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Robme svet lepším!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Toto leto je akési hlučné. A nielen na 
kúpaliskách, to napokon k letu patrí 
a je to tak správne.

Všade okolo nás však počuť aj večne 
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsaž-
né výkriky, hádky, ich nenávisť voči ne-
poznanému a hlavne – inému. Vidíme 
zo všetkých strán a mocenských pozí-
cií ich arogantné tváre s blazeovaným 
úsmevom (pre neznalých tohto dosť 
nepoužívaného slova – blazeovaný je 
ten človek, ktorého nič neteší, nezau-
jíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený 
dostatkom, znudený z neho a neraz aj 
zhýralý – veď aj hárem už u nás mož-
no legálne a najmä „so cťou a uzna-
ním“ mať). Majú desiatky žien a detí 
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo 
nahrabané majetky a kážu o poctivej 
práci, topia sa v bohatstve a občanov 
presviedčajú o potrebe skromnosti. 
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube, 
veď bez týchto „hercov“ by sa nepreda-
li. Nebola by šou.

Urobme tento náš malý, päť a 
pol miliónový slovenský svet lepším! 
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani 
státisícové demonštrácie, zas v záujme 
niekoho v pozadí, presne tak, ako to 
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju 
občiansku hrdosť a statočnosť každého 
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v 
sebe od propagandy, masového, kaž-
dodenného a všadeprítomného šírenia 
lží, od nenávisti voči nepoznanému a 
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek 
komukoľvek.

Jediné, čoho sa obávajú mocní, 
dočasne mocní, je vnútorná sloboda 
každého z nás. Sloboda je ich nočnou 
morou. Slobodné myslenie, slobodné 
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie 
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľ-
ná pre mnohých našich samozvaných 
„prvých medzi prvými“ je predstava, že 
by ľudia aj slobodne konali.

Viem, je leto, dovolenky, hry. Zaro-
biť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale 
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýš-
ľanie? Politici sa od septembra chystajú 
na predvolebné kampane. 
Teda na to, ako nás a čím 
zas oblafnúť. Je teda čas 
už teraz túto schému tro-
chu vylepšiť. Nikto iný ako 
my to za nás nespraví.

S pozdravom – 
užitočné trávenie 
dovoleniek 
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV A LIAHNÍ

MALACKY, KOZIA 46/B
0917 568 470

Po - Pia: 7.30 - 19.00
So: 8.00 - 13.00

ROZVOZ
ZDARMA!
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VÁM VYČISTÍ
KRTKO ZÁHORIE

0915 87 93 49
0940 50 30 50

www.krtkozahorie.sk

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC
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MOBILNÁ PEDIKÚRA

Miriam, tel.: 0915 677 453

v pohodlí Vášho domova
aj diabetické

a mykotické nohy
Malacky:

od 12 €
Okolie

do 25 km:
od 14 €
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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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• ABSTRAKCIE
• PORTRÉTY
• KRAJINY
• MAĽBY
www.maestroeduardo.sk

0944 754 717
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

10
-0

02
0

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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Zrejme ste po-
strehli - ako sa na 
mňa opäť spustila 
nenávistná laví-
na. Buchli si skoro 
všetci liberálni no-
vinári, noví spa-
sitelia z nových 

politických strán a najmä ľudia zo „Za 
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa 
nich som si dovolil arogantnú nehoráz-
nosť. Dovolil som si totiž - presne podľa 
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezer-
vovať námestie SNP na 17. novembra 
tohto roku. A to som vraj nemal.

Týždeň som to nechal tak. Nečítal 
som žiadne články, na nič som nerea-
goval. Čakal som, naivne, že si uvedo-
mia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa, 
miesto toho len naďalej perverzne úto-
čili - najmä z týždenníka Týždeň a zo 
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal 
tlačovku na námestí SNP a povedal si 
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez prí-
kras.

Povedal som, že je veľmi nesluš-
né, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za sluš-
né Slovensko“ bezbožne klamú. Títo 
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že 
17. novembra na námestí SNP budeme 
organizovať spomienku my, zaslali do 
médií stanovisko, že „Matovič arogant-
ne odmieta vydať námestie SNP sku-
točným osobnostiam Novembra 89“ ... 
a nestačil som sa čudovať. 

Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

volal, nikto nenapísal mail, nikto ne-
poslal správu - a oni si len tak vymys-
leli blud. Po druhé - minulý rok sme 
prepustili ľuďom zo „Za slušné Sloven-
sko“ tri piatky na prvé protesty po smr-
ti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát, 
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady. 
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už 
dávno nie je občianska nezávislá orga-
nizácia - lebo počas protestov umožnili 
vystupovať len jediným politikom, z 
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od 
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky mi-
nulé sme organizovali rovnako oslavy 
Novembra a akosi nikto nemal záujem 
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami, 
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj 
po novom len ľudia zo „Za slušné Slo-
vensko“ môžu rozhodovať, kto môže 
robiť oslavy Novembra.

Je mi to ľúto. Nečakal som tak aro-
gantné a povýšenecké správanie od 
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Na-
trvdo klamať v dôleži-
tej veci, nie je vôbec 
slušné, ale podlé. 
Nežná revolúcia 
aj Námestie SNP 
patrí všetkým ľu-
ďom, bez ohľadu 
na to, koho volili či 
nevolili. A takú osla-
vu spravíme.

Oslavy 30. výročia Novembra

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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HALA 600 m2

HALA
600 m2

NA PRENÁJOM

GK Team s.r.o., Cesta mládeže 18, Malacky
tedla3@gmail.com, 0903 599 960

50 x 12 m, výška 4,5 m
vhodné na skladové priestory a ľahký priemysel

NOVÝ
CINTORÍN

CESTA MLÁDEŽE

CESTA MLÁDEŽE

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)
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skladové priestory v Gajaroch
Ponúkame na prenájom

Možnosť prenajať aj vonkajšie priestory
t.č.: 0908 743 721

» rozmer 27,5 m x 9,6 m
» hala je zateplená
» bočný vchod

» posuvná brána šírka
   3,9 m x výška 4,4 m
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» rekonštrukcie rodinných domov
» rekonštrukcie
    bytov
» zatepľovanie
    domov
» obklady, 
    dlažby
» montáž
    sadrokartónov

STAVEBNÉ
PRÁCE

0917 850 155
danobacek@gmail.com
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIEAKCIA!

Nie prevádzať práce, ale robiť. 
Slovenčina naša
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Volumetrická diéta má 6. miesto v po-
radí najlepších diét a 2. miesto medzi 
redukčnými. 

Je menej známa u  nás, o  to viac je 
vyhľadávaná hollywoodskymi celebri-
tami. Vypracovala ju univerzitná pro-
fesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá 
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ. 
Jej podstata je v objeme potravín. 

Pocit sýtosti je dosiahnutý pri napl-
není žalúdka objemom s  nízkou ener-
getickou hodnotou. Medzi potravinami 
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel 
vody v  rovnakom množstve – zelenina 
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a do-
statok bielkovín - napríklad biele mäso. 
Jedlá a  potraviny s  vysokým podielom 
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie 
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 per-
cent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich 
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri 
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe 
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné 
mäso a  syry, cukor, výrobky z  cukru, 
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú 
všetky druhy melónov, ananás, citrusové 
plody a  biele mäso, paradajky, uhorky, 
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.

Potraviny sú rozdelené do štyroch 
kategórií podľa energetickej hodnoty:

1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť 
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve, 
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie 
a zelenina s nízkym obsahom škrobov, 
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsa-
hom škrobov, celozrnné obilniny a cere-
álie, nízkotučné mäso

3. so strednou – mäso, syry, hranol-
ky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky, 
zmrzlina a koláče

4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo, 
olej, koláče

Základ stravy sú potraviny z  prvej 
a druhej kategórie. Čím viac ich bude, 
tým bude efekt výraznejší.

Výhodou diéty je , že obsahuje veľa 
vitamínov, vlákniny, dostatočne hyd-
ratuje, ale vzhľadom na to, že je nízko-
energetická, je určená na krátkodobé 
použitie, niekedy na „schudnutie do 
plaviek alebo šiat“. 

Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant 
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo 
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinka-
mi, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo na pare robená 
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a para-
dajka
Večera: pestrý šalát 
s  vajíčkom alebo nízko-
tučným syrom

Volumetrická diéta

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK
Kvalitná a nadčasová nemecká bižutéria Cour de Lion
Výroba šperkov najmodernejšou 3D technológiou
Opravy, výkup zlata a výmena šperkov za zlomky
Talianske bižutérne šperky z kože a Svarowski kameňmi Cango & Rinaldi
Poradenstvo v oblasti šperkov

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia výrobaNAJ lacnejší servis
NAJ krajšie šperky
NAJ rýchlejšie opravyNAJ dlhšie na trhu
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
AKCIA -30%
NA PRÁCU
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Dňa 20. 7. 
2019 sme si 
pripomenu-
li 2. výročie 
úmrtia našej 
drahej ma-
mičky, babičky a prababičky 
Emílie Adamovičovej z Ma-
laciek. S láskou spomínajú 
dcéra Viera, syn Ladislav a 
Milan s rodinami.

Je toho toľ-
ko, čo sme Ti 
chceli ešte 
povedať, ale 
osud ne-
úprosný ne-
vráti Ťa späť. Vraví sa, že čas 
zahojí všetky rany, no Teba 
nám nikto nevráti. Dňa 29. 
7. uplynie 7 rokov od úmrtia 
nášho syna Petra Demetera 
z Malaciek. Ak ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú 
rodičia, brat s rodinou, celá 
rodina a kamaráti.

Dlhých 30 
rokov nám 
stále chýba 
úžasný a 
láskavý člo-
vek František 
Spišek, ktorý nás opustil dňa 
30. 7. 1989 vo veku 54 rokov. S 
láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami.

Dňa 30. 7. 
2019 uply-
nie 1 rok, 
čo zomre-
la Anna 
V i švadero -
vá, mama, 
babka, prababka. S láskou 
a úctou spomína smútiaca 
rodina. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

„Dni utekajú, 
roky pribú-
dajú, ale spo-
mienky na 
Teba v našich 
srdciach stá-
le zostávajú.“ Dňa 24.7. 2019 
uplynulo 11 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko Sta-
nislav Pur z Moravského Sv. 
Jána. S láskou a úctou spo-
mína celá smútiaca rodina.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 dolu.

SPOMIENKY
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~ Komplexné pohrebné  a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
     NA POHREB

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk

www.pohrebníctvo-ecker.sk
NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663

Medzi členmi rodiny vznikajú 
manželstvom, rodičovstvom a prí-
buzenstvom vzťahy, ktorých úlo-
hou je navzájom si pomáhať. 

V rámci týchto vzťahov majú členo-
via povinnosť poskytovať výživu os-
tatným členom, t. j. majú vyživovaciu 
povinnosť. Najčastejšie spomínanou 
vyživovacou povinnosťou je vyživo-
vacia povinnosť rodičov k deťom. Pl-
nenie vyživovacej povinnosti rodičov 
k deťom je ich zákonná povinnosť, 
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá 
do času, kým dieťa nie je schopné 
samé sa živiť. Vyživovacou povinnos-
ťou je zabezpečovanie a úhrada všet-
kých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa 
má nárok na rovnakú životnú úroveň 
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie 
len v  prípade, keď obaja žijú spolu s 
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spo-
ločnej domácnosti. V danom prípade 
súd prihliada pri určení výživného na 
skutočnosť, s  ktorým rodičom dieťa 
žije v  spoločnej domácnosti, pretože 
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a 
je postavené na rovnakú úroveň ako 
plnenie v peniazoch. 

Vyživovacia povinnosť k deťom 
vzniká priamo zo zákona, ale výšku 
výživného je možné dohodou rodičov 
alebo súdnym rozhodnutím upraviť. 
Dohoda medzi rodičmi o  výške vý-
živného podlieha schváleniu súdom, 
inak je nevykonateľná. Pri určovaní 

rozsahu výživného sa zásadne vy-
chádza zo schopností, možností a ma-
jetkových pomerov oboch rodičov 
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto 
potreby dieťaťa je nutné posudzovať 
z niekoľkých hľadísk. 

Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje 
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa 
rastú s  jeho vekom), formy jeho prí-
pravy na budúce povolanie a stupeň 
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa 
na vzdelanie),  hľadisko zdravotného 
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba 
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či 
má dieťa možnosť získať svoj vlastný 
príjem z  pracovnej – brigádnickej - 
činnosti. Každý z rodičov si plní svoju 
povinnosť samostatne podľa svojich 
možností, schopností a  majetkových 
pomerov. Vyživovacia povinnosť 
k  dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je 
schopné sa samo živiť. Vekové rozhra-
nie nie je určené. Nadobudnutie pl-
noletosti je v prípade výživného bez-
predmetné. Hranicou je spôsobilosť 
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené 
potreby. 

Výživné na dieťa

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Umelecké
kováčstvo

Výroba
z nerezu

Montáž a servis
pohonov na

brány

Malacky - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com

www.radokov.sk
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKE
STIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY
• BRÁNY

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• ELEKTROINŠTALÁCIE
• KOVOVÝROBA
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Stavebná firma

Tel.: 0915 480 533

• Rekonštrukcie bytových
   jadier
• Obklady, dlažby
• Zámková dlažba
• Rôzne murárske, elektro
   a vodoinštalatérske práce
• Sadrokartónové priečky
   a stropy
• Maliarske a natieračské
   práce
• Plávajúce a iné podlahy

16
-0

05
9

∙ Rekonštrukcie
   bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
   sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

igorkrajcir01@gmail.com
0908 420 353
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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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» drobné práce,
montáže

» obklady, dlažba
» plávajúce podlahy
» obložkové zárubne
» maľovanie

0948 447 013
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Priznám sa, že mám slabosť na 
prázdninové výlety a dovolenky 
s  mojou rodinou. Vážiť si toto bohat-
stvo a investovať do zážitkov srdca ma 
naučili už v detstve moji rodičia. Treba 
ale poznamenať, že to nie je o  luxuse 
destinácií, ale predovšetkým o  spoloč-
ne strávenom čase v  kruhu láskyplnej 
rodiny. 

Všetko prežité si uchovávame 
v spomienkach. Mne ako otcovi veria-
cej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti 
duchovné zážitky spojené s  návšte-
vou miest, viažúcich sa k Panne Má-
rii. Najmä po tom, ako bol nášmu naj-
staršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diag-
nostikovaný autizmus. Až prijatie tohto 
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa 
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera 
spolu s láskou a nádejou nám a postup-
ne aj našim dvom ďalším deťom, Mare-
kovým sestrám, pomáha niesť rodinný 
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie. 
A práve za dar viery a ochranu nezabú-
dame ďakovať Panne Márii, Pomocnici 
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.

Takmer každý rok sa preto prvý júlový 
víkend z úcty k Márii vyberáme s man-
želkou na Mariánsku horu do Levoče, 
kde na polnočnej svätej omši zo soboty 
na nedeľu nielen za všetko Márii ďaku-
jeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu, 
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme 
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vy-
brali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy 

v živote nezabudnem na okamih, keď sa 
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Pan-
na Mária prvýkrát zjavila šiestim mla-
dým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri 
zjavení Majko hodil s plačom manželke 
do náručia a  vzlykajúc jej opakoval do 
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“ 
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme, 
verím, že nám Najvyšší v  našich plá-
noch pomôže, na návštevu turecké-
ho Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom 
domčeku žila podľa legendy Panna Má-
ria a odtiaľto bola vzatá do neba.

Svätý František Saleský povedal: 
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho, 
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech 
je vám to v utrpení veľkou potechou.“ 
Trpela, a  to veľmi, aj Panna Mária. Ale 
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej 
verní aj my. 

Modlitba za trpiacich kresťanov 
je spolu s  informáciou a  akciou jed-
ným z troch pilierov činnosti pápež-
skej nadácie ACN – Pomoc  trpiacej 
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným 
spôsobom trpiacu Cirkev po celom sve-
te a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj 
naše malé obety sú pre nás cestou svä-
tosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac 
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch 
a možnostiach ich podpory dozviete na: 
www.acn-slovensko.org

Prajem všetkým pokojný a  požehna-
ný druhý polčas prázdnin!

Prázdniny aj s Máriou

» Jozef Bednár
ACN Slovensko
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KAMENÁRSTVO CH&B

0902 576 007

» nové pomníky žula a mramor
» rekoštrukcie starých hrobov
    a strojové brúsenie
» betónovanie základov

Kamenárstvo s 20-roč. praxou
ponúka všetky druhy prác.

r TERAZ
ZĽAVY

AŽ DO 

40%
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KAMENÁRSTVO Janko
1-hrob - Tarn Brown: 1000 €
2-hrob - Tarn Brown: 1200 €

www.kamenarjanko.estranky.sk • 0948 650 959

Robíme
najlacnejšie

Záruka
15 rokov

nové pomníky • krycie dosky • odstránenie
krycích dosiek pred pohrebom • rekonštrukcie a brúsenie
starých hrobov ukladanie urien • obnova písma

JARNÉ ZĽAVY
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0Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)

www.tavservis.com | 0914 117 466

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081
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STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

0908 469 134

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY

SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY



MA19-30 strana - 6

6
HLAVU HORE / SLUŽBY, BÝVANIE

Dňa 30. 7. 
2019 si pri-
pomenieme 
nedož i t ých 
80 rokov na-
šej mamičky, 
starenky a prastarenky Bo-
ženy Sojákovej z Plaveckého 
Podhradia. S láskou spomí-
najú deti s rodinami.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01
» Predám VW Golf V r.v. 2005, 
naj. 240 tis km, čierna farba, 
letné pneu na elektrónoch, 
zimné na diskoch, výmena 
oleja a filtrov 05/2019, nebú-
rané, vo výbornom technic-
kom stave, 2. majiteľ, cena 
3500 €.Tel. 0948091425
» Predám Peugeot 206. 
0905341956

AUTO-MOTO - INÉ 02
» Kúpim auto, ponúknite.Tel. 
0903416726
» Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel.Tel. 0905218938

BYTY - PREDAJ 03
» Predám 3-izb byt v Stu-
dienke, cena 73.000 €.Tel. 
0911231582
» Predám 2-izb byt v Malac-
kách na sídlisku Juh, posch. 
1/8, 52 m2, + pivnica, nová 
fasáda (zateplená bytovka). 
V blízkosti obchody, škôlka, 
pošta, zdravotné stredisko. 
Cena 75.000 €, k dispozícii ih-
neď, s možnosťou vybavenia 
hypotekárneho úveru.Tel. 
0948091425
» Predám veľký 2 izbový byt 
v Malackách.Tel. 0908761258
» Predám 3i byt Ma centrum, 
Ul. 1. mája, posch. 1/3, cena 
110.000 €.Tel. 0905597874
» Predám 3-izb byt 72 m2, 
tehlový, tichá lokalita, Ma-
lacky, cena 99.000 €.Tel. 
0907240195
» Predám v Ma garsónku Juh 
(internát) s balkónom, 40 tis 
€.Tel. 0905525169
» Predám pekný 3-izb byt 
so zariadením, 1./4 posch., 
v centre Ma (Domky), cena 
130.000 €, Tel. 0903214185
» Predám veľký 5-izb byt, 
Malacky, lukratívna lokali-
ta, blízko žel./aut.stanica, 
veľká loggia, špajza, 2 veľké 
pivnice, záhrada 110 m2, par-
kovanie vo dvore, RK prosím 
nevolať. Tel. 0904401642

BYTY - PRENÁJOM 04
» Prenajmem 3i byt Ma 
centrum, Ul. 1. mája, čias-
točne zariadený, cena 600 
€ s energiami / mes.Tel. 
0905597874

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 dolu.

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 
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Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
9.8. , 30.8. , 20.9. , 11.10. , 
----- , 22.11. , 13.12. 2019

Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová . . . . . . . . . . 12,20 hod.

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
15.8. , 5.9. , 26.9. , 17.10. , 
7.11. , 28.11. , 19.12. 2019

Jablonica-Coop . . . . . 9,00 hod.
Osuské . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Hlboké . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Šajdíkové Humence 10,00 hod.
Borský Mikuláš . . . 10,20 hod.
Šaštín - Stráže . . . . 10,40 hod.
Smolinské . . . . . . . 11,00 hod.
Čary. . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Kuklov . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Kúty . . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Borský Sv. Jur. . . . . 12,30 hod.

Sekule. . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Moravský Sv. Ján . . 13,00 hod.
Závod . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Veľké Leváre . . . . . 13,40 hod.
Malé Leváre . . . . . . 14,00 hod.
Gajary. . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Kostolište. . . . . . . . 14,40 hod.
Jakubov . . . . . . . . . 15,00 hod.
Studienka . . . . . . . 15,30 hod.
Lakšárska Nová Ves 15,50 hod.
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 PREDAJ 
MLÁDOK

18-týždňové

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant, 
ovce, kozy, ošípané, husi, 

morky, psy

Sú ľudia, ktorí rozdávajú okolo seba 
srdečnú energiu. A poznám aj ľudí, 
ktorí konajú bez srdca. Nahradili ho 
vyhláškami smernicami, formulár-
mi a pečiatkami. 

Majú tituly veterinárnych doktorov 
a robia ľuďom zle. Hlavne tým, ktorí si 
to vôbec nezaslúžia. Videl som farmu, 
kde pracujú rodičia s deťmi. Dávajú do 
práce srdce. A po návšteve kontrolórov 
premýšľajú, že to zabalia. Veľa bryndze 
sa na Slovensku už vyrába z doveze-
ného mlieka, ovčie stáda sa likvidujú 
a salaše zatvárajú. Doktori, ktorí sami 
nevychovali ani jednu ovcu alebo kra-
vu, chodia šikanovať farmárov. Som 
zvedavý, koho budú chodiť o pár ro-
kov kontrolovať. Hľadajú nedostatky v 
sieťkach na oknách, dávajú pokuty za 
teliatko priviazané k matke, vyžadujú 
od farmárov štatistiky a geometrické 
priemery. Sú arogantní a bezcitní. Tam, 
kde by mali kontrolovať nekontrolujú a 
trestajú tých, ktorým by mali pomáhať. 

Poznám kňaza, ktorý vracia do ži-
vota stovky ľudí z okraja spoločnosti. 
Robí to, čo nezvláda štát. Muž s veľkým 
srdcom. A štát mu posiela kontrolórov, 
ktorí na jeho práci za desať rokov nena-
šli nič pozitívne. Len chyby a nedostat-

ky. Chov oviec a výroba syra pomáhajú 
týmto ľuďom postaviť sa na nohy. Prá-
ca je pre nich terapiou a vyrobený syr 
jedlom. Lenže ľuďom s pečiatkami to 
nehovorí nič. Zdá sa, že sa rozhodli na 
strednom Slovensku vykynožiť všetky 
ovce, salaše aj bitúnky. Slovensko v 
histórii často trpelo tým, že sa našlo 
dosť lokajov, ktorí slúžili mocipánom 
a zdierali chudobný ľud. A pokračuje 
to ďalej. Poctivo pracujúcich ľudí pre-
nasledujú a oberajú o peniaze ľudia 
z rôznych agentúr a ústavov. Sedia v 
kanceláriách, oháňajú sa európskymi 
predpismi a sú „pápežskejší ako pá-
pež.“ Páni kontrolóri, kde ste nechali 
zdravý rozum, svedomie a srdce? To 
vás v škole naučili iba predpisy a aro-
gantné správanie? Ste platení z práce 
ľudí, ktorým robíte zle. Nikto od vás 
nechce, aby ste poru-
šovali predpisy, ale 
neničte diela, ktoré 
vznikajú dlho a 
pomáhajú ľuďom. 
Veď život človeka je 
viac, ako európsky 
predpis a ego 
pána dokto-
ra.

Bez srdca

» Ján Košturiak
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GBELSKÁ PÁLENICA
prijíma objednávky na sezónu

2019/20. Minimálne požadované
množstvo pre začatie

pálenia je 150 litrov kvasu!
Tel.: 0905 884 836
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» montáž plávajúcej
podlahy

» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

0908 857 304
maliarske

a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk
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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže
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Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.

od 86 €/t
od 200 €/t
 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY
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STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 200 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

fasádne
lešenie

0905 803 145
jankovych@jankovych.sk

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

V krajinách s úspešným školstvom 
dávno prišli na to, že vzdelávanie sa 
začína i končí učiteľom. Nielen jeho 
kvalitou z hľadiska pedagogiky a 
odbornosti, ale aj jeho osobnosťou, 
suverenitou, slobodou v metodike, 
motiváciou a dostatkom prostried-
kov na vyučovanie. 

Práve tieto atribúty sú dôležité na 
skutočnú motiváciu absolventov uči-
teľstva, aby si učenie nevyberali ako 
poslednú možnosť. A aby sme neboli 
odkázaní na nekvalitných učiteľov, 
ktorých je pre dlhodobú devastáciu 
školstva tiež dosť.

Slovenské orgány však namiesto 
dôkladnej personalistiky pedagogické-
ho stavu robia  skôr opak, čím odrádza-
jú aj učiteľov, ktorí zatiaľ držia školstvo 
ako barly. Požadujú od nás  skokové 
zmeny rovné zázraku, no riešenie vý-
beru a odmeňovania učiteľov sa rea-
lizuje symbolickými nárastmi platov, 
mysliac si, že sa mladí masovo pohrnú 
do vyučovania. 

Niekedy mám pocit, že sa tu 
schválne systematicky ničí a demotivu-
je súčasný i ten budúci učiteľský stav. 
Učitelia sa vykresľujú ako pedofili a iní 
kriminálnici a ministerstvo to potvrdí 
odobrením zákona o lustrovaní minu-
losti učiteľa ako jediného z povolaní 
pracujúcimi s deťmi. Učitelia sú zúfalí 
zo stavu školstva, ktorý si odnášajú aj 
žiaci, no keby chceli vyvinúť politickú 
zmenu, už budú prenasledovaní štá-

tom, keďže ich zviazal novelou zákona 
na politickú objednávku. Ak chceme 
dobrého riaditeľa, musíme sa vnucovať 
zriaďovateľovi a tancovať podľa jeho 
hudby. Ak by sme chceli inovovať uče-
nie a viesť hodiny inak, potrebujeme 
k tomu nekonečné byrokratické povo-
lenia alebo riskujeme perzekúcie od 
inšpekcie. Ak chceme pomôcť deťom 
s individuálnym vzdelávaním alebo 
poruchami učenia, prídu kontroly, čo 
povedia, ako zle to robíme. Ak sa spraví 
protest, tak sa nám z ministerstva vy-
smejú, že nás bolo iba pár nespokojen-
cov a vôbec sa neberie do úvahy téma 
protestu. Kto by v takomto stave chcel 
riskovať za jeden z najmenších učiteľ-
ských platov vydať sa dráhou učiteľa, 
na ktorého sa doslova poľuje a predhá-
ňa sa, kto mu a ako sťaží situáciu. Len 
aby nevzpriečil štandardom.  

Toto sa zákonite odráža na stra-
chu učiteľa byť iným, ale najmä na jeho 
sebaúcte. Stráca sa akákoľvek snaha 
robiť veci inak napriek tomu, že to 21. 
storočie vyžaduje. Niekedy si myslím, 
že je zámer držať inteligenciu v takom-
to stave. Inak by sa rýchlo odhalilo, kto 
stojí za degradáciou školstva a vôbec 
za degradáciou vzdelávania. Tam by 
sme však prirodzenú inteligenciu po-
dopretú skúsenosťou hľadať nemohli. 
Výsledkom toho bude politikou zniče-
ná a spoločensky ľahostajná generácia.

Motivácia učiteľov po slovensky

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

2-izbový byt: 1 230 €
3-izbový byt: 1 530 €
4-izbový byt: 1 700 €

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

339 € 389 €

499 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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TEPOVANIE
HĹBKOVÉ

sedačky • matrace
stoličky • koberce
čalúnený nábytok

0917 466 250

• dôchodcovia
• ZŤPZĽAVA:
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» Ponúkam na prenájom 
1-izb byt v centre Ma, 37 
m2, 8/8 posch, balkón na 
medziposchodí, teplý a sl-
nečný byt, voľný ihneď.Tel. 
0905838397
» Samostatná izba v 2izb. 
byte na prenájom Malacky 
0949254040
» 2izb. byt samostatná 
izba na prenájom Malacky 
0907242906
» Hľadám podnájom 2-izb 
byt v Ma, cena 350 €. Tel. 
0940142890

DOMY - PREDAJ 05
» Predám 2-podlažný RD v 
Gajaroch vhodný na 2-ge-
neračné bývanie, rozloha 
pozemku 10,3 ára, cena do-
hodou.Tel. 0905438605
» Predám RD v Borskom Svä-
tom Jure.Tel. 0908761258
» Predám poschodový RD v 
obci Gajary, zrekonštruovaný 
s dvoma samostatnými by-
tovými jednotkami a hospo-
dárskou budovou, pozemok 
400 m2, cena 158.000 ,- €.Tel. 
0904883670

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07
» Predám chatu v Ma Nad 
Výhonom na 4 ár pozemku, 
zast.plocha 20 m2, cena 
18.000 €.Tel. 0905438605
» Vymením 2i byt v centre 
mesta na Malom námestí 
za rodinný dom v Ma alebo 
v blízkom okolí s doplatkom 
(sťahovanie zabezpečíme).
Tel. 0907323424

STAVBA 08
» Predám sklolamináto-
vé žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vodo-
merné plastové šachty, cena 
od 650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09
» Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú linku, 
rôzne.Tel. 0919176233

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám mladé andulky 3 
€.Tel. 0902423948
» Darujeme z rodinných dô-
vodov malého cca 3-ročné-
ho psíka - bielo hnedý špic, 
veľmi aktívny, potrebuje 
sústavný pohyb a aktívnych 
majiteľov, očkovaný, čipo-
vaný, veľmi pekný a milý.Tel. 
0903262772

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 dolu.

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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Navštívte našu predajňu:

MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek

0911 914 813, predajna@metiron.sk
www.metiron.sk

Po – Pia: 7:30 – 18:00, So: 7:30 – 13.00

VEĽKÁ
LETNÁ AKCIA

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

STIHL
RM 248

STIHL
RM 448 TX

STIHL
FS 235

269 €
299 €

369 €
399 €

449 €
529 €

Zdvihový objem: 36,3 cm3

Výkon: 1,55/2,14 kW/k

žacia hlava
AutoCut 26-2
32,90 €

AKCIA
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KONSAD s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad@konsad.sk, www.konsad.sk
otváracie hodiny: ut – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

Továrenská ul.

Gen. M. R. Štefánika
Tabarín

bývalé kasárne

KONSAD

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

~ TRVALKY ~ TRÁVY ~ OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY
~ MULČOVACÍ MATERIÁL ~ SUBSTRÁTY
~ NETKANÉ TEXTÍLIE
~ MYKORHÍZNE HUBY
~ HNOJIVÁ ~ TRÁVOVÉ OSIVÁ
~ PROJEKTY ZELENE ~ REALIZÁCIA ZÁHRAD
~ AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY
~ ÚDRŽBA ZELENE
~ VODNÉ PRVKY
    (POTOKY, JAZERÁ)

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO

KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA

V hlavnom meste Slovenska sa po-
čas minulého víkendu uskutočnil 
druhý ročník metlobalového tur-
naja s názvom Broomtislava. 

Metlobal, plne kontaktný loptový 
kolektívny šport, inšpirovaný hrou z 
príbehov Harryho Pottera, sa v Bra-
tislave predstavil na medzinárodnej 
úrovni. Súťažilo na ňom osem tímov 
z rôznych európskych krajín. Infor-
movali o tom organizátori podujatia 
z bratislavského metlobalového tímu 
Pressburg Phantoms.

Víťazom turnaja sa stal holand-
ský tím Western Invaders. Slovenský 
tím Pressburg Phantoms skončil na 
šiestom mieste. Organizátori turnaja 
chceli aj takýmto spôsobom spopula-
rizovať metlobal. „Diváci mohli naživo 
vidieť metlobalové zápasy a dozvedieť 
sa viac o tomto netradičnom športe. 
Predstavili sme im náš tím Pressburg 
Phantoms a priblížili tak metlobal slo-
venskej verejnosti,“ povedal jeden z 
nich, Martin Mornár.

Na turnaji sa okrem Slovákov 
stretli športovci z Česka, Belgicka, Ra-
kúska, Holandska, Poľska a Veľkej Bri-

tánie. Ide o jediný metlobalový turnaj 
organizovaný na Slovensku, zúčastni-
lo sa ho viac ako 150 hráčov. Tím Press-
burg Phantoms pôsobí v Bratislave od 
roku 2015 a pravidelne sa zúčastňuje 
turnajov na medzinárodnej scéne. 

Metlobal alebo quidditch, ktorý 
vznikol pred 12 rokmi v USA, je jediný 
zmiešaný kontaktný šport na svete. V 
sedemčlennom tíme hrajú spolu muži 
aj ženy, pričom na ihrisku môže mať 
tím maximálne štyroch hráčov rovna-
kého pohlavia. Cieľom hry je skórovať 
góly cez obruče umiestnené na sú-
perovej polovici ihriska. „Hráč môže 
hrať iba s loptou určenou jeho pozícii a 
musí mať metlu. Vyhráva ten tím, ktorý 
má po skončení hry najvyššie skóre,“ 
vysvetli Mornár s tým, že zápas môže 
ukončiť chytenie tzv. snitchu – zlatej 
strely, pripnutej na šortky nestranné-
ho nosiča.

Metlobal je fiktívny šport zo sé-
rie kníh o Harrym Potterovi. Hráči sa 
pohybujú vzduchom na lietajúcich 
metlách. Jedno družstvo má sedem 
hráčov: 3 triafačov, 2 odrážačov, 1 
strážcu a 1 stíhača. Hrá sa so štyrmi 
loptami.

Turnaj v štýle Harryho Pottera 

» Zdroj: TA SR
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NOVINKY
ZDRAVOTNEJ OBUVI
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

Jednou z  typických infekčných let-
ných chorôb je tzv. Legionárska cho-
roba známa tiež ako legionelóza. 

Táto forma zápalu pľúc je spojená 
s vysokou horúčkou a hnačkami a po-
stihuje najmä malé deti, starých ľudí 
a osoby so zníženou imunitou. Postih-
núť však môže aj celkom zdravých na 
dovolenkách či kúpaliskách.

Legionárska choroba je vyvolaná 
baktériami – legionelami (Legionella 
pneumophila). Mimoriadne obľubujú 
najmä sladkú vodu a  teplotu od 30 do 
45 stupňov Celzia. Naopak pri teplote 
nad 60 stupňov hynú. Typicky sa šíria 
najmä nedostatočne kontrolovanými 
klimatizáciami či vzduchotechnikou 
a ventilátormi, ale tiež na kúpaliskách, 
v sprchách hotelov, detských táboroch 
a inými verejnými vodnými zariadenia-
mi (studne, vodovody, fontány či vo-
dojemy). Zaznamenané boli aj prípady 
šírenia inhalátormi, ktoré sa používajú 
na liečbu dýchacích ochorení v nemoc-
niciach.

Legionárska choroba bola prvýkrát 
diagnostikovaná po lokálnej smrteľnej 
epidémii z roku 1976 v jednom z hotelov 
v  americkej Philadelphii. V  lete toho 
roka sa tam stretli na konferencii ve-
teráni amerického vojska, ktorí začali 
počas pobytu trpieť ťažkým kašľom, 
horúčkami a  zápalom pľúc. Z  221 na-
kazených zomrelo 34 mužov aj napriek 
okamžitej liečbe penicilínom.

Legionelóza sa typický šíri vodný-

mi zdrojmi a aerosólom, teda rozptyle-
nými kvapalnými časticami v  plyne. 
Vstupnou cestou je ústna dutina a no-
sové štrbiny, odkiaľ baktérie nasadajú 
na nosohltan a  postupne zostupujú 
prieduškami až do pľúc.

Inkubačná doba je 2 až 10 dní 
a klinické príznaky sú typické. Vysoké 
horúčky, ťažký kašeľ, dýchavičnosť, 
hnačky , vracanie a  celkové vysilenie 
organizmu. Pri oneskorenej liečbe 
vedie u  oslabených pacientov až v  20 
percentách k zlyhaniu pecene, obličiek, 
žiaľ, aj k úmrtiu. V ťažkých prípadoch 
musia byť pacienti hospitalizovaní na 
jednotke intenzívnej starostlivosti a do-
stať infúznu antibiotickú terapiu. Pe-
nicilín je neúčinný. V najťažších prípa-
doch je nutná umelá pľúcna ventilácia.

Ďalšie ochorenie, ktoré legionely 
spôsobujú je pontiacka horúčka. Je to 
miernejšia forma legionárskej choroby 
s  horúčkou, kašľom, svalovou slabos-
ťou, ale bez známok zápalu pľúc.

Prevencia legionelózy spočíva naj-
mä v  pravidelnej údržbe a  čistení kli-
matizačných zariadení. Pri pobyte v do-
volenkovom rezorte je vhodné nechať 
odpustiť niekoľko minút vodu v sprche, 
pričom batériu otočíme na najvyššiu 
teplotu. Týmto jednoduchým opatre-
ním necháme odpustiť a  vysokou tep-
lotou zahubíme baktérie zo sprchovej 
hlavice v prvom prúde vody.

Choroba, ktorá nás môže prekvapiť

» Miško Scheibenreif
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• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
    NÁKLADOV NA ENERGIE

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

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

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

0918 500 492

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE

MAXIMÁLNYCH
ZLIAV

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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0905 387 063

INZERCIA
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» Predám mäsové kurča-
tá na ďalší chov od 1-týž a 
staršie, živé na zabitie  1,90 € 
/ kg a očistené 2,90 € / kg, 
M.Cauner, Kostolište 152, 0911 
206 783.Tel. 0908151966
» Predám kladivkový šrotov-
ník.Tel. 0908818122
» Predám pšenicu jačmeň a 
ovos 0902127914
» Darujem 3-mesačných ko-
cúrikov do dobrých rúk. Tel. 
0918327985
» Darujeme z rodinných 
dôvodov malého psíka cca 
3-ročného, bielo-hnedý špic, 
veľmi aktívny, potrebuje ak-
tívnych majiteľov a sústavný 
pohyb, očkovaný, čipovaný, 
veľmi pekný a milý. Tel. 0903 
262 772
» Predám pšenicu 15 € za 
meter. Tel. 0905733748, 
0907586183

HOBBY A ŠPORT 11
» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.Tel. 
0907374235
» Kúpim hudobný nástroj.Tel. 
0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, 
odznaky, mince, staré hodi-
ny, trofeje.Tel. 0903416726
» Predám starožitné šperky, 
písomne: Redakcia Malacko, 
Bernolákova 1/A, 901 01  Ma-
lacky.
» Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. Tel.: 
0903 753 758
» Predám bicykel favorit, 
málo používaný, v dobrom 
technickom stave, Ma. Tel. 
0948309450

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15
» Doučím nemčinu študen-
tov aj pracujúcich, Malacky.
Tel. 0904264465
» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lektor-
ka.Tel. 0902649353
» Vyučovanie anglického 
jazyka pre každého, doučo-
vanie predmetov ZŠ a SŠ.Tel. 
0949764183

ZOZNÁMENIA 16
» Ukecaný nefajčiar by sa 
chcel zoznámiť s priateľkou, 
nefajčiarkou. Som športo-
vej postavy, rád plávam.Tel. 
0918016920

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 dolu.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Na jarných majstrovstvách sveta 
v hokeji sa podarilo vytriediť 56 
percent odpadu. Údaj aktuálne 
zverejnilo ministerstvo životného 
prostredia.

Zelené opatrenia, ktoré sprevádza-
li májové majstrovstvá sveta v hokeji 
na Slovensku, priniesli konkrétne 
výsledky. Vďaka spolupráci minister-
stva životného prostredia, organizač-
ného výboru 2019 IIHF MS a najmä 
vďaka nečakanej podpore a záujmu 
zo strany fanúšikov sa podarilo vy-
triediť viac ako polovicu vyproduko-
vaného odpadu. 

„Chcel by som sa poďakovať 
všetkým, ktorí sa pridali a podporili 
naše aktivity. Som si istý, že zodpo-
vednosť k životnému prostrediu sa 
stane súčasťou všetkých veľkých 
športových či kultúrnych podujatí 
na Slovensku,“ vyhlásil podpredseda 
vlády a minister životného prostredia 
László Sólymos.

„Som rád, že sme prijali túto vý-
zvu v podobe Zelených majstrovstiev 
a že sa nám nakoniec podarilo zreali-
zovať aktivity, ktoré sme si napláno-

vali. Pevne veríme, že časom budú 
ekologické riešenia trvalou súčasťou 
organizácie športových aj iných pod-
ujatí,“ povedal riaditeľ organizačné-
ho výboru 2019 IIHF MS v ľadovom 
hokeji Igor Nemeček.

Snahu organizátora v spojitosti 
so zelenými aktivitami ocenila i Me-
dzinárodná hokejová federácia. Kon-
com mája získal organizačný výbor 
2019 IIHF MS ocenenie udržateľnosti.

Počas majstrovstiev sveta sa v 
oboch dejiskách šampionátu podari-
lo vytriediť takmer 75 ton odpadu, čo 
predstavuje viac ako 56 percent cel-
kového odpadu. Vytriedilo sa takmer 
7 ton skla, viac ako 21 ton plastov vrá-
tane plechoviek a vyše 25 ton papiera. 
Okrem toho sa podarilo vytriediť i 15 
ton biologicky rozložiteľného odpa-
du. Využívaním zálohovaných po-
hárov na viacnásobné použitie v obi-
dvoch FAN zónach, ako aj použitím 
bio-degradovateľných gastroobalov 
sa zas podarilo výrazne znížiť tvorbu 
plastového odpadu.

Oneskorený majstrovský rekord

» Zdroj: MŽP SR
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KLIMATIZÁCIA

www . k l i m a t i z a c i a . i n f o

www.mdmgroup.sk
0910 111 100, 0905 744 062

PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS
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Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej �rme.

Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera
   (noviny, časopisy, letáky)

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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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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silný partner

Tešíme sa na Vás
BRNIANSKA 4
MALACKY 
smer Veľké Leváre bývalý autoservis

0911 950 299
CESTA NA HOHENAU
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 
0949 636 264

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Poradíme, obhliadneme, zameriame, naceníme ZDARMA

w w w. s t r e c h y b e j z . s k

Označovanie obalových materiálov 
na potraviny a kuchynských pomô-
cok nesmie v žiadnom prípade za-
vádzať. 

Výkon úradných kontrol v Slovenskej 
republike ako aj v iných členských štá-
toch Európskej únie poukazuje na sku-
točnosť, že v posledných rokoch sa na 
trh uvádza stále väčší počet materiálov 
a predmetov prichádzajúcich do styku 
s potravinami vyrobených z plastu, ku 
ktorým sa pridávajú bambusové alebo 
iné prírodné  látky.

Príkladom sú obalové materiály, 
ale aj kuchynské pomôcky (misky, tanie-
re, poháre).  Tieto materiály a predmety 
sa často svojim vzhľadom podobajú na 
melamínové plastové výrobky pričom 
sú určené na styk s potravinami tak ako 
klasické plastové výrobky.  Avšak tieto 
nové typy výrobkov sa zvyčajne sklada-
jú  z melamínového plastu ako hlavného 
kompozitného materiálu, ale obsahujú 
tiež mletý bambus („bambus-melamín“) 
alebo iné podobné zložky, napríklad ku-
kuričnú alebo pšeničnú múku. Na rozdiel 
od melamínového riadu ktorý je lesklý a 
hladký, sú tieto výrobky matné a majú 
drsnejšiu štruktúru.

Od roku 2016 je nariadený výkon 
úradných kontrol v SR špecificky zame-
raný na zistenie možnej migrácie formal-
dehydu resp. melamínu práve z výrob-

kov, ktoré obsahujú bambusové vlákna, 
resp. iné prírodné materiály. U dvoch 
výrobkov dostupných na slovenskom 
trhu bola zistená presiahnutá migrácia 
formaldehydu a výrobky, boli stiahnuté z 
trhu a hlásené v systéme RASFF. Zároveň 
bolo zistené, že tieto výrobky sa z marke-
tingových dôvodov predávajú pod ozna-
čením „eco friendly“, „bio“, „prírodný“, 
„bambusový“, „biologicky rozložiteľný“, 
„ekologický“, „organický“ atď.

Toto označovanie v žiadnom prípa-
de nezodpovedá materiálovému zloženiu 
výrobkov, pretože ich základnou zložkou 
je plast a prídavok prírodných materiálov 
(bambus, pšenica, kukurica) dosahuje 
len určité percento zloženia. 

Takéto označovanie je teda neprí-
pustné vzhľadom na to, že podľa článku 
3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1935/2004 ne-
smie byť „označovanie, reklama a pre-
zentácia materiálu alebo predmetu zavá-
dzajúce pre spotrebiteľov“.

Podnikateľské subjekty, ktoré uvá-
dzajú takéto výrobky na trh si musia byť 
vedomé skutočného materiálového zlo-
ženia výrobkov a nesmú zneužívať prí-
davok prírodných materiálov k plastom 
na zavádzajúce označovanie a podporu 
predaja. 

Označenie „eco-friendly“ 
je často podvod

» Zdroj: Národné referenčné laborató-
rium pre materiály prichádzajúce do 

kontaktu s potravinami RUVZPP

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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Letné mesiace so sebou prinášajú 
aj nárast výjazdov hasičov v sú-
vislosti s požiarmi automobilov. 
Vedeli ste, že letné horúčavy môžu 
spôsobiť aj samovoľné vznietenie 
motorovej časti vozidla? Ponúka-
me zopár užitočných odporúčaní 
ako uchrániť svoje auto pred prí-
padným ohňom.

Dôležité je mať na pamäti, že auto tre-
ba zaparkovať na vhodnom mieste. Nie 
je nič horšie, ako odstaviť ho na suchom 
trávnatom priestranstve, ktoré je väčši-
nu dňa vystavené vysokým teplotám. 
Rozhorúčený motor, ktorý sa vplyvom 
tepla ochladzuje oveľa pomalšie, môže 
v kombinácii s vyschnutou trávou veľmi 
jednoducho spôsobiť oheň.

Pravidelné čistenie
a údržba motora

„Pri umývaní a starostlivosti o auto 
by sme v žiadnom prípade nemali za-
budnúť ani na motor,“ upozorňuje 
operačno – technický riaditeľ Falck Fire 
Services Milan Ivanič. Postupne sa pod 
kapotu dostáva prach, nečistoty a mast-
noty, ktoré sa v kombinácií s vysokými 
teplotami a prehriatym motorom môžu 
premeniť na nečakaný oheň. Tiež je po-
trebné pravidelne kontrolovať, či náho-
dou nie je uvoľnená izolácia alebo svor-

ky prichytávajúce elektroinštaláciu. Kov 
a plasty vplyvom času a tepla pracujú, 
môžu sa uvoľniť, odpadnúť a spôsobiť 
poruchy alebo oheň.

Nepodpáľte si auto
vlastnou nepozornosťou

Pri vysokých teplotách by ste v žiad-
nom prípadne nemali na palubnej 

doske dlhodobo nechávať predmety, 
na ktoré vplýva slnečné svetlo a vysoká 
teplota. Ide najmä o sklené veci, kon-
krétne okuliare, cez ktoré môže slnko 
prenikať tak intenzívne, až vznikne 
požiar. Rovnako tam nenechávajte ani 
zapaľovač či fľaše.

Čo robiť, ak sa počas jazdy
začne dymiť spod kapoty?

Ak počas jazdy autom spozorujete, 
že sa vám dymí spod kapoty, zastavte 
okamžite na krajnici a vypnite motor. 
„Veľmi dôležité je dať si pozor a neo-
tvoriť kapotu auta nárazovo a tvárou 
otočenou k autu, nahnali by ste tým 

do priestoru motora vzduch, čím by 
ste len podporili vznik ohňa, prípadne 
ho zintenzívnili alebo si dokonca spô-
sobili nepríjemné popáleniny,“ dodáva 
Milan Ivanič. Najlepšie je otvoriť kapo-
tu auta páčkou, ktorá je na to určená a 
v prípade, že zbadáme oheň, uhasíme 
ho cez malé medzere hasiacim prístro-
jom. Nezabudnite však, že ak hasiaci 
prístroj počas dvoch rokov nepoužijete, 
je potrebné spraviť jeho revíziu, aby bol 
účinný, ak ho budete potrebovať.

Informácie poskytol 
Falck záchranná a HaZZ SR

Redakčne spracovala: 
Renáta Kopáčová

Vysoké teploty môžu spôsobiť vzbĺknutie vášho auta

Pozor na to, kde počas horúčav parkujete 

Nie je nič horšie, ako odstaviť svoje auto počas horúčav na suchom trávnatom 
priestranstve.                                                                              foto zdroj Didgeman pixabay

Odporúčania hasičov
-parkovať vozidlá na miestach, ktoré 
sú na to určené - najmä na nehorľavých 
povrchoch, akými sú napríklad asfalt, be-
tón, štrk či kameň,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách 
po zbere obilnín, 
neparkovať vozidlá na horľavom povrchu, 
akým je napríklad strnisko, suchá tráva 
alebo seno,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách, 
kde hrozí priamy kontakt vysokého str-
niska s rozhorúčeným podvozkom,
-neskladovať v batožinovom priestore vo-
zidla náklad, ktorý by mohol zvýšiť riziko 
explózie alebo podporiť horenie, predo-
všetkým tlakové fľaše, farby či strelivo,
-po vypuknutí požiaru vozidla sa vzdialiť 
do bezpečnej vzdialenosti od vozidla a 
okamžite kontaktovať hasičov na linku 
tiesňového volania 150 alebo 112.5. 
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

0905 859 679

INZERCIA Vtipy 
týždňa

» Obvinený si najal obhaj-
cu. Spreneveril desiatky 
miliónov zo svojej firmy. 
Chcel sa vyhnúť väzeniu. 
Právnik ho ubezpečoval:
-Nebojte sa, s takým balí-
kom peňazí nikdy nepôjde-
te do vezenia.
A mal pravdu. Keď ten 
chlapík išiel sedieť, nemal 
už ani halier.

» Tatrovkár zastavil v mo-
toreste, objednal si oblože-
né rožky, kávičku a sadol 
si za stôl. Ledva sa pustil 
do jedenia, prišli dvaja 
motorkári na Harleyoch, 
prisadli si k nemu a všetko 
mu zjedli a vypili. Tatrovkár 
sa pokojne zdvihol, zaplatil 
a vyšiel von. Motorkári sa 
na seba chvíľu pozerajú a 
hovoria si:
-No, tak toto bol nejaký 
zbabelec. Ani biť sa mu 
nechcelo...
Čašník ich počul a hovorí:
- Veru. Aj mne sa zdal neja-
ký divný. A navyše ani jaz-
diť nevie, lebo pred chvíľou 
pred vchodom zdemoloval 
dve motorky!
     » redakcia
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Pracovná doba: krátky/dlhý týždeň. Mzda: 4 € / h
bru�o + príplatky za sobotu, nedeľu a sviatok

POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE

Pracovná doba: krátky/dlhý týždeň. Mzda: 1000 €
mesačne + príplatky za sobotu, nedeľu a sviatok

KUCHÁRA /-KU

hľadá

motelm@motelm.sk, 0948/226 959, 0905/483 270
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PRIJMEME KUCHÁRA/KU
do Rakúska. Tel. č. +421 903 783 317
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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ofotravel@gmail.com
0917 466 250

Do TPP
PRIJMEME
VODIČA
VP sk. D

Nástupný plat od

7 € /h
v čistom
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Kia Sportage MAX
Vyžadujte maximum !

www.kia.sk

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016  
nositeľom najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu  
vozidiel KIA na Slovensku !

Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
W: www.malacky-auto.sk

Kombinovaná spotreba paliva 6-8,9 l/100 km, emisie CO2. 157-204 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Kia Sportage MAX
Limitovaná ponuka bez kompromisov !
Kia Sportage MAX Vás nikdy neprestane prekvapovať. S najnovšími 
bezpečnostnými technológiami, kvalitou, maximálnym vybavením 
a bezkonkurenčnou 7-ročnou zárukou Vám dá maximum. Získajte teraz  
aj celkové cenové zvýhodnenie až 2 900 €. Zistite viac na www.kia.sk 
alebo u Vášho predajcu Kia. Ponuka platí do konca júna 2019.

CENOVÉ
ZVÝHODNENIE AŽ 2 900 €
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VÝROBA A ČERPANIE 

BETÓNOVÝCH ZMESÍ, 

DOVOZ DOMIEŠVAČOM

S PUMPOU DO 7 m 

                               

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ 

OCELE, VIAZANIE 

ARMOKOŠOV

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY 

0905 953 850www.bestav.sk info@bestav.sk
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VŠETKO
PRE VÁŠ DOM

TOP KVALITA
0907 304 888

REKONŠTRUKCIE
ZATEPĽOVANIE
FASÁDY, OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKOVANIE
MAĽOVANIE
INTERIÉR/EXTERIÉR
STRECHY, KROVY
PLOTY
HRUBÉ STAVBY
STROJOVÉ OMIETKY
VÁPENOCEMENTOVÉ,
SADROVÉ
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0910 925 357

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU 
POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE

(650 EUR/mes. brutto). T.: 0903 434 366
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Základná škola v Lozorne
ponúka pracovnú príležitosť

učiteľom 1. stupňa
V prípade záujemcov z väčšej vzdialenosti

poskytne obec ubytovanie. Platové podmienky
sú stanovené na základe dosiahnutého vzdelania

a dĺžky odbornej praxe v súlade s platnou
legislatívou. 

Bližšie informácie je možné získať telefonicky na
čísle  0907 762 921. Životopis a motivačný list je
potrebné zaslať na adresu zslozorno@stoline.sk

Nie jednať 
o spolupráci, ale rokovať.

Slovenčina naša
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HYDRO BG s.r.o., 900 52 Kuchyňa 586
tel.: 034 / 79 79 629, mob: 0905 402 328

BETONÁRA - pracovníka
vo výrobe, obsluha vibrolisu

BG-Graspointner je najväčší výrobca na Slovensku 
s vedúcim postavením na trhu vo svojom odbore, 

špecializujúci sa na vývoj, výrobu a predaj 
betónových odtokových a káblových žľabov.

Na posilnenie svojho tímu v Kuchyni hľadáme:

Požiadavky:
- strojno-tech. myslenie, ovládanie VZV - prípadne    
   zaučíme,  chuť pracovať, bezúhonnosť
Ponúkame:          
- kvalitné zaškolenie, prácu blízko domova, žiadne 
   cestovanie, žiadna pásová výroba   
- základný plat od 750 €, celkovo s príplatkami až 
   do 1350 € brutto,13 mesačných platov   
- príplatky za nadčasy, iné príplatky nad rámec 
   zákona, pravidelné prehodnocovanie platov  
- stravenky, dobrý pracovný kolektív do 20 ľudí 
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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na nepretržitú prevádzku

diaľnica D2 pred Kútami:

POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE/BAGETÁRKA
Plat 700 € brutto. V prípade nutnosti

dovoz zabezpečíme.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk
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Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu diaľnica D2 pred Kútami:

SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA
Plat 700 € brutto. Možnosť aj na živnosť.

Honorár dohodou.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk
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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu stanicu
na nepretržitú prevádzku diaľnica D2 pred Kútami:

UPRATOVAČKU
Plat 900 € brutto. V prípade nutnosti

dovoz zabezpečime.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk
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RECEPÈNÚ
s ukonèeným stredoškolským vzdelaním,

plat 850 EUR brutto + príplatky, nutná
znalosś: angliètina alebo nemèina. 

Informácie v kancelárii hotela prípadne
na tel.è. 034/ 773 40 77

HOTEL ATRIUM
PRIJME
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● Miesto výkonu práce: Malacky, Továrenská ulica.
● Mzda: 850,- EUR + odmeny a prémie, zálohy,
    stravné lístky, zvýšenie základnej zložky mzdy
    po skúšobnej dobe.
● Jednozmenná prevádzka.
● Bezproblémové parkovanie. 

0903 491 182 // ondrej.bizik@zinkpower.com

Prijmeme s nástupom
ihneď na TPP

VODIČA VYSOKOZDVIŽNÉHO
VOZÍKA (3,5 t)
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HĽADÁME PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU

Stabilná práca. Mzda brutto. 
0948 787 777

ZVÁRAČ
8 – 13 € / hod.

Protagonisti Brexitu si sami nepria-
li jeho realizáciu. Dokladá to hneď 
niekoľko faktov, z ktorých najsil-
nejším je mrazivé ticho, keď zistili, 
že to šialené referendum „vyhrali“. 

Ďalším je, že okamžite prestali použí-
vať mnohé frázy, ktoré omieľali v kam-
pani ako zaručené fakty. Jedným z nich 
bolo, že Británia platí únii 350 miliónov 
libier každý týždeň a mohli by sa inak 
použiť na verejný zdravotný systém. 

Omyl, ktorý prekvapil
Záujmom Faragea, hlavného protago-

nistu tejto hlúposti, bolo dosiahnuť čo 
najviac, ale menej ako 50 percent hlasov. 
V tom momente by mali obrovský poli-
tický kapitál – pri akomkoľvek konflikte 
ohľadom rozpočtu by stačilo povedať 
„keby sme vystúpili z EÚ, tak by na to 
zdroje boli!“ Británia už prišla kvôli ne-
istote ohľadom Brexitu o 170-250 mlió-
nov libier, libra sa prepadla o zhruba 15 
percent a v prípade tvrdého Brexitu (t.j. 
bez dohody s Bruselom) sa predpokladá 
prepad o ďalších 17 percent! To sú pre 
každého ekonóma, ale aj rozhľadeného 
človeka čísla doslova likvidačné. 

Mnohí ľudia, vrátane mojej rodiny sa 
pýtajú „takže to sa budete musieť vrátiť 
domov, že?“ 

Avanturizmus s ekonomikou
V Británii je 11 percent pracovnej sily 

z cudziny, 7 percent z krajín EÚ. Politik, 
ktorý by navrhol vyhostenie 7 percent 
pracovnej sily, by musel byť v poslednom 
štádiu neliečiteľnej choroby a mať spísa-
ný závet, pretože by ho nevzali útokom 
iba imigranti ako ja, ale ich zamestnáva-
telia. Viedlo by to k okamžitému kolapsu 
hneď niekoľkých odvetví. Nielen tým, 
že by museli dvihnúť mzdy na lákanie 
Britov do práce, ale ide o odvetvia, kde 
človeka „nezvesíte z vešiaka“, teda ide 
o kvalifikované profesie, akými sú zdra-
votníci, elektrikári alebo ďalší technicky 
personál. Ja som napríklad Energy As-
sessor, čo znamenalo rok vo firme brigá-
dovať po víkendoch, potom kurz a až po 
roku praxe som plne schopný túto prácu 
vykonávať. Koľko času to zaberie zdra-
votníckemu personálu, elektrikárom a 
podobným, radšej ani nešpekulujem. 

Zmanipulovaní občania
Veľká Británia je bytostne závislá na 

zahraničných zamestnancoch a importe. 
V prípade neriadeného Brexitu sa zosy-
pe jedno i druhé. Prístav v Doveri (hlav-
ná brána s EÚ), ako aj tunel popod La 
Manche sú už dnes preťažené. Pridať na 
tieto trasy o jedného kontrolóra navrch a 
nastane logistická katastrofa. Vypoklon-
kovať sedem percent pracovnej sily pri 
nezamestnanosti 3.8 percent (áno, aj slo-
venskí Rómovia tu pracujú koľko sa dá) 
je ekonomická aj politická samovražda. 

UKIP (Brexitova strana) sa v posled-
ných voľbách ani nedostala do parla-
mentu. Toryovci (konzrvativna strana) 
stratili väčšinu a vládu si udržali iba in-
vestíciami do Severného Írska. Vlani sme 
stretli jedného robotníka z Walesu, ktorý 

hlasoval za Brexit s odôvodnením, že tu 
nechce moslimov. Stačila jediná moja 
rečnícka otázka „tak ste mali vystúpiť z 
Commonwealthu, väčšinu máte predsa z 
Pakistanu!“ a už si sypal popol na hlavu. 

Plán ako si vyrobiť politický kapitál 
nevyšiel. A ak, tak krátkodobo. 

Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
– Veľká Británia

(Pozn. Red.: Ide o príklad politického popu-
lizmu ako vyšitého, už aj s jeho možnými dô-
sledkami. Tie sa, samozrejme, jeho strojcov 
nikdy a nikde nedotknú. Lebo oni sú zabezpe-
čení na tri životy. Tvrdo však zasiahne zmani-
pulovaných občanov. Ale to bude už neskoro 
na to, aby otvorili vlastné oči.)

Keď sa politici chcú zapáčiť nezmyslami a získajú dôveru nerozhľadených

Brexit – Utrpené víťazstvo, ktorého 
dôsledky môžu byť veľmi zlé

Pokoj iba zdanlivý                                                                                              Foto: archívu autora

SPOLOčnOSť

15
-0

16
2

Prijmeme

Možnosť zaučenia, 
získania praxe

Plat 1000 €.

0905 968 472 

VODIČA
NA SKLÁPAČ

- SÓLO
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové

Týždeň 
v Tureckej Alanyi 

aj s letenkou
a all-inclusive  

-33%

 899 €
599 €

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk
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pracovníkov na 

MURÁRSKE 
PRÁCE 

(murovanie, sadrové omietky...).
Dlhodobá práca v Bratislave 

(byty, polyfunkčné domy, 
rezidencie...).

Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť 

ZDARMA.

Kontakt: 0918 493 960
85
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HĽADÁM
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PREDAJ MÄSA
A DOMÁCICH VÝROBKOV

klobásky, jaternice, údené mäso, slanina,
bravčová masť, oškvarky...

PEČENÉ
PRASA • REBRÁ

HUS • BAVORSKÉ KOLENÁ

KAČICA

NA
OBJEDNÁVKU

dovezieme
aj k vám domov

Malacky, Bernolákova 3 (sídlisko Domky)
OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455  //  PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00, NE: ZATV.
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka
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KRMIVÁ JOKIKRMIVÁ JOKI
Hviezdoslavova 34 (200 m od kina), Malacky

0907 059 647

AKCIA! KRMNÉ ZMESI ZA
VEĽKOOBCHODNÉ CENY

PONÚKAME KVALITNÉ
KŔMNE ZMESI                           

PONÚKAME MALÉ BALÍKY SENA!

MÜSLI PRE KONE 20 KG
Napájačky, krmítka, podkládky,

vitamíny, minerály. Zmesi pre holuby,
papagáje, kanáriky, andulky, ...


