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Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY
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Oprava povrchovej úpravy
na eurooknách

Servis plastových okien
a eurookien

Kovania, tesnenia, údržba
Žalúzie, role�,

siete proti hmyzu

PRED

PO

RENOVÁCIA OKIEN

TOMÁŠ ACKERL
SERVIS A RENOVÁCIA OKIEN

0904 588 576
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ABC-OKNÁ
VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN A DVERÍ

HOLÍČ, BERNOLÁKOVÁ 12 (HOTEL SAN)
0948 344 401

okna@abc-okna.sk, holic@abc-okna.sk

www.abc-okna.sk

VŽDY
VÝHODNÉ AKCIE

• PLASTOVÉ OKNÁ A VCHODOVÉ DVERE
• HS PORTÁLY
• GARÁŽOVÉ BRÁNY LOMAX
• PREDOKENNÉ ROLETY
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE
• OKENNÉ SIETE,
   SIETOVÉ DVEREˇ
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OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY
Senica, Kolónia 1483/80
Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

• Kvalitné znaèky
• Inovatívne technológie
• Tovar skladom na predajni

ÚPRAVA DÅŽKY
MONTÉRKOVÝCH 
NOHAVÍC V CENE 

Otvorené:
Po - Pia: 8:00 - 17:00, So: 9:00 - 12:00

www.cammino.sk
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od 200 €/t
od 490 €/t

HNEDÉ UHLIE
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VYUŽITE NAŠU PONUKU
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Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so 
sídlom v Senici, oznamuje všetkým záujemcov, že dňa          
4. marca 2023 uskutoční XXIX. ročník poľovníckeho repre- 
zentačného plesu RgO SPZ so sídlom v Senici v MsDK Senica. 
Do tanca bude hrať hudobná skupina „Keverovci“ z Trnavy, 
ktorá Vás zabaví na ľudovú i modernú nôtu. 

Reprezentačný poľovnícky ples RgO SPZ
so sídlom v Senici – XXIX. ročník

Záujemcovia o lístky si ich môžu zakúpiť v kancelárii RgO SPZ Senica od 
01.01.2023, Hollého 750, 905 01 Senica, cena lístka v roku 2023 je 45,-€.
Tel. 034/6514624, 0905/545 955, www.spzse.sk  
Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici , Peter Mužlay – tajomník RgO SPZ Senica

14. február, teda Sviatok svätého Va-
lentína, či sviatok lásky, alebo svia-
tok všetkých zaľúbených, onedlho 
zaklope na dvere a mnohí sa už za-
mýšľajú nad tým, ako ho stráviť čo 
najpríjemnejšie či najoriginálnejšie. 
Valentínsky pozdrav, nežný kvietok, 
lahodná maškrta či romantický ve-
čer pri sviečkach, to je len zopár spô-
sobov, ktorými môžeme potešiť milo-
vanú osobu a dať jej najavo svoje city.

Sviatok svätého Valentína dorazil 
na Slovensko až krátko po nežnej revo-
lúcii z anglosaských krajín, no postupne 
sa aj u nás udomácnil. Napriek tomu, že 
ho mnohí zvykneme sláviť, nie je jedno-
duché dopracovať sa k jeho pôvodu, pre-
tože je opradený viacerými legendami.

Svätý Valentín, po ktorom dostal 
sviatok svoje označenie, bol kňazom 
v Ríme. Podľa jednej z najznámejších 
legiend vydal Cisár Claudius II. Gótsky 
v snahe vytvoriť mocnú armádu naria-
denie, ktorým zakázal zásnuby a sobá-
še mladých párov. Dôvod mal spočívať 

v tom, že podľa neho slobodní regrúti 
bojovali statočnejšie a s väčším nasa-
dením ako vojaci ženatí. Kňaz Valentín 
však porušil nariadenie cisára a naďalej 
tajne mladých ľudí sobášil. Túto jeho 
činnosť časom odhalili a kňaza najskôr 
väznili a neskôr ho údajne, keď sa od-
mietol vzdať svojej kresťanskej viery, 
popravili.

Pravdou je, že dokazovať si lásku 
by sme si mali počas celého roka, nie-
len vtedy, keď nám to predpisuje dátum 
v kalendári a už vôbec nemusí ísť o nič 
pompézne. Na druhej strane však treba 
povedať, že Sviatok svätého Valentí-
na má svoje čaro a ponúka 
nám milú príležitosť, ako 
osláviť vzájomnú lásku 
so svojimi najbližšími a 
užiť si v neutíchajúcom 
zhone každodenných 
povinností zopár 
neopakovateľných 
a vzácnych spoloč-
ných chvíľ.

Oslávme lásku

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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SENICKO-SKALICKO

Erika Herzáňová  0905 915 033
Silvia Lukúvková  0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková  0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

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, Ko-
válov, Kúty, Osuské, Plavecký Peter, Prie-
valy, Rohov, Rovensko, Rybky, Smrdáky, 
Sobotište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brodské, 
Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, 
Lopašov, Mokrý Háj, Popudinské Močid-
ľany, Radošovce, Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk

Redakcia: Potočná 16 
SKALICA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (36.420 domácností)

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

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

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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AUTOVRAKY         LIKVIDÁCIAAUTOVRAKY         LIKVIDÁCIA     
VYRADENIE VOZIDLA Z EVIDENCIE

ODŤAH ZDARMA!

Výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

VAMAMETAL, s.r.o., Priemyselná 277, Senica
vamametal@gmail.com  •  www.vamametal.sk

0914 117 226      0903 145 588
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

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

0905 915 033

INZERCIA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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R01_AUTO_PREDAJ

R02_AUTO_MOTO_INE
» Predám disky elektró-
ny 14 s plášťom, 4 ks. Tel. 
0915096035 
» Za účelom rozšírenia 
zbierky kúpim starého PIO-
NIERA MUSTANGA SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STELU 
MOPED STADION sj pokaze-
né. Platím ihneď.  PONÚKNI-
TE. Tel. 0915215406 
» Kúpim štvorkolesový el. 
vozík .Tel. 0907636045

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE

R08_STAVBA

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC

R11_HOBBY A SPOTR

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám sporák kombi-
novaný Gorenje, kompre-
sor bez vzdušníka na 230 
V, trafo zváračku na 380 
V, výr. MEZ Brumov, káru 
veľkú, cirkulu veľkú na 
380 V. Cena dohodou. Tel. 
0903428843 
» Predám plynové kamna 
Mora 713, 2,5 kw do komína 
na ZP. Cena dohodou. Tel. 
0903428843 
» Predám pojazdný elek-
trobicykel. Tel. 0915096035

R14_ROZNE_INE
» Kúpim 2 ks plynové prie-
tokové ohrievače a 1ks 
mosadznú postrekovaciu 
konvu 50l na fúriku, aj ne-
funkčné, ponúkam na vý-
menu200l plastové sudy. 
0944 634 153.
» Kúpim zváračku K - 200 
alebo KS - 250. T.č.: 0944 
634 153.

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» 55 ročná hľadá priate-
ľa na zoznámenie, nie na 
vážno. Ak si z okr.SI do 55 
rokov, napíš len SMS. Tel. 
0904400449

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

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    

16 ZOZNAMKA    
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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SobotišteLUX JR
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
e-mail: sobotiste@lux-sobotiste.sk   ●  tel. 0908 702 522

facebook: Pavol Černek - LUX JR

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ
ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

ŽALÚZIE VŠETKÝCH DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ ROLETKY ZA NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

• PROFIL SALAMANDER BLUEVOLUTION 82 VYROBENÝ NA SLOVENSKU 
• OKNÁ V PLNEJ VÝBAVE CERTIFIKOVANÉ AJ PRE PASÍVNE DOMY 
• 6-KOMOROVÝ PROFIL, 3-SKLO SO ŠÍRKOU ZASKLENIA 44MM 
    A TEPLÝM RÁMIKOM, KOVANIE MACO MULTI-MATIC, 
• 2 CELOOBVODOVÉ A JEDNO STREDOVÉ TESNENIA, 72 DEKÓROV
• HLINÍKOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM HS PORTÁL
    A HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE 
    V PROFILE ALUPROF VYROBENÉ NA SLOVENSKU 
    ZA ZVÝHODNENÉ CENY

UVÁDZACIA CENA NA 
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Bocán s.r.o.

doprava do 100 km, váza + lampáš antikora, 
MONTÁŽ, STRIEBORNÉ PÍSMO + KRÍŽIK
zameranie, cenová ponuka

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA
JANUÁR - FEBRUÁR

ZĽAVA až do 40%
Po-Pia: 8.00 - 15.30 hod.Certi�kát

0905 323 022•0910 902 635
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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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STROJOVÉ OMIETKY
MURÁRSKE PRÁCE

0948 807 929
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hydroizolacie-ms.sk
plochých striech, balkónov, 
prístreškov, jazierok, spodné 
stavby asfaltovými pásmi i fóliami 0903 212 695 
HYDROIZOLÁCIE
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP0908 979 377

» Sympatická 54r hľadá 
priateľa nefajčiara na zo-
známenie. Okr:SI - SE. Len 
SMS. Tel. 0915219304 

Dňa 11. 2. si pripomíname 5. 
výročie, kedy nás navždy 
opustila naša milovaná 
sestra 

Dagmar Bukovčáková, 
rod. Šúrková. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spo-
mienku. S láskou a úctou 
sestra Milica, brat Ľubomír 
a Ivo s rodinami.

Občianska
riadková
inzercia

SPOMIENKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP SE 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 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 no-
vinách, SE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

SOBOTA 04.02.2023
Zúbková víla 13:30, Kocúr v čižmách: Posledné želanie 13:50, 16:20, 
Asterix a Obelix: Ríša stredu 14:00, 15:30, Avatar: Cesta vody 3D/SD 
16:10, Čo s tým má láska 17:50, Želanie k narodeninám 18:30, Slúžka 
20:00, M3GAN 2D/ST 20:20, Niekto klope na dvere 20:30 

NEDEĽA 05.02.2023 
Zúbková víla 13:30, Kocúr v čižmách: Posledné želanie 13:50, 16:20, 
Asterix a Obelix: Ríša stredu 14:00, 15:30, Avatar: Cesta vody 3D/SD 
16:10, Čo s tým má láska 17:50, Želanie k narodeninám 18:30, Slúžka 
20:00, M3GAN 2D/ST 20:20, Niekto klope na dvere 20:30 

PONDELOK 06.02.2023
Asterix a Obelix: Ríša stredu 15:30, Avatar: Cesta vody 3D/SD 16:10, 
Kocúr v čižmách: Posledné želanie 16:20, Čo s tým má láska 17:50, 
Želanie k narodeninám 18:30, Slúžka 20:00, M3GAN 2D/ST 20:20, 
Niekto klope na dvere 20:30 

UTOROK 07.02.2023
BABSKÁ JAZDA – Magic Mike: Posledný tanec 18:00
ARTMAX – Spravodlivosť pre Emmeta Tilla 17:50 
Kocúr v čižmách: Posledné želanie 15:00, Asterix a Obelix: Ríša stredu 
15:30, Avatar: Cesta vody 3D/SD 16:10, Slúžka 20:00, Niekto klope na 
dvere 20:30, Čo s tým má láska 20:40

STREDA 08.02.2023 
PREDPREMIÉRA – Magic Mike: Posledný tanec 18:00
ARTMAX – Duchovia Inisherinu 17:50 
Asterix a Obelix: Ríša stredu 15:30, Zúbková víla 16:00, Kocúr v 
čižmách: Posledné želanie 16:20, Želanie k narodeninám 18:30, Niekto 
klope na dvere 20:30, Čo s tým má láska 20:20, Slúžka 20:40
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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
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 0905 603 843

Online (streda 20:00)naOnline (streda 20:00)na ::
https: yhttps: youtube.com/@richardhavettaoutube.com/@richardhavetta

  

LiečiteľLiečiteľ
aj na diaľku

 

INFO, REGISTRÁCIA, VIAC NA:INFO, REGISTRÁCIA, VIAC NA:
WWW.RICHARDHAVETTA.SKWWW.RICHARDHAVETTA.SK
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SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

549 € 599 €

849 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

1500

1500

15
00

800

2300

Vonkajšie hliníkové rolety

ZATEPLENIE DOMOV

Pri
predložení
konkurenčnej
ponuky
vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

Registrovaná firma, faktúra
k dotácii na zateplenie
Dotácia na obnovu domu od štátu
z programu
OBNOV DOM

A VÝMENA OKIEN

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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TEPELNÉ ČERPADLÁ
• MONOBLOK VZDUCH/VODA
• VÝKON OD 11,1 DO 16 KW  
• VYKUROVANIE STARŠÍCH RD
   AJ NOVOSTAVIEB
• PODLAHOVÉ KÚRENIE
   AJ SYSTÉM RADIÁTOROV

0911 606 601  |  info@lacnekurenie.eu  |  www.lacnekurenie.eu

ZABEZPEČUJEME:
• obhliadku zdarma
• poradenstvo
• montáž
• záručný servis
• pozáručný servis

Dnes objednáte,
zajtra kúrite!

4 440 €
AKCIOVÁ CENA

bez nutnosti nákupu

ďalších zariadení
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY

MAKALES s.r.o. Skalica
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70918 645 802

0907 784 324

PREVÁDZKA: Kátov 71

VÝROBA A PREDAJ

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

PÔSOBÍME NA CELOM ZÁHORÍ

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

alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné! 

AKCIA -25% zľava na látkové roletky,
interiérové žalúzie a siete

0905 915 033, 0908 979 377

Inzerát, ktorý predáva
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PROFESIONÁLNA
MONTÁŽ A SERVIS

Obchodné zastúpenie:

DVERÍ A OKIEN
BEZKONKURENČNÁ
PONUKA OKIEN A DVERÍ
Pošlite nám konkurenčnú ponuku 

a my vam dáme lepšiu cenu
amicagroupsro@gmail.com
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GARÁŽOVÉ  BRÁNY

0905 478 303bomont.sk

V odľahlých končinách brazílskych 
pralesov ešte stále žijú domorodé 
kmene podľa tradícií svojej kultú-
ry. Niektoré z nich nikdy neprišli do 
kontaktu s väčšinovým obyvateľ-
stvom. 

Kmeň Sateré-Mawé je jedným z 
pôvodných národov v štáte Amazonas. 
Názov Sateré znamená „ohnivá húse-
nica“, a Mawé je v preklade „inteligent-
ný a zvedavý papagáj“. Živia sa prevaž-
ne ako rybári, lovci a zberači, sú známi 
pestovaním guarany.

Len pred päťdesiatimi rokmi hro-
zilo, že kmeň Sateré-Mawé celkom za-
nikne. Jeho členov decimovali choroby 
ako aj ignorácia zo strany štátnych or-
gánov. Našťastie sa v intenzívnej spo-
lupráci s Cirkvou podarilo existenciu 
tohto kmeňa zachrániť a posilniť jeho 
identitu. V roku 1986 bola pre jeho ja-
zyk vypracovaná gramatika, zaviedli 
sa dvojjazyčné školy. Počet príslušní-
kov kmeňa Sateré-Mawé postupne na-
rástol na približne trinásť tisíc ľudí. 

Taliansky misionár Henrique Uggé 
strávil desaťročia prácou s domoro-
dým obyvateľstvom Amazónie. Uve-
domoval si dôležitosť zachovania jeho 
kultúry a jazyka. Preto v spolupráci s 
nadáciou ACN inicioval preklad biblie 
pre deti do jazyka Sateré-Mawé. V uply-
nulých týždňoch toto nové vydanie 
rozdali medzi tridsiatku osád.

Preklad je dielom miestnych kate-

chétov. Jeden z nich vysvetľuje: „Strá-
came náš jazyk a mali by sme bojovať 
za jeho zachovanie. Mnohé slová miz-
nú, pretože sme ich prestali používať v 
bežnej reči. Čitatelia si tak môžu oživo-
vať slovnú zásobu vo svojom materin-
skom jazyku.“

Kňaz Henrique hovorí: „Všetci 
radi počúvame, čítame a premýšľame 
o Božom slove vo svojom vlastnom ja-
zyku, v našom vlastnom kultúrnom a 
historickom kontexte.“ Preto je rád, že 
ľud Sateré-Mawé bude teraz môcť po-
čúvať biblické čítania aj vo svojej reči. 
Pripravujú sa tiež vydania ďalších du-
chovných a liturgických kníh vrátane 
audiokníh.

Detská Biblia od nadácie ACN – 
Pomoc trpiacej Cirkvi prvýkrát vyšla v 
roku 1979. Odvtedy bola preložená do 
190 jazykov, vrátane domorodých. 

www.acnslovensko.sk

Bojujú o zachovanie svojho jazyka

» ACN
zdroj foto ACN
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8. februára 2004      
bol vysvätený prvý biskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku Au-
gustín Bačinský

Výročia a udalosti

10. februára 1763      
skončila sa sedemročná vojna medzi Veľkou 
Britániou a Portugalskom na jednej a Fran-
cúzskom aj Španielskom na druhej strane. 
15. februára uzatvorilo mier aj Prusko, Sasko 
a Habsburská monarchia.

Výročia a udalosti

0905 915 033
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ZĽAVA až do 40%

CELOROČNÁ
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ŠAŠTÍN - STRÁŽEŠAŠTÍN - STRÁŽE
Prev.: Štúrova 958, Šaštín-Stráže, tel.: 0907 186 222

www.pohrebnesluzby-sastin-straze.sk

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

POHREBNÁ SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

DOJČDOJČ
Prev.: è. 444, Dojè doèasne uzatvorená, objednávky
pohrebov, výkopových prác a i. vybavuje Ing. Harno-
šová, 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 SLUŽBAPOHREBNÁ SLUŽBA

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

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:
0907 928 212, 0944 133 090
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PEKARr PEKARr s.r.o., Skalicas.r.o., Skalica

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

Stála služba priStála služba pri
prevoze zosnulýchprevoze zosnulých

tel.: tel.: 0907 344 0410907 344 041

www.pohrebnesluzby-skalica.sk

0907 928 212, 0944 133 0900907 928 212, 0944 133 090
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POHREBNÁ SLUŽBA
ZÁHORIE s. r. o.

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

www.pohrebnesluzby-holic.sk

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

Komplexné pohrebné - cintorínske služby
maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny...

medzinárodná preprava zosnulých

0907 928 212, 0944 133 090
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6. februára 1901                  
v Paríži boli nainštalované prvé verejné te-
lefóny na vlakových staniciach

Výročia a udalosti7. februára 1311                  
Ján Luxemburský bol korunovaný za čes-
kého kráľa

Výročia a udalosti
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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

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.

MESAČNÉ
BALENIE

CENA 
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Nízke teploty počas zimných mesiacov 
majú vplyv na naše zdravie. Ohrozujú 
nielen malé deti, ktoré ešte nemajú do-
statočnú schopnosť tepelnej regulácie, 
ale i seniorov, pretože starší ľudia sú cit-
livejší na chlad ako mladší dospelí a ťaž-
šie sa prispôsobujú teplotným zmenám. 

Zimné počasie ťažšie znášajú najmä 
ľudia, ktorých trápia cievne ochorenia. Pre 
nich je dôležité, aby dbali na vyhýbanie sa 
rýchlej chôdzi na studenom vzduchu, preto-
že vdychovaním studeného vzduchu môže 
dôjsť k zúženiu ciev a tým k vyvolaniu srd-
cového záchvatu. „Najmä pacienti s angínou 
pectoris, teda tí, ktorí trpia na nedokrvenie 
srdca, by mali spomaliť chôdzu a mali by 
minimalizovať aktivity v mrazivom počasí“, 
hovorí MUDr. Šranková z Poradne zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdravotníc-
tva Bratislava. Keďže nízke teploty spôsobujú 
dočasné zúženie krvných ciev, zimné mrazy 
sú nebezpečné taktiež i pre pacientov so 
zvýšeným krvným tlakom . „Zužovanie ciev 
v mrazivom prostredí zvyšuje krvný tlak, 
pretože väčší tlak je potrebný na pretlačenie 
krvi cez zúžené cievy“, objasňuje odborníč-
ka. Chlad môže mať tiež nepriaznivé účin-
ky na dýchací systém a zhoršiť ochorenia 
dýchacích ciest, ako je astma a chronická 
obštrukčná choroba pľúc. Dýchanie stude-
ného vzduchu môže dráždiť dýchacie cesty a 
vyvolať problémy s dýchaním, kašeľ a u nie-
ktorých môže spustiť astmatický záchvat. Vy-

stavenie sa nízkym teplotám taktiež potláča 
imunitný systém, a tým sú ľudia náchylnejší 
na infekciu. Najviac sú ohrození s oslabenou 
imunitou, tiež tí ktorí len nedávno prekonali 
ochorenie a preťažení ľudia, ktorí žijú v dlho-
dobom strese. Ohrozenou skupinou sú ďalej i 
ľudia bez domova, ktorí sú priamo ohrození 
podchladením, čo je stav ohrozujúci život.

Aké oblečenie zvoliť?
Pri extrémne nízkych teplotách je bez-

pečnejšie ostať doma, a ak už nám treba ísť 
von, je dôležité sa dobre obliecť. Odborníci 
radia obliecť si viac tenších vrstiev obleče-
nia, pretože tie zachytávajú teplý vzduch 
a tak telo udržia teplejšie ako jedna hrubá 
vrstva. Dôležité je nezabudnúť na čiapku, 
šál a tiež na rukavice a teplé ponožky, pre-
tože v chladnom počasí telo zvyšuje prietok 
do životne dôležitých orgánov a prietok krvi 
do končatín sa znižuje. Dôležité je i vyhnúť 
sa vdychovaniu studeného vzduchu, a to 
napríklad prekrytím dýchacích ciest šálom 
či lyžiarskou maskou.

V zimnom období je dôležité si dať po-
zor na konzumáciu alkoholu. „Alkohol vše-
obecne spôsobuje rozšírenie ciev, čo vo von-
kajšom studenom prostredí môže byť veľmi 
nebezpečné“, vysvetľuje lekárka Šranková. 
Pri vypití väčších dávok alkoholu môže 
dôjsť k otupeniu pocitu chladu, k privode-
niu si spánku a poruche vedomia, pri kto-
rých hrozí riziko úmrtia na podchladenie.

Mrazivé teploty 
sú pre náš organizmus záťažou

» ren



SE23-05 strana - 9

SLUŽBYSENICKO
9

Averz:� ��������������������������������������������
��

Reverz:� 	�
��������������������������������������
���������

Priemer:� �����

���������� ������

�������������� ������������ ��������

Kov:� 	���������

Internetová rezervácia: www.30rokov.sk DOPRAVA ZADARMO!

����������������������������������������


���������������������������������������

 Objednajte tu:
� ������������������������������

 www.30rokov.sk
� ��������������������������

 0850 606 777
� �����������������������������������
� �������������������������������������

QR objednávka

�����
������������������������������������������
�����

Distribútor:
�����������������

�����
��������������������������

V roku 2023 si pripomíname 	������������������������������
��������������������. 
���� ���� ��� ����� ��������� �������� ��������� �������� ��������
����������� ����������� ����������� �������� �������� ��������
������������������������������������������������� ��

������ ���� ����� ���� �������� ������� ������� ����������
�����������������������������������������������������������
�����������������

���������������������������������������������� ���������
��������� ���� �� ��� ��������� ��������� �������� ����������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

����	���������

��������� ���������������
������������������������������

����������������� ��������

����� �������������
�������������	��

��������� ��������������
���������

����������� ¡¡¡���������������������¢�¢�£££

���������������������������������������������������

�����������

	��������������������������������������������¤����������������

���������
��������������
�����������������

��������������
¡¡¡��������������������������¢�¢�£££

	�������������������������������	�������������������������������

�������������������������

len za 5,95 €



SE23-05 strana - 10

ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
10

63
-0

01
6

Váš profil

• Stredoškolské vzdelanie výhodou
• Prax v automobilovom priemysle
výhodou

• Zodpovedný prístup a spoľahlivosť
• Práca na tri zmeny
• Manuálna zručnosť

Aké benefity ponúkame?

• Nástupná mzda už od 1130 EUR/bru�o
(základ od 900€ + výkonnostná odmena 170€ +
60€ zmenové príplatky)

• Mzda po zapracovaní od 1230
EUR/bru�o + možnosť ďalšieho
nárastu so zreteľom na kvalifikáciu

• Každoročná valorizácia miezd
• Zamestnáme Vás rovno pod kmeň
• Vernostný bonus za odpracované roky
• Príspevok 1% na doplnkové dôchodkové
sporenie

• Stravovanie v závodnej jedálni len za 1,60€
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce
(poobedná zmena 0,17€/hod)

• Možnosť kariérneho rastu
• Bohatý sociálny program (firemný fyzioterapeut,
masáže, zľavy u našich zmluvných partnerov...)

• Odmeny za zlepšovateľstvo

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.| Lesná 880/1| 90851 Holíč
Kontaktná osoba: Ing. Eva Beneková, Mgr. Michaela Hrončeková
Telefón: +421 907 962 902, +421 907 541 650
praca@eissmann.com; eva.benekova@eissmann-smp.com

HĽADÁME NOVÝCH
KOLEGOV

TURNING IDEAS INTO EXCITEMENT.

• OPERÁTOR/KY VÝROBY
• ŠIČKY
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MZDA: 950 – 1500 € 

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

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

R

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica 

prijme do pracovného pomeru

OBSLUHA TLAČOVÝCH
A VÝSEKOVÝCH STROJOV

MZDA: 750 – 1200 € 

OBSLUHA SKLADAČKOVÝCH
STROJOV
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Chránená dielňa DvS
Prevádzka: Skalica, Vrchovského 2

Záujemcovia o prácu posielajte životopis na: info@dvsgroup.sk

hľadá na hlavný pracovný pomer kolegu na pozíciu
ZÁSOBOVAČ – SKLADNÍK
Požiadavky: VP sk.B, prax s dodávkou do 3,5 t., obsluha VZV - prax
vítaná. Ponúkame: práca na jednu zmenu, dochádzkový bonus, 
výkonnostné odmeny, práca v príjemnom kolektíve.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 
v Holíči 

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 5 € /h. brutto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
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OPERÁTOR/KA VÝROBY,
BALIACEJ LINKY

• práca na 8 hod. / 12 hod. zmeny
• mzda 1100 € bru�o (po 3 mes. navýšenie) 
• stravné lístky 5,10 € • možnosť záloh 
• DOPRAVA ZDARMA
• nástup možný ihneď

MALACKY

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

Ponúkame voľné pracovné miesto
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Mestské kultúrne stredisko Senica
prijme na TPP

Samostatný odborný referent kultúry
Popis  pracovného miesta: zodpovedný za organizáciu kultúrno-
spoločenských a kultúrno-výchovných podujatí mestského 
a regionálneho charakteru. Zodpovedá za plánovanie, propagáciu 
a realizáciu podujatí organizovaných MsKS. 
Požiadavky: stredoškolské vzdelanie, ovládanie práce s PC práca so 
sociálnymi sieťami, webom, organizačné schopnosti, samostatnosť
Prax v odbore: min. 5 rokov
Termín nástupu: dohodou
Mzdové ohodnotenie: 950 € -1250 €

Popis pracovného miesta: zodpovedný za chod prevádzky TIC, 
predaj služieb a produktov cestovného ruchu a MsKS, zodpovedný 
za koordinovanie spolupráce právnických osôb a fyzických osôb 
na úseku cestovného ruchu a pri zabezpečovaní realizácie 
programu rozvoja cestovného ruchu na úrovni obce.
Požiadavky: VŠ druhý stupeň, znalosť regiónu, anglický jazyk 
– pokročilý, ovládanie práce s PC práca so sociálnymi sieťami, 
webom, certi�kát sprievodca cestovného ruchu výhodou
Prax v odbore: min. 2 roky
Termín nástupu: dohodou
Mzdové ohodnotenie: 950 € -1400 €

Riadiaci pracovník turistického
informačného centra TIC

Žiadosti posielať na mail:
riaditel.msks@senica.sk do 05.02.2023
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Caesarove Zápisky 
o vojne v Galii
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za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 34 rokov!!!
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD379 €
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com


