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Týždenne do 36 750 domácností

V núdzi spoznáš priateľa

Letná akcia 25% zľava

mažú med okolo úst? Budú tu títo ich
kamaráti vo chvíli, keď ich budú skutočne potrebovať? Budú pri nich stáť aj
vtedy, keď sa im všetci ostatní otočia
chrbtom?
Skutočný priateľ je ten, kto nás priSo vznikom sociálnych médií nastala nová éra v oblasti komunikácie. jíma takých, akí sme, ale zároveň nám
Milióny ľudí denne hľadajú na soci- dokáže otvoriť oči, ak tápeme v temálnych sieťach nových priateľov ale- notách. Je to človek, ktorému môžebo komunikujú s tými jestvujúcimi. me zveriť aj tie najtajnejšie tajomstvá.
Osobné stretnutia v mnohých prípa- Máte aj vy takéhoto priateľa, človeka z
mäsa a kostí, ktorý pri vás stojí aj keď
doch nahradili tie virtuálne.
Sú medzi nami takí, ktorých neu- vám tečie do topánok a v časoch, keď
tíchajúca potreba neustále získavať na sa vám práve nedarí, podá pomocnú
sociálnych sieťach množstvo priate- ruku, vypočuje vás, povzbudí a kryje
ľov už celkom pohltila a zaslepila ich, vám chrbát, keď je treba?
Ak máme v živote
lebo si ani neuvedomujú, že ide len o
akúsi ilúziu, vďaka ktorej nadobúdajú takéhoto človeka, je to
pocit, že majú kvantum kamarátov. naozaj veľmi cenný dar.
Sú ochotní tráviť desiatky hodín na Mali by sme byť zaň
internetových diskusiách a sociálnych vďační, vážiť si ho a
sieťach, aby nadviazali nové a nové starať sa oň, pretože
každý takéto šťastie
vzťahy.
Kto však sú títo ich priatelia? Ide nemá.
o ľudí, ktorí im dokážu nastaviť zrkadlo, odhaliť pravú tvár alebo im len
» Renáta Kopáčová, redaktorka

www.vonkajsiezaluzie.com

showroom SKALICA, Svätoplukova 41

rollstyl@rollstyll.sk

0944 008 206

63-0114

„Skutočný priateľ je ten, kto vstúpi,
keď odíde zvyšok sveta,“ povedal
Walter Winchell. Máte aj vy takého
priateľa?

STAVEBNÉ PRÁCE

20%

VÝROBA A DOPRAVA
BETÓNOVÝCH ZMESÍ

63-33

PREDAJ BETONÁRSKEJ OCELE
A VIAZANIE ARMATÚR

FO typ A, B a právnických osôb

§

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

63-28

41-0077

Moravský Svätý Ján 401
0905 638 665 | 1hasso1@gmail.com

Murárske práce
0904 259 971

€

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Práca v Holíčskom pivovare Wywar. Možnosť kariérneho
rastu, dlhodobá istota práce, individuálny prístup.
Pracovná náplň: stáčanie a pretlačení piva, sanitácie technologického zariadenia
a KEG sudov, čistenie pivovaru, zásobovanie a rozvoz piva, prezentácia pivovaru
na pivovarských akciách a stánkový predaj
Požiadavky: pozitívny vzťah k pivu a k práci, zodpovednosť, mechanická zručnosť
a logické uvažovanie, znalosť práce s ručným náradím, vodičský preukaz sk. B
Mesačná mzda: 900 €, po zapracovaní 1000 €
~~~ PROFESIONALITA ~ ~ RODINNÉ HODNOTY ~ ~ ISTOTA ~~~
Svoj životopis zasielaj na praca@holicskypivovar.sk, tel.: 0948 240 500
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PIVOVARNÍK

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

9

63-0007

PREDAJ ŠTRKU, PIESKU
A OKRASNÉHO KAMEŇA
PREDAJ STAVEBNÉHO
MATERIÁLU

RADÍME / SLUŽBY

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

INZERCIA

Erika Herzáňová
0905 915 033
Silvia Lukúvková
0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková
0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
DISTRIBÚCIA (36.420 domácností)
párny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Borský Mikuláš, Borský
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Rovensko,
Sekule, Smolinské, Šaštín - Stráže, Štefanov, Skalica, Dubovce,
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské
Močidľany, Radimov, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty,
Jablonica
nepárny týždeň: Čáčov, Kunov,
Senica, Cerová, Častkov, Dojč,
Hlboké, Hradište pod Vrátnom,
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské,
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov,
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov,
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Radošovce,
Trnovec, Unín, Vrádište

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

ších položených predmetov v okolí. Elektrický náboj si vyberá čo najkratšiu cestu,
ako sa vybiť.
- Nebezpečné sú napríklad samostatne
stojace stromy alebo voľné priestranstvá,
stĺpy vysokého napätia.
- Odporúčame čo najrýchlejšie skúsiť
Nepodceňujte plánovanie túry
nájsť úkryt, napríklad chatu, útulňu,
- Dôležité je sledovať predpoveď počasia, preto je dobré mať naštudovanú trasu a
výstrahy na stránkach SHMÚ, IMGW vedieť, kde sa takéto objekty nachádzajú.
(poľský hydrometeorologický ústav) a Ďalším veľmi dobrým úkrytom je auto.
HZS.
- Ak nie je možné nájsť lepší úkryt, vyhľa- Odporúčame pozrieť si pozorne pláno- dajte miesto pod úrovňou terénu, naprívanú trasu, hlavne, či sa dá v prípade blí- klad priekopa.
žiacej sa búrky rýchlo zbehnúť do údolia. - V prípade, že je v blízkosti les, vyberte
- Ak je túra dlhá, po hrebeni alebo bez si miesto radšej hlbšie v lese ako na jeho
možnosti rýchleho úniku, je najlepšie okraji.
začať už skoro ráno. Pekné počasie totiž
Ak je úkryt ďaleko, dodržujte
nemusí vydržať po celý deň. Búrky oveľa
tieto zásady
častejšie prichádzajú v poobedňajších
- Zbavte sa kovových predmetov (odložte
hodinách.
ďalej od seba). Nebezpečné sú oceľové
Sledujte počasie aj počas túry
laná, reťaze a rebríky.
- Ak sa blíži búrka, choďte čo najrýchlej- - Dajte sa do podrepu, najlepšie na nejakú izolačnú podložku (napríklad. batoh),
šie do údolia.
- V súčasnosti existujú rôzne aplikácie, vhodné je chrániť si sluch.
kde sa dá sledovať pohyb búrok online na - Dodržujte vzdialenosť od ďalších osôb.
Aplikácia HZS - Odporúčame stiahmeteorologických radaroch, napríklad
na stránke SHMÚ. Dôležité je ale sledovať nuť si ju do mobilu, pretože obsahuje
počasie aj vizuálne, či sa hromadia obla- viacero užitočných funkcií, okrem iného
ky, či sa zvyšuje rýchlosť vetra, prípadne najmä to, že s prichádzajúcim hovorom
operátori Operačného strediska tiesňosa objavujú blesky, hrmenie.
- Na hrebeňoch a vrcholoch je oveľa vého volania HZS automaticky vidia, kde
väčšia pravdepodobnosť zasiahnutia sa človek nachádza, čo umožňuje rýchlu
bleskom, preto je potrebné čo najrýchlej- lokalizáciu volajúceho.
šie zísť do údolia.
Odkaz na aplikáciu: https://app.hzs.sk/
Zdroj informácií
Snažte sa nájsť úkryt
Ministerstvo vnútra SR
- Blesky najčastejšie udierajú do najvyš» ren

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

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

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

Od začiatku septembra 2022 začíname
s jesenným predajom a rozvozom
mládok na znášku

Po dohode možnosť dovozu až k zákazníkovi
našimi kuriérmi
V ponuke máme aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ / PVC / KORKOVÉ
KOMPOMENTY

TIENIACA TECHNIKA

AKCIOVÉ SETY

UŽ OD 118
DVERE + ZÁRUBŇA

EUR

ŽALÚZIE / ROLETY DEŇ A NOC /
SIEŤKY PROTI HMYZU

KĽUČKY

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

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

www.hydina.eu

INTERIÉROVÉ / EXTERIÉROVÉ / VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ / PROTIPOŽIARNE
PLECHOVÉ / POZINKOVANÉ

Západné Slovensko
97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

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

DVERE

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

41-0015

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Zvykne sa hovoriť, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Prinášame preto upozornenia a rady odborníkov z Horskej záchrannej služby,
ktoré treba mať na pamäti, aby sme
prípadnej zlej situácii predišli.

63-17

Potočná 16
SKALICA
skalicko@regionpress.sk

Predaj hydiny
na ďalší chov

PODLAHA

+421 918 536 949
info@klucnik.sk
CentrumDveríKlucnik

www.klucnik.sk

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

41-03

Redakcia:

Plánovanie túry
počas búrkového obdobia

63-10

SENICKO-SKALICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

63-0119
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
Work

ČESKÝ
VÝROBOK

285 €

EEVELÍNA pohovka

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

pracovná
doska v cene

699 €

287 €

OLÍVIA posteľ

s matracom a s polohovatelným roštom

SOFIA kuchynská linka

SLOVENSKÝ
VÝROBOK

0944 716 337

1290 €

41-46

KATKA kuchynská linka

534 €

SLOVENSKÝ
VÝROBOK

pracovná
doska v cene

680 €

ROMEO 3
rohová sedačka
ROKO
rozkladacia
pohovka

Na križovatke
tel: 0905 295 866
po - pia: 10 – 17 h
12 – 13 h obed

Predajňa v Šaštíne
je ZRUŠENÁ
Ďalej ponúkame:
sedacie súpravy,
pohovky, postele,
matrace, skrine,
stoly, komody,
stoličky a iné...

madea@ltcnet.sk
www.nabytokmadea.sk

63-25

work.byvanie@gmail.com

Popudinské Močidľany

41-0037

SENICKO

63-0130

www.atreasi.sk

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-14

INZERCIA

0908 979 377

GARÁŽOVÉ BRÁNY

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA

ZĽAVA do 35%
Certifikát

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

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

Ponúkame služby

 bezplatné 3D návrhy
a poradenstvo
 parkovanie pred budovou
zadarmo
 doba dodania 4-5 týždňov
 kuchyňa na mieru
 kvalitné materiály
 slovenská výroba
 dovoz a montáž

KUCHYNE
NA MIERU
S-STUDIO
Hollého 742
905 01 SENICA

E-mail: mampriecky.studio@gmail.com
Tel.č. 0908 404 053

41-62

Bocán s.r.o.,

www.kamenarstvo-bocan.sk

63-04

0905 478 303

63-003

bomont.sk
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Občianska
riadková
inzercia

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

AKCIA- 20% zľava

41-06

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» Kúpim starého PIONIERA JAWA 20,21,05 JAWA
MUSTANG ALEBO SIMSON
ENDURO ELECTRONIC STELU MOPED STADION aj pokazené, dlho odstavené.
Platím ihneď. PONÚKNITE.
Tel. 0915215406

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

PRENAJMEM
NEBYTOVÉ
PRIESTORY

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

41-02

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» Predám 3-izbový byt v
Skalici. Cena dohodou.Tel.
0903926320

INZERCIA

04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Prenajmem 1 izbu v RD v

0908 979 377

Skalici, zariadená + internet.Tel. 0908648471
» Dám do prenájmu 1-izbový byt v Skalici. Volať
po 17 hod..Tel. 0907137720
» Prenajmem 2-izbový
byt v rod. dome v MA.Tel.
0910958939

s vlastným sociálnym
zariadením a skladom
v strednej časti
Potočnej ul. v Skalici.
Priestory sú vhodné
na predajňu, kanceláriu
a pod.
tel.: 0903 204 241

63-0121

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ

05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ

VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA

07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE
» Hľadám do prenájmu

garáž v Skalici, blízko
Tesco.Tel. 0910398958

0918 645 802
0907 784 324

INZERCIA

63-11

Potrebujete piesok a štrk?
Piesok do filtrácie, pieskoviska, zásyp
pieskovej dlažby, na stavbu...
Ponúkame na predaj voľne ložený preosiaty kremenný

suchý – mokrý piesok, alebo balený piesok vo frakciách:
0,1 – 0,315 0,315 – 0,5 0,5 – 0,8 0,8 – 1,2 0,5 – 1,2
Balenia: Big-Bag (1 – 1,2 t)
suchý: pap. vrecia (25 kg)
mokrý: plast. vrecia (25 kg)

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
529 €

10% ZĽAVA

579 €

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

0903 342 475

799 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-0006

Balenie – Plast. vrecia (25 kg)
Cena dohodou
Kontakt: J. Weiss Autodoprava. Výroba suchých triedených kremenných pieskov
Adresa: Areál PD, Šaštínska 453, Borský Mikuláš
Tel. kontakt: 0905 971 079, 0908 971 078, e-mail: marcel.zak@azet.sk

800

1500

Štrk - kamenivo prírodné ťažené prané - frakcia 0/4

2300

Návod nájdete na strane 6 dolu.

0905 915 033

1500

Chcete si podať inzerát?

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

1500

ná, okolo 700 €, Chvojnica.
Tel. 0907715467
» Predám 2 ročného
capka na plemeno.Tel.
0907276042
» Predám slivky na zaváranie 1 kg / 2 €.Tel.
0910299273
» Predám šteniatka Cane
corso bez PP, verné a prítulné plemeno, vhodné i k
deťom. Cena dohodou.Tel.
0903109969
» Predám HUSI živé,
očistené,
Kopčany.Tel.
0903572514

41-11

10 ZÁHRADA AAZVERINEC
R10_ZAHRADA
ZVERINEC
» Predám kravu 2x otele-

41-03

Z TVRDÉHO
DREVA

41-12

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST

BRIKETY

Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

41-0076

08 STAVBA
R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

SLUŽBY

SENICKO
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Frézovanie

ER

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

0902 233 400

Skalica, ul. Horská

0902 624 774

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

Ročné revízie a servis kotlov Protherm

info@serviskotlovmalacky.sk

Výročia a udalosti
založenie karpatskonemeckého spolku na
Slovensku

27. augusta 1990

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

DVOJHROB od 2000€
NA KOMPLET

10-0203

SERVIS
PLYNOVÝCH
KOTLOV

63-0019

ZĽAVAEZ

63-60

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
KONTAKT: 0903 607 781

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

10-0010

Štefánikova 294/1, Hodonín

63-0116

0905 432 717

41-69

cca 100 m2 v centre Šaštína
vhodné aj na bývanie

komínov

63-05

PRENÁJOM PRIESTOROV
finext@finext.sk

Príďte sa presvedčiť

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

41-0036

40-0031

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

NAŠA FIRMA MÁ 31 ROKOV
BOHATÉ SKÚSENOSTI

Vykupujeme
• papier
• železný šrot
• farebné kovy
Odhlasujeme/vykupujeme
• staré vozidlá
Prevádzka

Senica

Železničná 358, Senica 905 01

0918 371 141
senica@zsza.sk

Pon – Pia: 7:00 – 15:30 h
So – Ne: zatvorené

29-0034

Možnosť odovzdania
• plast (fólia)
• elektroodpad
• drevo
• sklo

SLUŽBY

6

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia
11 HOBBY AAŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
12 DEŤOM
R12_DETOM

41-04

13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám pres na hrozno veľký masívny a motorovú
striekačku.Tel.
0907522977
» Predám cirkulár na drevo, motor 5 kw, cena dohodou.Tel. 0903903286
» Predám stojanovú liatinovú vŕtačku, cena dohodou.Tel. 0903903286
» Predám zdravotnú pomôcku pre imobilných,
pri vstupe a výstupe z
vane. Cena dohodou.Tel.
0346682301

POHREBNÁ SLUŽBA
ŠAŠTÍN - STRÁŽE

POHREBNÁ SLUŽBA
DOJČ

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
0910
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Všetky
Chodníky
práce

Záruka 12 rokov

na nové kompletné pomníky

vykonávame
do Všetkých
svätých

444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇAny

za minuloročné

STRECHY
KROVY

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

0910 589 637

0948 107 877

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

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

montáž - výmena
škridlové - plechové
výmena rýn
demontáž eternitu

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...
medzinárodná preprava zosnulých
prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066
(v priestoroch tržnice)
STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

ce

www.kamenarstvomajstro.sk

POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

41-10

SKALICA
Pivovarská 21
Tel: 0948 886 518
davidkarnos@gmail.com

HOLÍČ /za smaltovňou/
Bratislavská 3308
Tel: 0918 560 947
stolarskepotreby@gmail.com

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

41-32

SENICA
Hurbanova 518
Tel: 0918 680 390
drevosvetsenica@gmail.com

Dlážkovica
OSB Dosky
Škárovka

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

59-297
59-0317

KVH hranoly
Dosky, lišty
Dvere, zárubne

Tatranský proﬁl
Zrubový proﬁl
Palubovka

41-0008

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

10-0064

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 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 uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, SE zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

0907 928 212, 0915 732 830

tel.: 034 / 651 14 11

40-0123

Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

PEKARr s.r.o., Skalica

63-01

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

sk

41-0009

16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA
Hľadám priateľku
od 45 do 51 rokov.Tel.
0915204433
» Ja, chalan 32 ročný, rád
by som sa zoznámil so
slobodným dievčaťom do
34 rokov.Tel. 0903288642
» Sympatická 56 r, hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel. 0907277466

63-0018

15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
»

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.

14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE

Chcete si
podať
inzerát?

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

Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222
www.pohrebnesluzby-sastin-straze.sk

ZAMESTNANIE

7

10-0181

SENICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

63-35

SLUŽBY

33-0036
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U nás dostanete okná
a dvere najvyššej kvality

skalica@slovaktual.eu

VÝZVA / SLUŽBY

Darujte krv, ak môžete
Ministerstvo zdravotníctva SR upozorňuje na sociálnej sieti na nedostatok krvi, pričom v týchto dňoch
chýba hlavne krv krvnej skupiny A
a všetkých Rh negatívnych krvných
skupín.
Situácia s nedostatkom krvi sa
podľa rezortu zdravotníctva opakuje
každoročne v letných mesiacoch v dôsledku dovolenkového obdobia, cestovania, či vysokých denných teplôt. Podiel na zníženom počte darcov krvi má
aj pretrvávajúce ochorenie COVID-19
a taktiež sú to dočasné výluky z darovania krvi v dôsledku cestovania do
zahraničia.

Kedy môžete darovať krv
V súvislosti s dovolenkovým obdobím a zvýšeným cestovaním do zahraničia upozorňujú odborníci na skutočnosť, že darovať krv po návrate z krajín
Európskej únie je možné po 7 dňoch a
po návrate z krajín mimo Európskej
únie je to po 28 dňoch.
Darovať krv je možné v pondelok
až piatok počas odberových hodín,
ktoré sú od 7.00 hod. do 14.00 hod. s výnimkou utorka, kedy je možné darovať
krv od 7.00 hod. do 17.00 hod. Všetky
aktuálne informácie ohľadom darovania krvi sa nachádzajú na webovej
stránke: www.ntssr.sk

Uvítajú všetky krvné skupiny
Národná transfúzna služba (NTS)
SR vyzýva darcov krvi, aby neváhali a pomohli doplniť zásoby krvných
prípravkov, aby boli schopní v plnej
miere zásobovať nemocničné zariadenia na území Slovenskej republiky. Na
pracoviskách NTS sú vítaní darcovia
krvi s akoukoľvek krvnou skupinou,
nakoľko nikdy nevedia, ktorú krvnú
skupinu budú potrebovať nemocničné
zariadenia k záchrane ľudských životov.

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

» ren

BEZ

KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

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

zdroj foto kropekk_pl pixabay

Výročia a udalosti
bola násilne zlikvidovaná gréckokatolícka cirkev v Mukačevskej
eparchii

28. augusta 1949

9

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

16-0142

SENICKO

SLOVENSKÝ VÝROBCA
A PREDAJCA NÁBYTKU

• SEDA
�K
• POST Y • MATRAC
EL
E
• POHO E • ROŠTY
VK
• KRES Y • STOLY
LÁ

NAVŠTÍVTE NAŠE PREDAJNE:
Železni�ná 1525 - SENICA
(bývalé kasárne)

TO K P
RE VÁ
S VYR
UŽ 30
ÁBAM
ROKO
E
V.

47-122

NÁBY
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AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €

topnaradie.sk

29,90 €

174,90€

Z REGIÓNU / SLUŽBY

Materská škola sa zapojila
do projektu Zelená škola
Veľkým krokom Materskej školy
Skalica, EP Hviezdoslavova je zapojenie sa do projektu Zelená škola.
Zelená škola je environmentálny
výchovno-vzdelávací program pre
materské, základné, stredné i špeciálne školy. Jeho cieľom je prispieť k
prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe.
Aj tento týždn sme sa téme prírody
venovali a to prostredníctvom poznávania tajov vody a jej významu
pre človeka a jeho okolie. Spoločne
sme popolievali stromčeky a užili si
aj hrátky s vodou.
Program Zelená škola na Slovensku koordinuje Centrum environ-

11

Pozvánka na výstavu Ľubomír Miča Vchádzanie do krajiny

mentálnej a etickej výchovy Živica,
záštitu programu udelil minister
životného prostredia SR, partnerom
je Slovenská sporiteľňa, medzinárodným garantom je Eco-schools.
Finančnú podporu na prihlásenie
sa do programu sme získali od firmy Aproxima Skalica. Už v auguste
sa zúčastnia školenia dve naše pani
učiteľky. Už teraz sa tešíme na nové
výzvy a projekty, ktoré budeme s deťmi u nás realizovať. Veľká vďaka za
podporu patrí pani riaditeľke Mgr.
Oľge Luptákovej.
Veríme, že všetky stanovené ciele
sa nám podarí naplniť v prospech
detí i životného prostredia.

» Mária Masárová

Záhorské osvetové stredisko Senica pripravilo v dňoch 8. 9. – 30. 9.
2022 výstavu Ľubomír Miča - Vchádzanie do krajiny. Vernisáž sa uskutoční 8. 9. 2022 o 17.00 h.
Najnovšia výstava senického maliara Ľubomíra Miču môže byť pre
viacerých menej zainteresovaných
divákov istým prekvapením. Doteraz
sa totiž autor na pôde svojho mesta
i mimo neho prezentoval výlučne
charakteristickým akčným prejavom
na báze štrukturálnej abstrakcie.
Predmetnosť, konkrétne témy v jeho
obrazoch nefigurovali, resp. iba ako
výsledok iluzívnych asociatívnych
predstáv vo vedomí pozorovateľa.
Septembrová výstava aktualizuje v
Mičovej tvorbe i zobrazujúce princípy, klasickú žánrovú obsahovosť.
Už samotný názov výstavy evokuje
jej tematickú podobu. Veľká, tradičná téma krajiny síce v Mičovom diele
rezonuje už dlhšiu dobu, temer paralelne s jeho abstraktnou tvorbou, ale
vždy zostávala iba v zázemí ateliéru,
a to predovšetkým v pozícii okrajovej
príp. viac-menej študijnej.
Kapitola, ktorú práve otvára verejnosti, motivicky reflektuje široké
výseky lyrického, typizovaného prírodného prostredia, horizontálnu
krajinu s nízkym horizontom a pocitovo monitorovanou oblohou. Vi-

zuálna projekcia týchto názorovo i
myšlienkovo abstrahovaných krajín
sa v jadre opiera o východiská známe z autorovho akčného programu
– vlastná výtvarná artikulácia v sofistikovanejšej podobe sčasti rešpektuje i konštrukčné limity favorizovanej richterovskej rakel techniky. Na
úkor obvyklej lokálnej optiky, svetelnej modelácie je tu opäť akceptované
aditívne vrstvenie spektrálnych farieb i impulzívne stopy maliarskeho
gesta či veľkorysá intervencia maliarskej špachtle.
Pendantom je druhá, početnejšia
časť prezentovanej Mičovej krajinárskej kolekcie, ktorá sa s interpretáciou konkrétnej faktickej predlohy
ambivalentne a možno i trochu neočakávane hlási ku klasickej neocézannovskej tradícii či už v emotívnejšej alebo vecnej senzuálnej verzii.
Rovnako ako v predchádzajúcom
voľnejšom okruhu celá jej motivická
i vlastná maliarska formulácia sa na
rozdiel od autorových rozmerných
abstraktných kompozícií pohybuje
v miernejších, komorných súradniciach a poukazuje na ďalší, i keď
sekundárny rozmer kreativity Ľubomíra Miču.

» Božena Juríčková

33-0047

SENICKO
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0003

ARMA

ŠTEFANOV

0905 232 510
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

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

STREDA 31.08.2022
Predpremiéra – Tritisíc rokov túžby 17:50
Princezná rebelka 15:40, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 16:00,
Labky v akcii 16:20, After: Puto 2D/ČT 18:10 , Vitaj doma, brate!
18:30, Dievčatá z Dubaja 2D/ČT 20:10, After: Puto 2D/ČT 20:20,
Sirota: Prvá vražda 2D/ČT 20:50

Erika Herzáňová: 0905 915 033
Silvia Lukúvková: 0908 979 377

Potraviny Euro - Diskont Slovakia s.r.o
Moravský sv. Ján
prijmu do pracovného pomeru

PREDAVAČKU

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

UTOROK 30.08.2022
Princezná rebelka 15:40, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D 16:00,
Labky v akcii 16:20, Striedavka 2D/OV 17:50, After: Puto 2D/ČT
18:10 , Vitaj doma, brate! 18:30, Dievčatá z Dubaja 2D/ČT 19:50,
After: Puto 2D/ČT 20:20, Sirota: Prvá vražda 2D/ČT 20:50

SENICKO-SKALICKO
skalicko@regionpress.sk

Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní
kurzu OS - NUTNÉ!

Mzda brutto: 762 € + zákonné príplatky
Práca aj cez víkendy
0905 701 739 $ jany@merkfood.com

41-0084

PONDELOK 29.08.2022
Labky v akcii 13:30, Princezná rebelka 13:50, DC Liga superzvierat
14:00, Princezná rebelka 15:40, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D
16:00, Labky v akcii 16:20, Striedavka 2D/OV 17:50, After: Puto
2D/ČT 18:10 , Vitaj doma, brate! 18:30, Dievčatá z Dubaja 2D/ČT
19:50, After: Puto 2D/ČT 20:20, Sirota: Prvá vražda 2D/ČT 20:50

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

Mzda: 3,70€/h. netto

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

16-0114

NEDEĽA 28.08.2022
Labky v akcii 13:30, Princezná rebelka 13:50, DC Liga superzvierat
14:00, Princezná rebelka 15:40, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D
16:00, Labky v akcii 16:20, Striedavka 2D/OV 17:50, After: Puto
2D/ČT 18:10 , Vitaj doma, brate! 18:30, Dievčatá z Dubaja 2D/ČT
19:50, After: Puto 2D/ČT 20:20, Sirota: Prvá vražda 2D/ČT 20:50

LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

v Skalici a Holíči

AKCIA

16-0010

SOBOTA 27.08.2022
Labky v akcii 13:30, Princezná rebelka 13:50, DC Liga superzvierat
14:00, Princezná rebelka 15:40, Mimoni 2: Zloduch prichádza 2D
16:00, Labky v akcii 16:20, Striedavka 2D/OV 17:50, After: Puto
2D/ČT 18:10, Vitaj doma, brate! 18:30, Dievčatá z Dubaja 2D/ČT
19:50, After: Puto 2D/ČT 20:20, Sirota: Prvá vražda 2D/ČT 20:50

KONTAJNERY

ZAMESTNANIE

SENICKO

PRÁCA V SENICI

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

na dvojzmennú prevádzku
Firma Bike Mate s.r.o.

prijme do pracovného pomeru na pozíciu

mzda: 1200,- eur brutto + výkonnostné odmeny

Náplň práce:
- 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

ohybaren@krajn.sk, 0917 481 221

JABLONICA

CEUT
FARMaAčný bonus
Ý
N
D
E
V
+ mo�v
ZODPO
€ bru�o
od 1900
nus
CEUT
vačný bo
FARMdA1300 € bru�o + mo�
o
nus
NT
vačný bo
LABORA 50 € bru�o + mo�

+421 905 684 134
apateka@centrum.sk

10-0195

41-0027

od 9

Hľadáme pracovníkov
do drevospracujúcej výroby

Výročia a udalosti
založenie generálneho štábu SNP v Banskej Bystrici

30. augusta 1944

» Práca na HPP / živnosť
» Jedná sa o manuálne rozkladanie
drevených výrobkov (laty, dosky, hranoly)
» Požiadavky na kandidáta
• manuálna zručnosť
• predchádzajúca prax nie je podmienkou
» Termín nástupu: ihneď
» Platové podmienky: od 1000 EUR
TEL.: 0917 370 757
HYZA@ADOSERVICE.SK

41-0079

Výročia a udalosti
posledný koncert skupiny The Beatles
(San Francisco)

MANIPULANT V DREVOVÝROBE

NOVÁ LEKÁREŇ V HODONÍNE

V prípade záujmu zasielajte žiadosti
s profesným životopisom na e-mail:

16-0100

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 1000 €
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

29. augusta 1966

prijmeme na TPP

MAJSTRA VÝROBY

OHYBÁREŇ

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

mokosak@dema.sk

13

R

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica

prijme do pracovného pomeru

OBSLUHA TLAČOVÝCH
A VÝSEKOVÝCH STROJOV

Nástupná mzda brutto od 1250 €

Mzda môže byť vyššia v závislosti od kvalifikácie,
školení a odbornej praxe

MZDA: 950 – 1500 €

OBSLUHA SKLADAČKOVÝCH
STROJOV
MZDA: 750 – 1200 €

Prosím kontaktujte nás:
$ e-mail: personalne@grafobal.sk
$ tel. č.: 034 696 7330, 0914 222 739

41-0001

41-0022

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. a 14. plat $
sociálny program $ stravovanie v závodnej jedálni – zamestnanec platí
1,20 € za obed $ príspevok za dochádzku $ príspevok na doplnkové
dôchodkové sporenie $ odmena za zlepšovacie návrhy $ odmeny pri
pracovných jubileách $ odmena za nájdenie nového zamestnanca

ZAMESTNANIE
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PRÁCA V SENICI

PRÁCA V SENICI

na jednozmennú prevádzku

Firma Bike Mate s.r.o.

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

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

prijme do pracovného pomeru na pozíciu

MECHANIK - OPRAVÁR
BICYKLOV
A ELEKTROBICYKLOV

SKLADNÍKOV

REFERENT EVIDENCIE
BICYKLOV

Požiadavky:
- práca s VZV
- vodičský preukaz „C“ - výhoda
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- práca v jednozmennej prevádzke
Náplň práce:
- príjem tovaru na sklad – zaskladňovanie
na pozície
- výdaj tovaru zo skladu podľa dodacích listov
a objednávok
- fyzická manipulácia s tovarom
Ponúkame:
- základná mesačná mzda 800 € + pohyblivá
zložka mzdy
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

Práca je vhodná pre ženu

Náplň práce:
- 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

41-0027

V prípade záujmu zasielajte žiadosti s profesným
životopisom na e-mail: mokosak@dema.sk

41-0027

Náplň práce:
- skenovanie číarových kódov bicykla, rámu,
elektromotora, akumulátora
- evidencia nasnímaných kódov v programe
- tlač štítkov
- práca s databázou v programe
- práca s PC, excel
Požiadavky:
- ukončené stredoškolské vzdelanie
- znalosť práce s PC
- znalosť základov AJ
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 800 € + prémie
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 1000 - 1200 €
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív
V prípade záujmu zasielajte žiadosti
s profesným životopisom
na e-mail: mokosak@dema.sk,
tel.: 0915/780887

15

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti Bike Mate s.r.o., Dlhá 248/43,
905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov.
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h
e-mail: mokosak@dema.sk

41-0027

SENICKO

PRÁCA V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

Zuzana Veselská +421 0903 274 529
zuzana_veselska@protemp.sk

10-0172

Miesto výkonu práce: Bratislava / Malacky
Pozícia: Vodič VZV / Retrak, Operátor výroby / Kontrolór kvality
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / živnosť
Mzdové podmienky (brutto): TPP: 1100 €/mes., živnostník: 9 €/h
Doprava: zabezpečená / príspevok na dopravu
Práca v trojzmennej prevádzke. Príspevok na stravovanie.
Pravidelné odmeny a bonusy. Preplácanie nadčasov.

Firma TISCONTY, s.r.o, Priemyselná 284, Senica
16-0086

Ihneď príjme do TPP
Vodiča VZV

LARK s.r.o.,

Požiadavky:
- prax na VZV je výhodou
- platný preukaz na VZV je vítaný,
v prípade potreby zabezpečíme
- základná zložka mzdy (brutto) 5 €/hod. + mesačné
prémie podľa výkonu do výšky 300 €

Pod hájkom 2, 909 01 Skalica
dlhoročný výrobca Skalických trdelníkov hľadá do kolektívu

SPOLUPRACOVNÍKOV
NA VÝROBU TRDELNÍKOV

Pracovníkov do výroby

na jednoduché manuálne práce /aj ženy sú vítané/
- základná zložka mzdy (brutto) 4 €/hod.
+ mesačné prémie podľa výkonu do výšky 200 €
Ďaľej ponúkame:
- dlhodobú a stabilnú prácu
- práca na riadnu pracovnú zmluvu aj na dohodu
- zaujímavé mzdové ohodnotenie, možnosť týždenných záloh
- možnosť individuálneho pracovného času
- zabezpečíme zaškolenie

75-11

31. augusta 1971

Kontakt: 0905 970 119, alebo 034 694 1611 od 8 - 16 hod.

63-0126

Výročia a udalosti
Program Apollo: astronaut Dave Scott sa stal prvým človekom, ktorý riadil vozidlo na mesačnom povrchu; stalo sa tak počas misie Apollo 15

Požiadavky:
- vítaná je skúsenosť s obsluhou CNC strojov a s prácou s PC
- samostatnosť
- základná zložka mzdy (brutto) 5 €/hod. +mesačné
prémie podľa výkonu do výšky 300 €

41-0082

Ponúkame nástupný plat 4,50 € na hodinu.
V prípade záujmu si dohodnite stretnutie
telefonicky v pracovných dňoch od 7.00 - 13.00
na tel.č. 034/664 5164 alebo
e-mailom na sikulova@larksro.sk

Obsluha CNC strojov

Schodiskový výťah
Starla vo farbe Stone.

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač

%
10
ZĽAVA

*

-

Platí do 5. 9. 2022

CENA
75-58

KOMFORT
STR1

FUNKČNOSŤ

Starla: voľba klientov číslo 1
Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s
najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.
Vhodné pre rovné a
zakrivené schody

Získajte bezplatnú ponuku ešte
dnes, bez záväzkov.
Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu.

Rýchla a čistá
inštalácia
BEZPLATNÉ ČÍSLO

0800 162 162
*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

52-0003

Rôzne možnosti
prispôsobenia

VÝKUP STARÝCH

0905 964 632
031/789 86 28

96-0 TT33

66-258

0949 444 033

ZDRAVIE / SLUŽBY

www.virivkyonline.sk

PREVÁDZKA:
ŠAŠTÍN-STRÁŽE
0948 740 840
Hudobniny HS Šaštín
info@hudobninysastin.sk

Z ARIADENIA
Montáž aj u zákazníka

0904 832 593

www.taznezariadenie.eu

16-0143

bezpečíme.

za
Zvoz od 100 kg

ŤAŽNÉ
63-0128

za najlepšiu
cenu
Volajte:

����������������
luxusných víriviek
po celom Slovensku
info@virivkyonline.sk

PREDAJ HUDOBNÝCH
NÁSTROJOV, OZVUČOVACEJ
A SVETELNEJ TECHNIKY
A PRÍSLUŠENSTVA
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AUTOBATÉRIÍ
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