reštauráciách. Určite vyskúšajte 
krevety – vedia ich veľmi chutne pripra-
vovať. A v hotelovej reštaurácii je aj ši-
roká ponuka z európskej kuchyne, veľa 
zeleniny, syrov a milo nás prekvapila 
ponuka zákuskov a múčnikov. Tradič-
ným senegalským nápojom je bisap, 
pripravovaný z listov ibišteka. Bisap má 
veľmi zaujímavú chuť a fialovú farbu.  
Samozrejmosťou je palmové víno, mä-
tový čaj a kvalitná káva. V hotelových 
baroch si bez problémov dáte tradičné 
mochito či cuba libre, ale aj ich miestne 
pivo a likéry z rôznych druhov ovocia. 

Ako si pripraviť
Yassa au poulet

Potrebujeme:  Pól šálky arašidové-
ho oleja (môžete použiť aj iný), jedno 
kura, aspoň 4 cibule, 8 lyžíc citrónovej 
šťavy, 6 lyžíc jablčného octu, 2 bobkové 
listy, 4 strúčiky cesnaku, lyžicu dijon-
skej horčice, 4 lyžice sójovej omáčky, 
čili paprička, kajenské korenie, čierne 
korenie, soľ, malá kapusta, mrkva

Postup:  Koreniny, cibuľu, cesnak, 
horčicu, šťavu z citróna, jablčný ocot       
a sójovú omáčku zmiešame a pripra-
víme tak marinádu, v ktorej necháme 
kúsky kuraťa niekoľko hodín, ideálne 
cez noc. Potom ho môžete buď grilovať 
na drevenom uhlí alebo opekať na pan-
vici, až kým nezhnedne. Cibuľu z mari-
nády budeme potrebovať na prípravu 
omáčky. Najprv cibuľu niekoľko minút 
opekáme, pridáme zvyšok marinády 
a nakrájanú mrkvu a kapustu. Poma-
ly privedieme do varu a varíme desať 
minút až kým nám nevznikne mierne 
hustá omáčka. Do omáčky pridáme 
kuracie mäso, prikryjeme a dusíme, 
kým nebude kura hotové. Medzitým si 
uvaríme ryžu alebo kuskus s cícerom 
a hrozienkami. Podávame tak, že do 
veľkej misy dáme na dno ryžu a na vrch 
poukladáme kúsky kuraťa a jedlo pre-
lejeme omáčkou. Dobrú chuť!

Senegalská kuchyňa je jednou z najpestrejších v Afrike

» text a foto ZK

VOLAJTE: 

0908 979 377, 0905 915 033

Redakcia Skalicko

skalicko@regionpress.sk
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MO NOS
UBYTOVANIA

1600 - 1800€ v istom / mesiac
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Majstrovstvá Zs. oblasti v atletike jednotlivcov
28.mája sa v Trnave uskutočnili majstrovstvá Zs. oblasti kraj TT, NR, TN jednotliv-
cov v atletike. Majstrovstvá boli pre kategórie st. žiactvo, dorastu, juniorov a dospe-
lých. Atléti AK Junior sa presadili v niektorých disciplínach. Suverénne víťazstvo 
v kat. st. žiačok vrh guľou  získala Amaka Ayiba výkonom 10,64 m, čo bol jej osobný 
rekord.Cenné bolo 2 miesto Lukáša Vlčka v behu na 1500 m časom 4:46,68 min os. 
rekord. Adam Votruba vyhral skok vysoký výkonom 175 cm a 2. miesto rovnakým 
výkonom Pavol Riečický oba v kat. mužov. 4. miesta získali: v hode oštepom  Adam 
Lánik st. žiak, Barbora Danižíková dorastenka, Anna Dubecká kat. žien.

Majstrovstvá Zs. oblasti v súťaži družstiev
Atletický klub Junior Holíč pre  rok 2022 prihlásil do súťaže družstiev Zs. Oblasti 
kraj TT, TN, NR družstvá st. žiakov,žiačok a družstvo najml.žiačok ročník narode-
nia 2011-2014. Veľkú radosť nám robia atletické nádeje najml. žiačky. Po 3. kole sú 
priebežne na 8. mieste z 16-ti družstiev. V tejto súťaži sa hodnotí všestrannosť prete-
károk ( hodnotia sa 3 disciplíny). Medzi najlepšie Holíčanky všestrannosti patrí Do-
minika Mačeková, Simona Horná, Linda Štrosová a Gabriela Pikálková. Hodnotia 
sa vždy 3 disciplíny a to šprint, vytrvalostný beh,skoky , hody a chôdza-pretekárky 
si vyberajú vždy 3 súťaže. Vo vytrvalostnom behu kraluje Linda Štrosová v behu 
600 m za 2:00,78 min 2. miesto, v hode kriketovou loptičkou Simona Horná 29,74 
m 3. miesto a Gabriela Pikálková v chôdzi 500 m 4. miesto. V súčte bodov 216 za 
beh na 60 m, 600 m a hod kriket. loptičkou je najlepšia Dominika Mačeková. Za 
družstvo pretekajú aj dve žiačky rok narodenia 2014 Nina Lanžová a Tamara Davi-

deková. Dievčatá Holíča to nemajú ľahké 
keď pretekajú proti vyše 80 pretekárkam 
Zs.oblasti .V družstve st. žiakov dominu-
je Lukáš Vlček v behu na 800 m a 3000 
m, 800 m zabehol 2:18,36 min 2. miesto, 
3000 m za 10: 46,25 min -1. miesto a stále 
sa zlepšujúci Dominik Lánik v hode oš-
tepom   29,92 m 4.miesto(5.6. v Skalici)  
os. rekord. Za družstvo st. žiačok medzi 
najlepšie patrí Amaka  Ayiba vo vrhu 
guľou vždy na 1. mieste. Medzi st. žiač-
ky, ktoré bodujú pre družstvo  AK  Junior 
Holíč patrí  Kristína Kohoutová preteka-
júca v behoch 60 m, 300 m. V Skalici 5.6. 
zabehla 60 m za 8,60 sec os. rekord. Aj 
Holíči máme veľa talentovaných detí,ale 
je potrebné , aby prišli na tréningy AK 
a mohli ďalej poznávať krásu atletických 
disciplín. 

Rudolf Roučka
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 brigádnikov  

+421 901 902 313
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1 6 0 0 €  -  1 8 0 0 €  v  i s t o m  /  m e s i a c

p r í j m e m e  k u c h á r a

# p o c t i v a p i v a r e n

MO NOS
UBYTOVANIA
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

6
3
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na prácu v sklade

4
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MONTÁŽNY PRACOVNÍK             
nástup možný ihneď

miesto výkonu práce : Skalica + podľa zákaziek

odmena: dľa dohody

ZVÁRAČ 
nástup možný ihneď

miesto výkonu práce: Skalica+podľa zákaziek

odmena: dľa dohody

Príjmeme do TPP:

6
3
-9
9

InZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 915 033
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•
•

• spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

• Nástupná 790 EUR
• Stabilné agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárast zapracovaní
• odporučenie
• odpracované
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie

• 0,80€/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce
(poobedná €/hod)

• Možnosť kariérneho
• Bohatý sociálny
• zlepšovateľstvo

Už každý deň že skutočné remeselné najindividuálnejších
požiadaviek stanovené výrobcami luxusných, prémiových športových
zakotvené našej skutoční noví sledovať pomáhať
formovať schopní implementovať úplne nové riešenia spojením veľmi kompetencií
technológií premieňame zložité výzvy skutočné nadšenie Staňte súčasťou tímu

NA POZÍCIU ŠIČKA PONÚKAME:

• úplné zaškolenie trvaní týždňov
• možnosť individuálnej úpravy

pracovného času

Lesná 880/1 Holíč
Kontaktná osoba Ing. Eva Beneková, Mgr. Katarína Krchňavá

ó

O P E R Á T O R  V Ý R O B Y

Š I Č K A

R E K VA L I F I K Á C I A N A 
P O Z Í C I U  Š I Č K A 

Váš profil

• Stredoškolské vzdelanie výhodou
• Prax v automobilovom priemysle
výhodou

• Zodpovedný prístup a spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

Vaše benefity

• Nástupnámzda od 790 EUR
• Stabilné zamestnanie (nie cez agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárastmzdy po zapracovaní sa vo funkcii
• Odmena za odporučenie nového kolegu
• Vernostné za odpracované roky
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie

• Stravovanie - 0,80€/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce
(poobedná zmena 0,17€/hod)

• Možnosť kariérneho rastu
• Bohatý sociálny program
• Odmeny za zlepšovateľstvo

Už viac ako 55 rokov každý deň dokazujeme, že skutočné remeselné umenie a plnenie najindividuálnejších
požiadaviek - tak, ako sú stanovené výrobcami luxusných, prémiových a športových automobilov - sú pevne

zakotvené v našej DNA. Ako skutoční noví myslitelia nechceme iba sledovať trendy, ale pomáhať im ich aj

formovať. Sme schopní implementovať úplne nové riešenia spojením veľmi rozdielnych kompetencií a

technológií. A premieňame zložité výzvy na skutočné nadšenie. Staňte sa súčasťou tímu:

KANDIDÁTOM BEZ SKÚSENOSTÍ 
NA POZÍCIU ŠIČKA PONÚKAME:

• úplné zaškolenie v trvaní 4-6 týždňov
• možnosť individuálnej úpravy

pracovného času

Lesná 880/1 Holíč
Kontaktná osoba Ing. Eva Beneková, Mgr. Katarína Krchňavá

ó

Š I Č K A

R E K VA L I F I K Á C I A N A 
P O Z Í C I U  Š I Č K A 

•
•

• spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

• Nástupná 790 EUR
• Stabilné agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárast zapracovaní
• odporučenie
• odpracované
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie

• 0,80€/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce
(poobedná €/hod)

• Možnosť kariérneho
• Bohatý sociálny
• zlepšovateľstvo

Už každý deň že skutočné remeselné najindividuálnejších
požiadaviek stanovené výrobcami luxusných, prémiových športových
zakotvené našej skutoční noví sledovať pomáhať
formovať schopní implementovať úplne nové riešenia spojením veľmi kompetencií
technológií premieňame zložité výzvy skutočné nadšenie Staňte súčasťou tímu

KANDIDÁTOM BEZ SKÚSENOSTÍ 
NA POZÍCIU ŠIČKA PONÚKAME:

• úplné zaškolenie trvaní týždňov
• možnosť individuálnej úpravy

pracovného času

Lesná 880/1 Holíč
Kontaktná osoba Ing. Eva Beneková, Mgr. Katarína Krchňavá

ó

Š I Č K A

R E K VA L I F I K Á C I A N A 
P O Z Í C I U  Š I Č K A 

•
•

• spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

Vaše benefity

• Nástupná 790 EUR
• Stabilné agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárast zapracovaní
• odporučenie
• odpracované
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie

• 0,80€/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce
(poobedná €/hod)

• Možnosť kariérneho
• Bohatý sociálny
• zlepšovateľstvo

Už každý deň že skutočné remeselné najindividuálnejších
požiadaviek stanovené výrobcami luxusných, prémiových športových
zakotvené našej skutoční noví sledovať pomáhať
formovať schopní implementovať úplne nové riešenia spojením veľmi kompetencií
technológií premieňame zložité výzvy skutočné nadšenie Staňte súčasťou tímu

NA POZÍCIU ŠIČKA PONÚKAME:

• úplné zaškolenie trvaní týždňov
• možnosť individuálnej úpravy

pracovného času

Lesná 880/1 Holíč
Kontaktná osoba Ing. Eva Beneková, Mgr. Katarína Krchňavá

ó

Š I Č K A

R E K VA L I F I K Á C I A N A 
P O Z Í C I U  Š I Č K A 

OPERÁTOR VÝROBY

ŠIČKA

REKVALIFIKÁCIA NA 
POZÍCIU ŠIČKA

MANIPULANT 
V SKLADE

•
•

• spoľahlivosť
• Manuálna zručnosť

• Nástupná 790 EUR
• Stabilné agentúru)
• Dochádzkový bonus 50€
• Výkonnostná odmena až do 100€
• Nárast zapracovaní
• odporučenie
• odpracované
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie

• 0,80€/ jedlo
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce
(poobedná €/hod)

• Možnosť kariérneho
• Bohatý sociálny
• zlepšovateľstvo

Už každý deň že skutočné remeselné najindividuálnejších
požiadaviek stanovené výrobcami luxusných, prémiových športových
zakotvené našej skutoční noví sledovať pomáhať
formovať schopní implementovať úplne nové riešenia spojením veľmi kompetencií
technológií premieňame zložité výzvy skutočné nadšenie Staňte súčasťou tímu

NA POZÍCIU ŠIČKA PONÚKAME:

• úplné zaškolenie trvaní týždňov
• možnosť individuálnej úpravy

pracovného času

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.| Lesná 880/1|  90851 Holíč
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková, Mgr. Katarína Krchňavá
Telefón: +421 907 962 902, +421 907 880 779

praca@eissmann.com; eva.benekova@eissmann-smp.com

katarina.krchnava@eissmann-smp.com

Š I Č K A

R E K VA L I F I K Á C I A N A 
P O Z Í C I U  Š I Č K A 

TURNING IDEAS INTO EXCITEMENT.

1€/ jedlo
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ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
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