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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností

HĹBKOVÉ

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

Karol Mikláš

✆ 0908 728 081

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

a PREDAJ KRMÍV

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

PREDAJ
MLÁDOK

10-0029

15-0108

TEPOVANIE

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

5

ROZVOZ ZDARMA!

PRE
PSOV

ČISTENIE

SLOVENSKÝ OBCHODÍK
16-0010

0915 213 700

NONSTOP
0908 151 982

MALACKY, KOZIA 46/B • TEL.: 0917 568 470

NON STOP

www.upchaty-odpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

PRE
PAPAGÁJE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

16-0117

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom
om
m

KANALIZÁCIA?

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00

KANALIZÁCIE

Sudové
a fľašové
víno
od 1,10

UPCHATÝ
ODPAD?

Krmivá pre králiky, nosnice, kačky, husi,
brojlery, morky, bažanty, prepelice,
ovce, kozy, prasiatka, kravy, kone, psy,
mačky, vtáky, holuby, exoty

KRTKOVANIE
24-0019

☑ výrub - prierez rizikových stromov
☑ prerezávanie - odvetvovanie lanovou metódou
☑ rezanie - strihanie živých plotov
☑ výchovný rez ovocných stromov
☑ štiepkovanie ☑ odvoz odpadu

STRANU

- ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCH

46-0020

Viac informácií
NA STRANE č.

v domovej zástavbe ✆ 0902 182 789

ZADNÚ

• upratovanie

PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ

od marca 2020

VÝRUB - VÝREZ STROMOV

PREČÍTAJTE SI

031190175

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

51-0001

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC

94-0091-1

predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

VÁM VYČISTÍ

0915 87 93 49
0940 50 30 50
www.krtkozahorie.sk

ing. kubaška

www.cistyodpad.sk

10-0020

Najlepší výber KOTLOV

15-0005

KRTKO ZÁHORIE

52-0008-1

Najčítanejšie regionálne noviny

MALACKY
Mierové nám. 562 (oproti súdu)
0908 829 323
www.facebook.com/obchod.naše

× originálne darčeky
× hand made výrobky
× hračky, sviečky

REALITY

× módne doplnky
× ponožky, pančuchy
× čokolády, čaje,

Hľadám pre konkrétnych klientov:

alkohol
10-0224

✔ rodinný dom v Malackách, Stupave a okolí
❏
✔ pozemky na výstavbu rodinných domov
❏
✔ 2 a 3-izb. byt v Stupave, Záhorskej Bystrici
❏

HLADÁŠ SERIÓZNU

PRÁCU

PLAT 1100 € + PRÉMIE
Predajňa s luxusným pánskym oblečením v BORY MALL

✆ 0948 720 141

Mám 10 ročnú prax a viac ako 400 predaných nehnutelností.

Viete o niekom, kto predáva nehnuteľnosť?
... za Váš tip a zrealizovaný obchod Vás odmením.

51-0247

ODMENA ZA TIP!

Pošli životopis ešte dnes na INFO@SEDRYK.FR
alebo zavolaj ešte dnes na 0910 499 999,
rady ti poskytneme bližšie informácie
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PRÁCA PRE ZRELÚ ŽENU (ideálny vek 40 až 60 rokov),
ktorá je stále usmiata a hľadá prácu naozaj na dlho
za serióznych platových podmienok v kľudnom prostredí
luxusnej predajni oblekov SEDRYK LE BLANC. Vôbec
nemusíte mať skúsenosti v obchode predaji, hľadáme stabilitu.

e-mail: hoozova@edrey.sk
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Druhá nedeľa adventu
– nedeľa pokoja
„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ –
prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie.
Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú
druhú. S plným vedomím vzácnosti
obsahu slova pokoj.

Najčítanejšie regionálne noviny

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Čo prinesie reforma zdravotníctva? Pozitívny kvantový skok

du a jeho svetom je lož. Primitívna lož.
Spolieha sa na vyvolaný hnev z takejto
arogancie, ale... Ak v hneve prekročíme
kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku
množstva chýb a omylov, ktoré spravíme
či sa ich dopustíme. Mnohé a mnohí nás
môžu nahnevať, my sami sa však oberáme o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťame takýto hnev mimo kontroly rozumu.
Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom
uvedomení si záujmov druhej strany.
Svätý František Saleský mal veľmi
inšpiratívny prístup ku každodenným
nástrahám života. „Treba vždy a všade
žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už
vnútorné alebo vonkajšie, treba ho znášať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti,
treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia.
Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v
pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme
na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľovi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba
vykonať dobro, máme k tomu pristupovať
pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili
zbytočne chyby. Dokonca aj
pokánie treba robiť s pokojom.“

Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo.
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zoradené a premyslené kroky. Rozpracované do detailov,
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulanciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient.
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vieme, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:

Je nedeľa pokánia. Svätý František
tvrdí, že „len keď zabúdame na seba,
nachádzame seba samých“. Často nariekame nad slabosťou svojho života, či už
ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou
morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti,
arogancie a spupnosti, povýšenectva,
najmä zo strany niektorých hlučných
mocných tohoto nášho malého slovenského sveta. Ale – často robíme to, čo
sami vzápätí odsudzujeme. Správame
sa očividne nenormálne a nemorálne.
Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a nevieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie,
nechceme si pomôcť.
Potrebujeme pokoj. Bez pokoja neprežijeme. Živoríme, no nežijeme.
Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a
počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert
krížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou,
akou je a urobiť opatrenia na to, aby pravTakže – želám vám podou zostala? Úprimné hľadanie pravdy kojnú druhú, milí čitaznamená odloženie svojho subjektívne- telia!
ho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto
nemá o ne záujem, kto im dokonca za» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
braňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko
pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť,
čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete.
· Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej
kvalite.
· Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako.
Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých
s konexiami.
· Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám
odmení.
· Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného
objednávania na presný termín.
· Uvoľnenie cesty pre nové lieky.
· Investície do nemocníc formou projektového
financovania.
· Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom
a musia mať vytvorenú rezervu.
Populistické lacné bludy Fica
či Kotlebu priniesli akurát tak to,
že po 12 rokoch je zdravotníctvo
v katastrofálnom stave. Reálne
zmeníme fungovanie zdravotníctva v prospech občanov.

Richard Sulík
predseda SaS

Stupava

Zdravý rozum je
najlepší recept

OČNÁ OPTIKA

Smer dohadzuje kšeft y
privilegovaným

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

MUTIFOKÁLNE
OKULIARE
jedny okuliare
na všetky vzdialenosti

1+1
PÁR ZDARMA
Garancia vysokej kvality
Garancia spokojnosti
zákazníka
Bližšie info v optikách

www.oftalens.sk
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západné Slovensko
BV
Bz
DS
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KM
LV
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Pn
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TO
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zM

Ešte dnes si živo pamätám výrok predsedu
Smer-u o tom, že do Košíc sa dostaneme po
diaľnici v roku 2010. Máme rok 2019, diaľnica
nikde, ale za to sme sa mali možnosť dozvedieť
od NKÚ, že 48% z vyzbieraného mýtneho končí
v rukách spoločnosti SkyToll. NKÚ na základe
kontroly upozorňuje na neefektívne a nehospodárne nastavený systém, aj na vážne riziká
do budúcnosti týkajúce sa vlastníctva technického zázemia. Za 9 rokov fungovania mýtneho
systému štát vyplatil spoločnosti SkyToll 760
miliónov eur a stále nie je vlastníkom tohto systému. Opäť vydarený kšeft podpísaný za vlády
Smer-u, ktorý garantuje výnos tejto spoločnosti až do roku 2022. Takto hospodári Smer s peniazmi náš všetkých, ktorí poctivo pracujeme
a platíme dane. Namiesto investovania do
zlyhávajúceho zdravotníctva, upadajúceho
školstva, podpory mladých rodín či začínajúcich podnikateľov, dohadzujú kšefty privilegovaným a dovoľujú im okrádať nás. Je čas na
zmenu, ktorú Slovensko tak veľmi
potrebuje. SaS je pripravená prevziať zodpovednosť. Má výborný program, na ktorom tisícky
hodín pracovali desiatky odborníkov, aby sa na Slovensku
oplatilo pracovať, podnikať
a žiť. Len spoločne spravíme
Slovensko lepším.

Lenka Jakubčová

advokátka a členka strany SaS

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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SLUŽBY

MALACKO
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PIZZÉRIA
ŽABA

Akčná ponuka

platná od 11.12.2019 do 7.1.2020

Masívny smaltovaný riad s nepriľnavým povrchom
hrniec
s pokrievkou

kastról s pokrievkou
rajnica
s pokrievkou

od 19,49

čajník
s píšťalkou

rattanové
ošatky
- guľatá
- trojuholníková
- oválna

MENU

od 4,49

3,80

sada riadu
s pokrievkou

R
EUR

Anettt

ROZVOZ

4,15

112,99

89,99

VARÍME
E
MY
PRE FIRMY
CENA
DOHODOU

15-0268

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Pacific, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28

EUR

MENU denne na výber:
2 druhy polievok, 3 druhy jedla

OBJEDNÁVKY
0903 262 515

pondelok - štvrtok: od 11.00 do 22.00 h
piatok: od 11.00 do 24.00 h
sobota: od 13.00 do 24.00 h
nedeľa: 14.00 do 22.00 h

Pizzéria Žaba, Kostolište 67, tel. 0911 250 978

10-0229

od
o
d 3,99
3,99

PONÚKAME DOMÁCE
VIANOČNÉ ÚDENÉ
MÄSO A KLOBÁSKY

Bernolákova 3, Malacky
(sídlisko Domky)

PREDAJ MÄSA
A DOMÁCICH
VÝROBKOV
• bravčová masť
• klobásky
• jaternice
• údené mäso
• oškvarky
• slanina...
PRIJMEME PREDAVAČKU,

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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NÁSTUPNÝ PLAT 760 € V HRUBOM.
BLIŽŠIE INFO V PREDAJNI.

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

4

Dňa 8. 12. 2019
si pripomíname 2. výročie
úmrtia Márie
Maruškovej
z Gajar. S láskou spomínajú dcéra Julka
s rodinou, dcéra Daša s rodinou, syn Luboš s rodinou,
ostatná rodina a známi. Spomínajte s nami.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

85_0805

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA

10-0204

• 8+1 miest • 19+1 miest
• 49+1 miest • 57+1 miest
info 0917 466 250

16-0329

Luxusný strieborný
autobus zn. MAN

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

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

Obec začala využívať elektromobil,
chce prispieť k zníženiu emisií
Obec Marianka v okrese Malacky
chce využívaním novo zakúpeného elektromobilu prispieť k zníženiu emisií CO2 v ovzduší, ktoré
negatívne ovplyvňujú klimatické
zmeny. TASR o tom informoval
prednosta Obecného úradu Marianka Peter Čambor.
Obec začala od tohto týždňa využívať elektromobil na služobné
účely. Podľa Čambora chcú využitím inovatívnych technológií prispieť k spomaleniu nepriaznivého
trendu klimatickej krízy.

Na kúpu elektromobilu využila
obec štátnu dotáciu Envirofondu
vo výške 10.000 eur. Z vlastných
prostriedkov vyčlenila ďalších
20.000 eur, ktoré schválilo obecné
zastupiteľstvo.
Podľa prednostu bola cena elektromobilu po odpočítaní štátnej
dotácie rovnaká ako cena osobného auta so spaľovacím motorom.

AKCIA do konca roka 2019

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1290 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

0910 902 635•0905 323 022

MA19-49 strana -

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

» tasr

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

15-0011

Už nepočuť
v dome Tvoj
hlas, už viac
neprídeš medzi nás, deti,
vnúčatá
a
pravnúčatá si nepohladíš a
nepovieš drahí moji, mal som
vás všetkých veľmi rád. S kytičkou kvetov budeme nad
Tvojim hrobom stáť, modliť sa
a ticho spomínať. Dňa 12. 12.
2019 si pripomíname smutné
štvrté výročie úmrtia, kedy
nás navždy opustil drahý
manžel, otec, dedko a pradedko František Kučera z Gajar.
S láskou a úctou na neho
spomína milujúca manželka
Milka, syn s nevestou, dcéra,
vnúčatá Radko s Martuškou,
Patrik, Andrejka a Michal,
René, pravnúčatá Nikolas,
Nikolka, Saška, Nelka a Miško.

PRÁCA PRE KAŽDÉHO

PRACOVNÉ PONUKY V ČR. MUŽI - ŽENY - PÁRY. Mzda od 850 do 1300 EUR

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

0911 566 799
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Dňa 7. 12. 2019
si pripomenieme nedožitých 60 rokov
Milana Holiča
zo Sološnice. S
láskou spomína celá rodina.

metná nehnuteľnosť nachádza.
Spolu s návrhom sa podáva aj zmluva ako základná príloha návrhu, ktorá
je právnym dôvodom vkladu práva do
katastra. Konkrétne môže ísť napríklad
o kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu,
zmluvu o zriadení alebo zániku vecného
bremena, atď. Podstatnou obsahovou
náplňou konania o povolenie vkladu je
skúmanie platnosti zmluvy. Ak by bola
zmluva vyhotovená vo forme notárskej
zápisnice alebo autorizovaná advokátom, úrad by ju posudzoval len z toho
hľadiska, či je v súlade s katastrálnym
operátom a či sú splnené procesné podmienky povolenia vkladu. Ostatné náležitosti zmluvy sa ponechávajú na tom,
kto zmluvu autorizuje, resp. garantuje
správnosť náležitostí zmluvy z občianskoprávneho hľadiska. Výsledkom konania o vklade je buď rozhodnutie, že sa
vklad povoľuje, alebo sa návrh zamieta.
Vklad sa povolí, ak sú splnené všetky
procesné podmienky na povolenie vkladu. V opačnom prípade sa zamietne. Proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu možno podať odvolanie na okresnom úrade,
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia.

0904 466 799
10-0043

Stále je ťažko a smutno
nám všetkým,
nič už nie je
také, aké bolo
predtým. Všade okolo chýba aj po rokoch
Tvoj hlas, mal si rád život, my
Teba a Ty nás. Dňa 7. decembra 2019 uplynulo 6 rokov
od náhleho odchodu nášho
najdrahšieho Františka Kovačovského z Malaciek. S
láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéra s rodinou,
ostatná rodina a známi.

Vlastnícke právo patrí medzi jedno
z najdôležitejších práv, ktoré upravuje aj Ústava SR a Listina základných
práv a slobôd.
Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
sa eviduje v katastri nehnuteľností. Kataster nehnuteľností je verejný register
a zároveň informačný systém obsahujúci geometrické určenie, súpis a popis
nehnuteľností a údaje o právach k nim.
Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra
zapisujú tromi spôsobmi: vkladom,
záznamom alebo poznámkou.
Vklad má právotvorné účinky, t. j.
právo k nehnuteľnostiam vyplývajúce zo
zmluvy vzniká, mení sa alebo zaniká až
povolením vkladu a je úkonom okresného úradu. Vkladom sú zapísané najmä
vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ale
môžu nimi byť zapísané aj iné vecné práva k nehnuteľnosti, záložné právo, alebo
práva z vecných bremien. Vklad možno
vykonať iba na základe právoplatného
rozhodnutia okresného úradu, katastrálneho odboru. V praxi sú bežné zápisy
vlastníckeho práva v spojení so zápisom
záložného práva banky, ak sú poskytované hypotekárne úvery. Vlastnícke
alebo iné právo k nehnuteľnosti vzniká,
mení sa alebo zaniká až v okamihu zápisu vkladu do katastra nehnuteľností. Konanie o povolenie vkladu je návrhovým
konaním, teda začína vždy len na návrh
účastníka konania. Návrh sa podáva na
príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, v územnom obvode ktorého sa pred-

www.kamenarstvo-bocan.sk

SPOMIENKY
Dňa 2. 12.
uplynul rok,
čo si nášho
otca, dedka
a pradedka
Jána Bordáča z Lozorna k sebe náš Pán
povolal. S úctou a láskou v
modlitbách spomínajú synovia a dcéra s rodinami a
ostatná rodina.

Vklad do katastra nehnuteľností

63-0011

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

ZDRAVIE, SLUŽBY

1600
OD

1500

OD

OD

30EU0R

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

20EU2R

AKCIOVÉ CENY
A GARANCIA
OKIEN
DO VIANOC

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v
regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

0918 500 492

OD

900

v = 2000 mm
š = 900 mm
a jednostranná
laminácia

39R
4EU

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

16-0002

-61%

2400

AKCIA

1600

5
1600

MALACKO

SME PRVÁ FIRMA,

16-0367

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

POSEZÓNNA AKCIA

CELKOVÉ CENY

339 €

389 €

Tarn Brown: 1-hrob - 1000 € / 2-hrob - 1200 €

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.

15-0088

5kg KRMIVA

ZDARMA!

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.

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

PREDAJ
MLÁDOK
od marca 2020

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
19.12. 2019
9.1. , 30.1. , 20.2. , 12.3. 2020

13

Jablonica-Coop . . . . . 9,00 hod.
Osuské . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Hlboké . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Šajdíkové Humence10,00 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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VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY
SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY
+421 904 465 115

16-0136

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
13.12. 2019
24.1. , 14.2. , 6.3. , 27.3. 2020

Pri predaji viac
ako 30 ks koží

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €
46-0020

4

41-0017

499 €

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

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

10-0008

NA VŠETKY PRÁCE ZĽAVA AŽ 50%

0,40

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.kamenarjanko.estranky.sk
9
0948 650 959

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

KAMENÁRSTVO Janko

PLASTOVÉ OKNÁ

ŠKOLA / SLUŽBY

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim Oktáviu alebo Fabiu.
Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo
motocykel ČZ, Jawa, aj náhr.
diely, všetko od motorizmu
(trofeje).Tel. 0903818122
03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ

03
» Predám 1-izb byt 40 m2 2/8
posch., kompletná rekonštrukcia, prerobený na 1,5 izb,
+ kuchynský kút, zariadený,
Malacky 0910 780 313.Tel.
0915899031
» Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh, posch.
1/8, 52 m2, + pivnica, nová
fasáda (zateplená bytovka), cena dohodou, k dispozícii ihneď, nie som RK.Tel.
0948091425

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Prenajmem 3-izb zariadený byt v Závode.Tel.
0903403364
» Dám do prenájmu 3-izb
zariadený byt Ma, Malé námestie.Tel. 0905657710
» Prenajmem 2-izbový byt v
blízkosti nemocnice a zámockého parku, byt je kompletne
zariadený, sporák, rúra, mikrovlnka, TV, wifi, práčka, satelit, 1 miesto na parkovanie,
cena 600 € / mesačne.Tel.
0903140594
» Prenajmem 1,5-izb byt Ma
sídlisko Juh.Tel. 0911636589
» Prenajmem zariadený
1-izb byt v Malackách.Tel.
0904644830
» Hľadám podnájom dlhodobo 1-2 izb byt v Ma, s balkónom, 350 € spolu, volať alebo
SMS.Tel. 0950427279
» Prenajmem samostatnú
izbu v 2izb byte Malacky Juh
0949254040
» Prenajmem na bývanie v
podkrovnej časti v dome,
ktorý je v centre Malaciek byt
je zariadený. Vhodný pre 2
ženy. Tel: 0919033488
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

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

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

Malacky

Gen. M.R. Štefánika 36

41-0016

dobo zlých učebných osnov, ktoré sú
stále postavené na encyklopedickosti
a faktografickosti, je neodborným jednostranným pohľadom. Odpor k memorovaniu je dôsledkom zlyhávania
dlhodobo zlého obsahu vyučovania.
Isté však je, že sú témy, ktoré musia
byť prostriedkom memorovania. Napr.
v chémii sa sotva pohneme bez ovládania periodickej sústavy chemických
prvkov. Pravopis sa takisto musí učiť
naspamäť, keďže nie všetky ortografické pravidlá sa dajú odvodiť alebo znázorniť. Všeobecne sa hovorí, že zažité
učivo sa automaticky pamätá. Avšak
nie z každého učiva či témy sa dá spraviť zážitok, ktorý sa zavŕta do mozgových závitov žiakov.
Môžeme ísť do extrému, že memorovanie sa úplne zruší. To však bude v
rozpore so životom, ktorý požaduje istú
databázu informácií ako základnú výbavu človeka. Bez nej by sa spomalili
nadväzné procesy myslenia či konania.
Len si na chvíľu predstavme, že by sa od
medika nepožadovalo memorovanie. A
nemá sa práve učiť učiť sa naspamäť na
základných a stredných školách?
Som prístupný novým metódam či
filozofiám. Avšak cestou rozbíjania overených a v živote potrebných spôsobov
učenia sa bez kritického pohľadu na ne
s cieľom politického marketingu ako
učiteľ nemôžem prijať.

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY
Po - Pia
09:00 - 19:00
So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00

0905 324 657

www.mavet.sk

15-0185

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
» Predám 3 izbový byt, Malé
námestie v Ma, dohoda.Tel.
0915589605
» Predám pekný 2-izbový byt
v Malackách.Tel. 0944177497

Nie je šťastné v kampani školských
politikov populisticky vyzdvihovať
niektoré tézy, napr. odmietanie memorovania, teda učenia sa žiakov
naspamäť.
Škola nie je letný tábor a potrebuje,
aby sa žiaci aj učili. Ak by sme aj denne
využívali tie najnázornejšie vyučovacie
hodiny, nedá sa spoľahnúť na to, že sa
poznatky u žiakov utvrdia tak, že ich
dokážu aplikovať bez toho, aby sa pri
každom kroku nepozerali na internet
alebo do kníh. Len si predstavme, že
by sa žiak pri počítaní slovných úloh
neustále pozeral do tabuľky s malou
násobilkou. V prospech memorovania
hovoria aj skúsenosti z pracovného
života. Stretávame sa so situáciami,
keď nám informácie spamäti uľahčia
či urýchlia pracovné úlohy. Aj pri robení vodičského preukazu sa musíme
spoliehať na pamäť. Je veľmi mnoho
takýchto situácií. Nehovoriac o tom, že
pamäťové učenie cibrí mozog a predchádza (aj diagnostikovanej) zábudlivosti. Takmer denne počúvame, že je
mládež čoraz hlúpejšia, nezapamätá si
ani telefónne číslo či zabúda podstatné
informácie (napr. rôzne ankety, čo si pamätajú z histórie).
Isto, voči sústavnému memorovaniu sa dá namietať, predsa v dobe
explózie informácií nie sme odkázaní
na „drvenie sa“ kategórií a tried živočíchov. Avšak skratkovité brojenie proti
memorovaniu namiesto riešenia dlho-

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

INZERCIA

0908 979 469

ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL

Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
ceny
• železiarstvo
dobré+
vé
• elektronáradie
blémoie
o
r
p
z
e
n
b rkova
• pletivá, rebríky
pa
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

www.bdproﬁx.sk

cca 160 m od železn.
priecestia vpravo

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI
Po-Pia: 7:45-17:00 h.
BÝVALÉHO AGROSTAVU
7:45-12:00 h.
Sob:
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32-0033-10

Dňa 12. 12.
2019 uplynie
14 rokov, čo
nás navždy
opustila naša
milovaná Helena Hollá z Gajar. S láskou
spomína najbližšia rodina.
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej tichú spomienku.

Memorova-nie

Ceny sú
vrátane DPH

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

ZNÍŽENIE
CIEN

6

BÝVANIE, SLUŽBY

MALACKO

7

STAVEBNÁ ČINNOSŤ
• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• ELEKTROINŠTALÁCIE
• KOVOVÝROBA

BENÁTSKE
STIERKY

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

10-0042

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, BALENÉ ŠTIEPKY,
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

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

S
U

1

D9
O
U

2

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

3

5 9
5 1
7
3
4
2

K

ZĽAVA -30%

1
9
2

4

VSTAVANÉ
SKRINE
63-0007

4

7

16-0293

od roku 1991

16-0354

M l k M
Malacky,
Malé
lé nám.
á 12
Tel. č. 0903 227 990

16-0340

Obdarujte vkusom
vku
a kval
kvalitou

5
7
8
7
9
4 3

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MA19-49 strana -

splátky od 98 €

7

63-0179

balkóny

TRADÍCIE / SLUŽBY

8

08 STAVBA08
STAVBA
» Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty, cena
od 650 €. Doveziem, osadím,
vykonám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
» Kto daruje za odvoz obývaciu stenu, kuchynskú linku a šporák na bombu.Tel.
0949688583
» Predám dve váľandy s
bočným čelom a úložným
priestorom, cena 30 € / ks +
dohoda.Tel. 0903158851
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám mäsové kurčatá
živé na zabitie 1,90 € / kg a
očistené 2,90 € / kg, M.Cauner, Kostolište 152, 0911 206
783.Tel. 0908151966
» Predám ošípané.Tel.
0915284292
» Predám kŕmnu mrkvu a cukrovú repu.Tel.
0905695828
» Predám pšenicu.Tel.
0915284292
» Predám odstavčatá.Tel.
0904112637
» Predám korely, rozely a
mladé kozy po dobrých dojkách.Tel. 0908776226
» Predám čínske kačice biele
a kamerunskú kozičku.Tel.
0917466935
» Predám zemiaky na zimné
uskladnenie, ružové a žlté,
25 kg balenie, ena 0,60 € / 1
kg.Tel. 0915957746
» Vykúpim vlašské orechy.
Tel. 0915957746
» Predám mláďa suchozemskej korytnačky 0907723563
Skalica

Mená sviečok na adventnom
svietniku s piatimi sviecami:
1. sviečka Nádej (fialová), odporúčané
čítanie pri zapálení sviečky Nádej - Izaijáš 60: 2-3.
2. sviečka Mier, pokoj (fialová), odporúčané čítanie pri zapálení sviečok Nádej a Mier - Evanjelium sv. Marka 1: 4.
3. sviečka Priateľstvo, radosť, vzá-

KÚRENIE

15-0024

» MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
ŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
KIET
» RUČNÉ OMIETANIE
NIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

0903 150 740, 0905 4700264
264

∙ 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

16-0059

07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Kúpim starý dom so záhradou či väčším dvorom. RK
nevolať. 0949375038

A J E TO !

Inzerát, ktorý predáva
» red

0905 859 679, 0908 979 469

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

efektívne
spoľahlivo

v pohodlí Vášho
domova

KLIMATIZÁCIOU

aj diabetické
a mykotické nohy
Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €

0910 111 100 / 0905 744 062
www.klimatizacia.info

Miriam
tel.: 0915 677 453

16-0014

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ

Prichádza už druhá adventná. Far- jomnosť, (ružová „Gaudete“, odporúbou adventu je fialová. Vyjadruje čané čítanie pri zapálení sviečok Nádej,
dôstojnosť a pokánie. Sviečky a Mier a Priateľstvo - Izaijáš 9: 6-7 35:10.
stuhy na venci by tak mali byť fia- 4. sviečka Láska (fialová), odporúčalové s výnimkou tej tretej v poradí né čítanie - Izaijáš 9: 6-7.
- tá je totiž zasvätená priateľstvu a 5. sviečka Kristus (biela), zapálenie
všetkých piatich sviečok po západe
je ružová.
slnka. Odporúčané čítanie pri zapálení
Sviečky sa zapaľujú proti smeru sviečok - Evanjelium sv. Lukáša 1: 68hodinových ručičiek. Časté sú aj vence 79 a Evanjelium sv. Lukáša 2: 1-20.
Druhá adventná nedeľa sa tiež
s piatou - bielou sviečkou - uprostred.
Tá sa zapaľuje na Štedrý deň a symbo- nazývala bronzová. Moderná doba
lizuje Krista. Na prvú nedeľu adventnú nedávnych rokov z troch posledných
sme rozsvietili prvú (fialová) svieca. nedieľ pred Štedrým dňom spravila
Táto sviečka sa zvyčajne nazýva „svie- nákupné šialenstvo. Advent je však o
ca prorokov“ na pamiatku prorokov, niečom úplne inom.
hlavne Izaiáša, ktorí predpovedali narodenie Ježiša Krista.
Na druhú adventnú nedeľu je zapálená druhá fialová svieca - sviečka
„betlehemská“, ktorá symbolizuje
Kristove jasle, príchod Lásky na svet.
Sviečky sú tiež spojené s menami zodpovedajúcimi liturgii adventu každú
nedeľu: Izaijášova, Janova, Pastierska
a Máriina sviečka.

16-0044

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
» Predám 2-podlažný RD v
Gajaroch vhodný na 2-generačné bývanie, rozloha
pozemku 10,3 ára, cena dohodou.Tel. 0905438605
» Predám starší rodinný
dom v Záhorskej Vsi, so záhradou, výmera 475 m2.Tel.
0903627124

Symbolika adventu I

16-0060

Občianska
riadková
inzercia
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11 HOBBY
A ŠPORT 11
HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim rôzne starožitnosti,
odznaky, mince, staré hodiny, trofeje.Tel. 0903416726
15-0024

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE

ZA
RÁ
BA
J

Príjmeme

Kuchára

strojárstvo
informatika
elektrotechnika
automechanika
autoelektronika

1200-1300€
netto
Bližšie informácie Vám radi
poskytneme cez pracovné dni
v čase 08:00 do 17:00 hod.
na telefónnom čísle
+421 948 851 521.

sobota

www.dualnaakademia.sk
0907 649 516

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

malacko@regionpress.sk
0905 859 679, 0908 979 469

15-0239

11.12.2019

Svoje CV posielajte na:
job@plzenskahodovna.sk

Seniorville Jablonové
prijme
• OPATROVATEĽA/KU
• Opatrovateľský kurz
zabezpečíme
• Základná zložka mzdy
630 € brutto / priemerná
mesačná mzda až do
800 € netto
V prípade Vášho záujmu,
prosím, kontaktujte:
p. Suchánková, 0918 634 251

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
plzenskahodovna #poctivapivaren

www.plzenskahodovna.sk

hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto/hod.
ubytovanie ZADARMO
nástup možný ihneď
10-0046

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

17 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY
Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

MA19-49 strana -
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-12

streda

ŠT
UD
UJ

7.12.2019

Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

16-0153

Devínska Nová Ves
J. Jonáša 5

PR
AX
UJ

Deň otvorených
dverí

9

34-0217

MALACKO

LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY / ZAMESTNANIE

Červená repa - cvikla

13 RÔZNE
/ predaj 13
RÔZNE
- PREDAJ
» Predám elektrický skúter
Alfa Centauri Model TC-016,
max nosnosť 120 kg, max
dojazd 50 km, max rýchlosť
40 km/h, nové batérie, nová
nabíjačka, technický list k
dispozícii, cena 1000 €.Tel.
0903431134
» Predám prívesný vozík,
stavebnú miešačku, babetu, cena dohodou.Tel.
0911393881
» Predám elektromotor, kukučkové hodiny, kufrík na náradie, 2 ks stoličky, demižony,
predné a zadné čelo na Ladu,
náhr.diely na Škodu a Žiguli,
ND na Volgu 21;24 + znak
jeleň, nádrž na Jawu, ČZ. Tel.
0907374235
14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ /14iné
» Kúpim staré odznaky,
mince, vyznamenania, veci
po vojakoch a armáde,
staré pohľadnice a knihy.
0908707350
15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCUPRÁCU 15
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným úspechom v písaní, čítaní, rozprávaní, kanadská lektorka.Tel.
0902649353
16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA

16

Začnime od konca – viete, aká skvelá je strúhaná či na drobné kocky krájaná cvikla s nastrúhaným chrenom?
Mňáááám! Aj napriek tejto lahôdke
- červená repa sa v našej kuchyni nevyskytuje práve často. Pritom by sme ju
pre jej zázračné účinky mali jesť denne.
Po správnej úprave je veľmi chutná a
predovšetkým zdravá zelenina.
Červená repa obsahuje dôležité
minerálne látky ako draslík, horčík,
železo, jód, mangán, zinok a má aj vysoký obsah vitamínov C a E.
• Podporuje kardiovaskulárny systém
- jej farbivo rozširuje tepny a spevňuje
stenu vlásočníc.
• Znižuje krvný tlak ( pite 2 šálky šťavy
denne ).
• Posilňuje imunitný systém.
• Povzbudzuje činnosť žalúdka a tvorbu žlče.
• Pomáha po rekonvalescencii, pri borelióze a kliešťovej encefalitíde.
• Má pozitívny vplyv na zrak.
• Zbavuje črevá jedovatých látok (denne 150 ml šťavy) a odstraňuje zápchu.
• Pomáha pri ateroskleróze (odporúča
sa 50 - 100 ml surovej šťavy denne).
• Dodáva pružnosť a lesk pleti, vlasom

a nechtom.
• Vyvoláva optimistickejší náladu.
Pozor, u diabetikov môže nepriaznivo ovplyvniť pri nadmernej konzumácii hladinu krvného cukru.
Šťava sa odporúča ako prevencia a
súčasť liečby rakovinového bujnenia,
rovnako tak aj na obdobie rekonvalescencie po jej liečbe. Užívajú sa bežne až
tri menšie poháre šťavy počas dňa, ako
prevencia.
Červená repa je plná kyseliny listovej ( šťava z jednej repy obsahuje 34
percent odporúčanej dennej dávky ),
ktorá je tiež dôležitá pre tehotné ženy,
pretože pomáha eliminovať vrodené
vady a podporuje správny vývoj mozgu
ešte nenarodených detí.
Jedzte hlavne surovú repu alebo z
nej vylisovanú šťavu. Varením stráca
obsah užitočných látok.

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža
• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

www.aiw.sk

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

Facebook: aiwsk

32-0137

12 DEŤOM 12
DEŤOM

Červená repa alebo cvikla bola v
škôlkárskych časoch neoddeliteľnou súčasťou jedálnička. Lenže – v
pamäti nám zostal iba nechutný obraz rozmočeného červeného chleba s
akousi nastrúhanou kašou navrchu.

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

www.konstrukter.sk

PRACOVNÉ PONUKY V ČR
od 850 do 1300 EUR

VODIČ VZV - ZORAĎOVAČ
Bezplatná infolinka: 0800 500 091

85_0810

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

Prijmeme do PP do nášho kolektívu na pozíciu:

» chyžná / upratovačka

» red

prac. polúväzok 3-4 dni v týždni á 4,-€/hod.

» kuchár/-ka

Slovenčina naša

pracovný pomer (krátky-dlhý týždeň) 800,-€
Vhodné pre pracovníkov z: Pernek, Kuchyňa, Jabloňové, Lozorno

Nie dva deci, ale dve deci.
Nie po čase, ale časom. Nie krajka, ale čipka.

Lokalita: PEZINSKÁ BABA Kontakt: 0905 802 157

24-0034

10

SBS GUARDING s. r. o.
Príjmeme

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

netto

36-0007

850€

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Malacky

HUMBOLDT IDS

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

Svoje CV posielajte na:
plzenska@plzenskamalacky.sk

Hľadáme lektorov NJ a AJ
na živnosť pre oblasť Malaciek.

+421 948 077 066

plzenska@plzenskamalacky.sk
www.plzenskamalacky.sk

Hľadáme „Zdravotnú sestru“
na tPP s nástuPom iHneď

PONUKA PRÁCE
Prijmeme do APP Lozorno komisionovačov

Ide o prácu v prestížnej, súkromnej klinike v Bratislave – časť Ružinov
špecializujúcej sa na plastickú chirurgiu. Nástupný plat 1000€ / Brutto.
Minimálne dosiahnuté vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie
s maturitou v odbore zdravotná sestra.
Zasielanie životopisov na e-mailovú adresu:

Práca na TPP.
Ponúkame: nenáročná práca vhodná aj pre absolventa, 3-zmenná prevádzka,
doprava zabezpečená
Plat: 5,30 EUR/hod. brutto, gastrokarta v hodnote 3,83 EUR/deň
Požadujeme: zodpovedný prístup k práci

Malacky, Kláštorné námestie 66/4, 901 01 Malacky

Mobil: +421 903 704 166 ~ Email: biznisgroup@biznisgroup.sk

MA19-49 strana -

Mail: humboldt@humboldt.sk
Kontakt: 0918 103 138

15-0261

Bližšie informácie Vám radi
poskytneme na telefónnom
čísle +421 945 077 066.

mzdar@agenturaprevasplus.sk
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Slovenčina naša
Nie byť
k smiechu, ale byť na smiech.

52-0179

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

16-0153

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

v Malackách a Stupave

16-0125

Chcete si
podať
inzerát?

príjme strážnikov na prevádzky

Čašníka/čašníčku

ZAMESTNANIE

MALACKO

Slovenská Grafia a.s.

11

Chcete u nás
pracovať ako
p

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ

PREDAVAČ/KA –
POKLADNÍK/ČKA

• ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
• NASTAVOVAČOV orezových liniek
• KNIHÁROV - zoraďovačov a rezačov
• MECHANIKA polygrafických strojov
• STROJNÍKA energetických zariadení
• ELEKTRONIKOV
Mzda od 820 € - 1 100 €

(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

Požiadavky:

• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou

Slovenčina naša

Nie prádlo, ale bielizeň.
Nie kotník, ale členok. Nie kojenec, ale dojča.

COOP Jednota Senica,
spotrebné družstvo, hľadá do svojej prevádzky
v MALACKÁCH zamestnancov na pozíciu

PREDAVAČ/KA – POKLADNÍK/ČKA

Mzda od 710 €. Nástup ihneď. Práca v stabilnej slovenskej
obchodnej spoločnosti s garanciou pravidelnej výplaty
mzdy. Informácie na tel. č.: 0905 864 236

63-0048

e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

52-0178

Bližšie informácie:
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111

PONUKA ZAMESTNANIA
Pracujte u nás na pozíciach

VODIČ VZV

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

10-0227

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

MA19-49 strana -
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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NOVÉ TVÁRE V POLITIKE

HNUTIE OĽANO PREDSTAVILO KANDIDÁTKU
DO FEBRUÁROVÝCH PARLAMENTNÝCH VOLIEB.

Slovensko stojí na križovatke. Rozhoduje
sa, či skončí v rukách partie politikov, ktorí
roky zneužívajú moc na rozkrádanie našich
daní. Nemôžeme mať dobrú zdravotnú
starostlivosť,
vyššie
dôchodky
alebo
dokončené diaľnice, pretože peniaze roky
miznú v schránkových firmách na účtoch
sponzorov vládnej koalície. Je pravda, že
na “ich” strane sú peniaze, moc, ovládajú
súdy, políciu aj armádu, ale na našej strane
je pravda a spravodlivosť. Na našej strane
je veľa poctivých a slušných ľudí, ktorí sú

ochotní bojovať za spravodlivosť a za
lepšie Slovensko pre nás všetkých. Z týchto
ľudí sme vytvorili aj našu kandidátku. Na
jej čele symbolicky stojí “obyčajná žena
z Východu”, ktorá je hlasom tisícov ľudí,
ktorí chcú lepšiu budúcnosť pre seba, pre
svojich blízkych a najmä pre svoje deti.
Líder hnutia ju takto privítal na kandidátke:
„Vítam Vás na našej kandidátke a pevne verím,
že budete stelesnením toho súboja s Goliášom,
ktorý nás tu 12 rokov vyciciava. Vyciciava nás
zo životodarnej tekutiny, berie nám dôvod

celú kandidátku si môžete pozrieť na www.obycajniludia.sk

na dôstojný život, robí z nás poskokov, chce z
nás mať iba mlčiacu väčšinu, a teda aby som
povedal o Márii Šofranko, je to dlhoročná
pedagogička, ktorá sa venuje vzdelávaniu
detí a mládeže. Poznám ju x rokov ako čestnú,
dobrú ženu. Nenašiel som žiadneho človeka,
ktorý by jej kedykoľvek čokoľvek vytkol a
mal voči nej nejakú zášť. Zároveň, keď som
ju videl, x-krát som si povedal, že táto žena
patrí do politiky, a ani raz som nemal odvahu
sa jej to opýtať. Nechcel som ju vytrhnúť z
toho dobrého života, alebo z toho života,
v ktorom žila, a pomáhala druhým ľuďom.
Na druhej strane, tieto voľby sú o tom, že
budeme potrebovať dať dokopy všetky šíky a
všetky sily, a urobiť niečo, čo by sme inokedy
nedokázali urobiť. Preto som aj ja urobil krok,
že som oslovil ženu, ktorú som 5 rokov nemal
odvahu osloviť, aby do politiky vstúpila, a o to
radšej som, že toto pozvanie prijala. Keď som
toto isté povedal pani Šofranko, povedala mi,
že čakala 5 rokov, kým ju oslovíme.“
Na ďalších miestach budú kandidovať
odborník hnutia na obranu Jaroslav Naď,
bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš
Kyselica, bývalý tenista Karol Kučera. Súčasní
poslanci hnutia kandidujú z konca kandidátky,
líder hnutia Igor Matovič je na poslednom,
150. mieste.

Matovič dal

Mária Šofranko

obyčajná žena z východu
Narodila som sa v Krompachoch. Základnú a strednú pedagogickú
školu som navštevovala v Levoči, vysokú pedagogickú školu som
ukončila v Prešove. Momentálne žijem v Spišskej Novej Vsi. Celý svoj
profesijný život som zasvätila deťom a mládeži, pretože túto prácu
zbožňujem. Bola som učiteľkou na základnej i na vysokej škole.
Pôsobila som ako riaditeľka centier voľného času či základnej školy, a
posledné dva roky som riaditeľkou kultúrneho zariadenia.
Do politiky som sa rozhodla ísť, pretože pred mesiacom sa mi narodil
vnúčik, a vôbec mi nie je jedno, v akej krajine bude môj vnuk vyrastať,
do akej školy bude chodiť, aká učiteľka ho bude učiť, alebo aká
lekárka sa bude oňho starať. Preto som sa rozhodla vstúpiť do politiky.
Viem, že je to vážny krok, a ja nie som politička. Som obyčajná žena z
východu, ktorá chce pre našu krajinu urobiť niečo viac.“

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511- Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671 / regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

MA19-49 strana -

12

031190175

1.

V diskusnej relácii Na telo sa stretol Igor Matovič s Jurajom Blanárom.
Hlavnou témou bolo zverejnený rozhovor Jána Počiatka s vtedajším
generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Počiatek v rozhovore
riešil, ako im má Trnka pomôcť zakamuflovať odoslanie 400 miliónov
korún zo štátneho rozpočtu schránkovej firme v kauze TIPOS a popri
tom stihol poobdivoať ako šéf SNS dokázal ukradnúť dve miliardy korún
v kauze emisie. V debate Matovič pripomenul, že premiér Fico mal už
mesiace vopred od SIS správu, že sa chystá podvod s emisiami, ale nič
neurobil a konal až vtedy, keď zistil, že Slota sa s ním nepodelil. „Jediné čo
Smer zaujímalo bolo, že sa Slota o tie dve miliardy s Ficom nepodelil.
Toto je hanba, toto je vizitka dvanástich rokov akože sociálneho štátu
Smeru. Vy sa idete z tohto vyklamať?“ pýtal sa Matovič. Blanár sa
zmohol len na klasické odkazovanie na orgány činné v trestnom konaní,
ktoré majú celú vec vyšetriť a komentovaniu Ficovej zodpovednosti
sa vyhol. To, že Blanárovým výhovorkám neveria už ani diváci, potvrdil
výsledok hlasovania, v ktorom smerácky podpredseda utrpel debakel
a prehral v pomere 8% ku 92%.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Blanárovi K.O.
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Voľte aj zo zahraničia

Nepremeškajte lehotu pre podanie
žiadosti!Nečakajte v radoch. Neodkladajte to! Zaberie to tri minúty. Ide o veľa!
Rôzne spôsoby voľby vyžadujú:
- včas podanú žiadosť,
- čestné vyhlásenie,
- fotku / scan dokladu (len ak nemáte
trvalý pobyt v SR),

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14

Dám do prenájmu
obchodný priestor
80 m2 (prízemie),
MA, Nádražná ul.
Tel. 0905 619 360

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
www.annastudio.sk

Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

10-0031

Formulár je vyplnený len vo vašom
zariadení (mobile, počítači,..). Žiadne z
údajov, ktoré zadáte, sa sa nikde neukladajú. Vytvorenú žiadosť si uložíte u
seba a odošlete z vášho e-mailu.
https://www.srdcomdoma.sk/

10-0013

• pánske obleky • saká • nohavice
• košele • viazanky • kabáty • bundy
• svetre • polokošele • tričká • rifle

10-0217

» red

OBKLADY A DLAŽBY
16-0309

KUCHYNE • ŠATNÍKY • DVERE
NÁBYTOK na mieru
návrh • výroba • montáž 0949 44 13 11

• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU

0907 721 667, Malacky

RYBÁRSKE POTREBY ICHTHYS
PREDAJÒA PRESŤAHOVANÁ

na novej adrese PRIEMYSELNÁ 5863 HALA BASSO, MALACKY.
NOVÉ PRIESTORY, BEZPROBLÉMOVÝ VJAZD A PARKOVANIE.
pon - pia: 9.00 – 18.00 h, so: 9.00 – 12.00 h

15-0257

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
základe hlasovacieho preukazu. Volič
môže však voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky
a bol na základe žiadosti zapísaný do
osobitného zoznamu voličov, alebo
má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v čase volieb sa zdržiava
mimo jej územia.

Všetky náležitosti odošlete e-mailom na adresu, ktorá sa zobrazí v poslednom kroku (závisí od miesta Vášho
trvalého pobytu). Ak nedostanete odpoveď na e-mail, doporučujeme overiť
si prijatie žiadosti telefonicky.

16-0047

Ak máte príbuzných v zahraničí –
podľa štatistických údajov je ich
viac ako milión, potom ich upozornite aj na nasledujúcu možnosť.

PÁNSKA KONFEKCIA

Podeľme sa o to najcennejšie

10-0198

V piatok 13. decembra 2019 sa v priestoroch
Kultúrneho domu v Gajaroch uskutoční v dopoludňajších hodinách 8:00 - 11:00 h odber krvi.
Občerstvenie pre darcov je zabezpečené. Pozývame všetkých od 18 do 60 rokov. Prineste si
občiansky preukaz a kartičku poistenca. Poďme
spolu darovať život.

» red
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Pravidlá skladovania potravín
(komora)
Málokto si dokáže nákupy potravín
plánovať tak, aby nepotreboval ich
domáci „medzisklad“. V modernej
dobe sa frekvencia nákupov znižuje,
šetrí to čas i financie.
A tak prichádza na rad ukladanie a
skladovanie. Poznáme tri najrozšírenejšie možnosti (ak nerátame pivnicu, ktorá
je čorz viac zriedkavejšia) – skladovanie
v komore, v chladničke a v mrazničke.
Začíname v komore
Nikdy z nej nespravte skladisko nepotrebného. Raz za čas jej obsah preberte a
doplňte. Vráťte sa k dobrým a osvedčeným zvykom našich predkov a nákupy a
varenie si začnite plánovať. Nechoďte na
nákup, až „keď nie je z čoho“. Zamerajte
sa na nákup veľkých balení potravín, a
to predovšetkým kvôli ich ekonomickej
výhodnosti.
Chlieb je vhodné zabaliť do látkovej utierky a skladovať ho v chlebníku
pri bežnej izbovej teplote. Vo vrecúšku
z plastu nemôže dýchať, tam by ľahko
splesnivel, do chladničky nepatrí už
vôbec. Vo vrecúšku z papiera rýchlo vysychá.
Rožky naopak môžete do nejakej

dózy alebo vrecúška uzavrieť. V utierke
by stvrdli, rovnako ako na voľnom vzduchu.
Sypké a suché potraviny, ktoré ľahko pohlcujú vlhkosť (múka, soľ a cukor,
čaj a káva, rôzne sušienky a čokolády,
cereálie, korenie, strukoviny, ryža, dochucovadlá alebo cestoviny), by ste mali
rozdeliť do uzatvárateľných dóz. Dokážete nimi nielen zabrániť prenikaniu
vlhkosti, ale oddelíte aj pachy. A zároveň
ich ochránite proti prípadným nepríjemných biologickým konzumentom.
Cesnak a cibuľa sú výnimkami v
zelenine, pretože do chladničky nepatria. Nájdite pre ne nejaké tmavé miesto
v komore a nechajte ich dýchať, aby nenavlhli.
Drobný tip na záver „komorových“
rád – šupky z citrusových plodov nevyhadzujte, rozložte ich voľne po policiach
v komore. Aj keď uschnú, budú spoľahlivou ochranou proti prípadnému „špajzovému hmyzu“.
A ešte čosi. Komora by mala byť tmavá, vetrateľná a chladnejšia ako bežné
bytové priestory.

VIANOČNÁ
PONUKA
€ 175.00
€ 189.00

HUSQVARNA 130

» Výstupný výkon: 1.5 kW
» Dĺžka vodiacej lišty (palce): 14"
» Rozstup reťaze: 3/8" mini
» Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia): 4.7 kg

€ 475.00

» red

€ 519.00
Malacky

Stupava

HUSQVARNA 450 e-series

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

» Výstupný výkon: 2.4 kW
» Dĺžka vodiacej lišty (palce): 15"
» Rozstup reťaze: .325"
» Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia): 5.1 kg

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

západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

€ 639.00

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY

€ 825.00

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ
PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

AKCIA -30%
NA PRÁCU

HUSQVARNA 560 XP
obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

» Dĺžka vodiacej lišty (palce): 15"
» Rozstup reťaze: .325"
» Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia): 5.9 kg
Navštívte našu predajňu:

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

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
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15-0071

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

63-0006

BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

MALACKO

RELAX, KRÁSA

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

3
NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia v
ýroba
NAJ lacnejší serv
is
NAJ krajšie šperk
y
NAJ rýchlejšie o
pravy
NAJ dlhšie na tr
hu

15-0267

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

10-0133

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK
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Šikanovanie
– prehliadaný jav v spoločnosti
rých ľudí zaujíma, ako sa bude druhý
človek správať v bolesti, strachu, ponížení. Človek je v takejto situácii úplne
obnažený a je možné odhaliť všetky jeho
tajomstvá, pričom tie by sa z morálneho
hľadiska mali rešpektovať. S spolu s metódou zvedavosti súvisí aj nuda a túžba
po silnejších a vzrušujúcejších zážitkoch.
Niektorých agresorov vedie k šikanovaniu jednoducho túžba zabávať sa a zažiť
nejaké vzrušenie.
Aj preto je dôležité uvedomiť si, že šikanovanie vonkoncom nie je iba problém
detských kolektívov. Je doslova obľúbené
v prostredí málo odborne zdatných manažérov či dokonca, iba niekým dosadených na nejaké dobre platené miesta.
„Skryté šikanovanie“ sa vzťahuje na
akcie vykonané za chrbtom postihnutej
osoby. Účelom je zničiť povesť tejto osoby
alebo spôsobiť jej poníženie.

Nahrávka odhalila
zlodejov z SNS a Smeru
Zverejnená nahrávka medzi generálnym
prokurátorom Trnkom a bývalým ministrom
˪ȥŔȥƃǫǭ òȟơɭʠ áȶƆǫŔʋȇȶȟ ʠȇŔ˖ʠǿơ ǉʠȥǌȶʽŔȥǫơ
˖ȍȶƎơǿɽȇơǿɢŔɭʋǫơɽʋɭŖȥòȟơɭŔò¥òࡲeơȥơɭŖȍȥˊ
ɢɭȶȇʠɭŖʋȶɭȇʋȶɭˋȟŔȍƎȶǠȍǫŔƎŔʍȥŔƎȶƎɭ˙ǫŔʽŔ࢚
ȥǫơ ˖Ŗȇȶȥȶʽ ȥŔȟǫơɽʋȶ ʋȶǠȶ ɢȶȟŖǠŔȍ ʽʋơƎŔǿ࢚
ʁǫơȟʠ ȟǫȥǫɽʋɭȶʽǫ ˪ȥŔȥƃǫǭ ɢȶƎʽȶƎˊ ʠʋʠʋȍŖʽŔʍࡲ
Łࢱ ȥŔǠɭŖʽȇˊ ǿơ ˖ɭơǿȟŖ ȇȶȶɭƎǫȥŖƃǫŔ bǫƃȶʽǠȶ
ȟǫȥǫɽʋɭŔ ˪ȥŔȥƃǫǭ Ŕ ȶƆȥơɭȶʽǠȶ ǌơȥơɭŖȍȥơǠȶ
ɢɭȶȇʠɭŖʋȶɭŔ þɭȥȇʠ ɢɭǫ ȶƃǠɭŔȥơ ȥǫơ ʁʋŖʋȥˊƃǠ
Ŕȍơ ˖ȍȶƎơǿɽȇˋƃǠ ˖Ŗʠǿȟȶʽ ȇʋȶɭƢ ȟŔȍǫ ˖Ŕ ƃǫơȒ
ȶȇɭŔƎȥʡʍ ȶŹƆŔȥȶʽ òȍȶʽơȥɽȇŔࡲ Ŕʠ˖ʠ ʽࢱ ɢŔɭȍŔ࢚
ȟơȥʋơȇɭˊȍŔǿɢɭơƎɽơƎŔʽȍŖƎˊèȶŹơɭʋbǫƃȶࡲĪȥŔ࢚
ǠɭŖʽȇơɽŔŔȇȶȇȒʡƆȶʽˋƆȍȶʽơȇɢɭǫȇŔʠ˖ơơȟǫɽǫơ
ɽɢȶȟǭȥŔŔǿʽʋơƎŔǿʁǭɢɭơƎɽơƎŔò¥òࡲơǠȶɢɭŔʽȶʠ
ɭʠȇȶʠ Źȶȍ ʠ˙ ʽʋơƎˊ ȥƎɭơǿ 7Ŕȥȇȶ ȇʋȶɭˋ ò¥ò
˖ŔɽʋʠɢȶʽŔȍ ʽȶ ʽǫŔƃơɭˋƃǠ ʁʋŖʋȥˊƃǠ ɢȶƎȥǫȇȶƃǠࡲ
òȍȶʽơȥɽȇȶȍơȥʽʋơǿʋȶǿơƎǫȥơǿȇŔʠ˖ơɢɭǫʁȍȶȶƎơ࢚
ɽǫŔʋȇˊȟǫȍǫȷȥȶʽơʠɭȇʋȶɭƢɽŔȟȶǠȍǫɢȶʠ˙ǫʍɢɭơ
ɭȶƎǫȥˊ Ŕ ƎȼƃǠȶƎƃȶʽࡲ 7ȶʋơɭŔ˖ ȥǫȇ ˖Ŕ ʋȶ ȥơŹȶȍ
ȶƎɽʡƎơȥˋࡲ7ȶŹɭȶɽȍŔʽþɭȥȇŔȇʋȶɭˋɽࢱȶƆȥơɭȶȟ
ɽɢȶȍʠɢɭŔƃȶʽŔȍ ȥǫơ ǿơ Ŕȥǫ ȶŹʽǫȥơȥˋ Ŕ ʽơɽơȍȶ
ŹơǠŖ ɢȶ ɽȍȶŹȶƎơࡲ ¶ŹƆŔȥǫŔ ƃǠƃʡ ȇȶȥơƆȥơ ʽˋ࢚
ɽȍơƎȇˊࡲ þǭ Ɔȶ ɢȶƎʽȶƎˊ ɢŖƃǠŔȍǫ ȟʠɽǫŔ ɽȇȶȥƆǫʍ
ʽȶʽť˖Źơࡲ¶ʋȶʽǫŔƃŔȇʋɭơɽʋȥʡƆǫȥȥȶɽʍɢŖƃǠŔȍǫ
ȒʠƎǫŔȇʋȶɭǭŹȶȍǫʽȶʽˊɽȶȇˋƃǠǉʠȥȇƃǫŖƃǠŔȟŔȍǫ
ƃǠɭŖȥǫʍ ˖Ŗʠǿȟˊ ʁʋŖʋʠ Ŕ ȶŹƆŔȥȶʽ ȥȶ ȥŔȟǫơɽʋȶ
ʋȶǠȶɢȶȟŖǠŔȍǫȟŔ˪ǫࡲ

ȍŔǿʡƃǫƃǠɢȶ˖ȟơȥơࡲơʋȶɢɭǫ˖ȥŔȥǫơȶŹɭȶʽɽȇƢǠȶ
˖ȍˊǠŔȥǫŔʽȍŖƎòȟơɭʠʽȶŹȍŔɽʋǫŔƃǠŔȇȶʁȇȶȍɽʋʽȶ
Ɔǫ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽȶࡲŁȟơȥʠʽʁŔȇȥơɢɭǫȥơɽʡʋǭǫɽʋǭ
ȒʠƎǫŔȇʋȶɭǭɽŔȥŔʡɢŔƎȇʠòȍȶʽơȥɽȇŔɢȶƎǫơȒŔȍǫࡲ
¥ŔʽˊɽȶȇȶȟȟǫơɽʋơǿơɽʡƆŔɽȥˋȟǫȥǫɽʋơɭȇʋȶɭˋ
rozprávkovo bohatne na výrube lesov, alebo
ȟǫȥǫɽʋơɭ ɢɭŖƃơ ˖ȶƎɢȶʽơƎȥˋ ˖Ŕ ȟȥȶǠƢ ȇŔʠ˖ˊࡲ
¥Ŕ Ɔơȍơ ȇŔȥƎǫƎŖʋȇˊ  ǿơ áơʋơɭ áơȍȍơǌɭǫȥǫ ȇʋȶɭˋ
ȥơȟȼ˙ơ ɢɭơƎɽʋŔʽȶʽŔʍ ˖ȟơȥʠ ɢɭơʋȶ˙ơ ƎȍǠƢ
ɭȶȇˊɢȼɽȶŹǫȍŔȇȶɢɭơƎɽơƎŔɢŔɭȍŔȟơȥʋʠȟǫȥǫɽ࢚
ʋơɭʁȇȶȍɽʋʽŔŔɢȶƎɢɭơƎɽơƎŔʽȍŖƎˊŔ˖ŔɽʡƆŔɽȥˋ
ɽʋŔʽȥơɽǫơɢȍȥʡ˖ȶƎɢȶʽơƎȥȶɽʍࡲ
My v strane Łč7|sa sústredíme na program
ɢɭơɭȶƎǫȥˊƎȼƃǠȶƎƃȶʽȟȍŔƎˋƃǠࡲ¡ŖȟơʁɢǫƆȇȶ࢚
ʽˋʋǭȟȶƎŹȶɭȥǭȇȶʽŔʽơɭǭȟ˙ơ˖ȶòȍȶʽơȥɽȇŔʽˊ࢚
tvoríme jednu z najúspešnejších krajín sveta.

Ł¶7FzŁ¡F¥č¥FŁ%FŁáF0z
č˙ Ŕǿ òȟơɭ ɽǫ ʠʽơƎȶȟǫȍ ˙ơ òȍȶʽơȥɽȇȶ ɢȶ࢚
ʋɭơŹʠǿơ˖ȟơȥʠŔʽˊȍơɢǫȍȟȥȶ˙ɽʋʽȶɢȍŔǌŖʋȶʽʽȶ࢚

» red

Veronika Remišová, podpredsedníčka strany ZA ĽUDÍ
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Šikana je spôsob správania, ktorý
umožňuje fyzickým a psychickým
týraním druhých získať nad nimi pocit prevahy, moci, určitej výhody. Pre
šikanovanie je typický nepomer síl
medzi páchateľom a obeťou a častá
pasivita a bezmocnosť obete.
Šikanované sú spravidla osoby slabšie,
menej informované či akokoľvek výraznejšie odlišné. Prostriedkom šikanovania
môže byť násilie, ponižovanie, urážky,
posmievanie, ale aj niečo menej nápadné
ako napríklad ignorovanie, schválnosti
alebo preťažovanie prácou. Pravidelné
šikanovanie je nebezpečný sociálno patologický jav, pri ktorom je obmedzovaná
osobná sloboda rozhodovania, je ponižovaná ľudská dôstojnosť a česť.
Ďalším z motívov je túžba po moci,
prianie ovládnuť druhého človeka. Tento
motív je silný z určitého dôvodu, predpokladu, že keď ľudí ovládneme, dostaneme
čo chceme, uspokojí to naše potreby, splní naše želania. Je to ale zložitejšie. Môže
ísť aj o čisto mocenský motív, keď sa človek cíti dobre v prípade, že môže niekoho
ovládať.
Ďalším je motív krutosti. Ide o
ľudí, ktorým pôsobí potešenie, že môžu
druhému ubližovať, keď ho vidia trpieť.
Psychoanalytici zistili, že niečo takéto sa
nachádza vo väčšine ľudí a nie je ťažké to
v nás prebudiť. Pri šikanovaní zohráva
významnú úlohu aj zvedavosť. Niekto-

Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

33-00039

4

,
SME V CENTRE
S
SME TU PRE VÁ
Hviezdoslavova 2948/2 (oproti kinu), Malacky • tel. č.: 0908 739
39 513
3
Otvorené: Po - Pia 9,00 - 17,00 h, Sobota : 9,00 - 12,00 h

ZÁHRADKÁRSKE POTREBY
S
Á
N
U
A
S
E
T
V
A
R
PRIP
NA ČARO VIANOC

sné dekorácie,
Sviečky, figúrky, záve
dekorácie, ozdoby
betlehemy • Vianočné
• Kvetináče
na stromček, girlandy vianočné ruže
• Živé
s vianočným motívom

TOVAR NA VÝROBU DEKORÁCIÍ: POLYSTYRÉNOVÉ ZVONČEKY, GULE, KRUHY, SRDCIA • VETVY, KYTICE, MACHOVÉ
VENČEKY, ŽIVÉ ČEČINOVÉ VENČEKY • TAVNÉ PIŠTOLE, NÁPLNE, STUHY, DEKORAČNÉ ORGANZY • BODCE NA SVIEČKY
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OBCHODNÉ CENTRUM

KLÁŠTORNÉ NÁM. 64
MALACKY
PO - PIA 9.00 - 18.00
SO 9.00 - 12.00

OZETA
NEO
obleky, saká, nohavice

• Kabáty • Klobúky
• Bundy • Čiapky
• Šaty
• Nohavice
• Topy

1. poschodie

Slovenské
obleky

1. poschodie

OBCHODNÉ CENTRUM
Kláštorné nám. 64, Malacky

36 – 50 m2

POTRAVINY
COOP JEDNOTA

0918 606 369

www.nabytokdesign.sk

NÁBYTOK NA MIERU

Široký výber
kahancov
H-SHOP ODEVY

OBUV

1. p. oproti schodisku

NAJLEPŠÍ POMER
- CENA - KVALITA

DÁMSKE, PÁNSKE, DETSKÉ,
NADROZMERNÉ VEĽKOSTI

–OV7Ý T0OV%
5Z0
AR
NAČK

tričká, mikiny,
bundy, tepláky, nohavice

BIŽUTÉRIA
A DARČEKY

1. poschodie

Široký
výber
zimnej obuvi
dámskej • pánskej
• detskej

VOŇAVÝ OBCHOD
IVETA KOVÁČOVÁ
- IVEKO
čaje - bylinky
zdravé výrobky
prírodné silice
prírodná kozmetika
Ťuli a Ťuli
parfémy
0903 655 595

250 m2

02/44450352, 44458864, 0905 255 922, 0905 586 429

NÁBYTOK DESIGN

• Vstavané skrine
• Kuchynské linky
• Sedačky na mieru
• Matrace Dormeo

2. poschodie

• Chirurgická oceľ
• Swarovski crystals
• Liečivé kamene
• Nechtová kozmetika
• Príčesky a parochne

a rôzne humorné
darčeky

Široký výber
spoločenských
dlhých
a koktejlových
šiat

JOZEF IVAN
MÄSIARSTVO

Mrazené ryby k Vianociam

Najlepšie
slovenské
výrobky

• Filé kocky (1 kg) 4,79 €
• Tilápia (1 kg) 4,29 €
• Losos (1 kg) 8,50 €
• Pangasius (1 kg) 3,59 €

KADERNÍCTVO
ADRIANA
JURKÁČKOVÁ

KLENOTY
H+H

1. poschodie
0915 148 499

• dámske
• pánske

Prijímame aj CALLIO GASTRO
a ostatné stravné poukážky

zlato • striebro
brilianty • hodiny
krištál • porcelán
darčekové predmety
rubíny • zafíry
oprava striebra
a hodín

ELEKTRO
INŠTALAČNÝ
MATERIÁL

KĽÚČOVÁ SLUŽBA
D. ŠTEFANOVSKÝ

1. poschodie

otváranie zabuch. dverí
• výroba a predaj kľúčov,
autokľúčov + imobilizér
• systém hlavného, spoloč.
a generálneho kľúča •
kódovanie DALAS čipov
a kariet (vchod. čipy)

MAzel19-49 strana -5

0908 727 897

16-0297

VOĽNÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM

• PÁNSKE OBLEKY
109 – 139 €
• DETSKÉ OBLEKY
• DIEVČENSKÉ
ŠATY

6
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Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

AKCIA -30%
Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0360

721190324

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

16-0087

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

15-0004

ER

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

15-0269

15-0270

teplé zdravotné
papuče
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Ľahostajní

Slovenčina naša
Nie nechať
pozdravovať, ale dať pozdravovať.

TOVÁRENSKÁ 15B/5160, MALACKY
OBJEDNÁVKY: 0905 224 152
HELPET BAU

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY
0917 625 934 | www.helpetbau.sk

63-0018

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

16-0266

TECHNICKÁ KONTROLA OSOBNÝCH VOZIDIEL UŽ AJ U NÁS

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

» Ján Košturiak

Z PVC FÓLIE

0915 645 146
www.izoldetail.sk

33-0041

Niektorí ľudia protestujú proti obrovskej korupcii a vláde mafie v našej krajine
a väčšina sa na nich ľahostajne pozerá.
Máme tisíce úradníkov, ktorých agendou sú drogovo závislí, ľudia bez strechy nad hlavou, alebo iné skupiny ľudí,
ktoré potrebujú pomoc. Dostávajú plat,
rozprávajú múdre reči a spisujú analýzy.
Tých, ktorým majú pomáhať považujú za
položky, čísla, objekty, na ktoré dostávajú dotácie. Keď sa stane niečo vážne,
iba opakujú, že postupovali štandardne.
Slová feťák, bezdomovec alebo migrant
dnes v mnohých ľuďoch evokujú skupiny
ľudí, pred ktorými by sme sa mali chrániť, postaviť okolo nich plot a izolovať ich.
V skutočnosti sú to veľmi trpiaci ľudia.
Matka Tereza nikdy nestála o slávu
tohto sveta. Táto malá a Veľká žena kedysi povedala: „Ďakujem Bohu za jeho
veľkú lásku, ktorá nás zhromaždila. Ježiš nám priniesol dobrú zvesť o tom, že
náš Boh miluje a chce, aby sme milovali
jeden druhého, ako nás on miloval, aby
nám uľahčil vzájomnú lásku. Ježiš hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto

STK
BLUSK

mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Keď niečo dávate v mojom mene, mne
to dávate. Keď prijímate dieťa v mojom
mene, mňa prijímate…”
Nie každý je obdarený tým aby robil
skutky ako Matka Tereza, Vladko Maslák
alebo Vladko Krčméry. Prvým krokom
však môže byť prekonanie ľahostajnosti,
citlivosť k tomu, čo sa deje okolo nás. Nie
je dobré, ak ľahostajne prejdeme okolo
neporiadku v dielni, ignorujeme porušovanie dohodnutých pravidiel, neplnenie
sľubov. A čudujeme sa, že upadá kultúra
a morálka.
Ak chceme, aby bol svet lepší, musíme prekonať ľahostajnosť, apatiu a pasivitu. A skloniť sa k človeku, ktorý nemôže
vstať. Tak ako nás k tomu pozýva Matka
Tereza, keď hovorí: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Hlad nie je len hlad
po chlebe. Je to hlad po
láske. Bol som pocestný a pritúlili ste ma.
Byť bez domova znamená nielen byť bez
domu z tehál, ale byť
osamelý, nechcený,
nemilovaný.“

94-00175

Ľahostajnosť zabíja a ničí. Ľudia okolo
nás predávajú drogy, znečisťujú prírodu alebo kradnú a my sa tvárime,
že to nevidíme. A otvárame dvere zlu.

10-0225

8
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ŠIROKÁ
PONUKA

VIANOČNÝCH
STROMČEKOV
REZANÝCH, UMELÝCH,
V KVETINÁČOCH

A VIANOČNÝCH
DEKORÁCIÍ

16-0109

MALACKO
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Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom nás navštívil
pakistanský kňaz otec Emmanuel
Yousaf. Spýtali sme sa ho na situáciu v jeho krajine aj na cestovanie
po Slovensku.

studne a podobne. V 80. rokoch však
prebrala správu krajiny armáda a islamské zákony šaría sa začali sprísňovať.
Najviac nám robí starosti zákon o rúhaní, ktorý platí dodnes a extrémne často
sa zneužíva.

Aké to bolo vyrastať v Pakistane
ako dieťa kresťanských rodičov?
V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Študoval som na katolíckej škole, napriek
tomu bola väčšina mojich spolužiakov

Ako sa zneužíva?
Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažovanie proroka Mohameda či Koránu vás
čaká trest. A jediným trestom v tomto
prípade je smrť. Často ho však využívajú
radikáli na to, aby riešili svoje osobné
spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umiernenými moslimami, ktorých je väčšina.
Ak mám problém s kolegom či konkurentom, obviním ho z rúhania. Kým sa
z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z
práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí
a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za
vymyslené obvinenie. Koniec-koncov,
to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slovákom dobre známy.

„Chceme žiť s bratmi moslimami v
našej spoločnej krajine a pracovať
na jej zlepšení, tak, ako Slováci
pracujú na zlepšení Slovenska.“

moslimami. Nemali sme žiadne rozpory… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to
klasické detské prekáračky (smiech).
Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj
otec pracoval v armáde a tiež mal viacero
moslimských priateľov. Pamätám si, že
Skúste ho napriek tomu priblížiť.
na vianoce sme piekli koláče a roznášali
ich po moslimských rodinách. A tie rodi- Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré
nespáchala. Skutočným dôvodom bolo,
ny robili to isté počas ich sviatkov.
že jej moslimská kolegyňa nechcela,
Kedy sa situácia kresťanov začala aby pila vodu z rovnakých pohárov ako
oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní
zhoršovať?
Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj prišlo toto vykonštruované obvinenie.
vtedy, najmä v menších mestách a de- Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Najdinách. Nemohli piť vodu z rovnakej vyššom súde podarilo rozsudok smrti

NOVÝ PEUGEOT 508 SW
A ČO POHÁŇA VÁS?

BONUS

AŽ

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov
v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví.
zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho
však nemajú.

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva
neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Ako to myslíte?
Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To
sa niekedy nestane a zakročí rozvášnený dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú
cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá
komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto
obvineného človeka zlynčoval.

Cestovali ste po celom Slovensku.
Čo bol váš hlavný odkaz?
Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťania. Chceme žiť s bratmi moslimami v
našej spoločnej krajine a pracovať na
jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na
zlepšení Slovenska. K tomu potrebujeme pomoc - aj finančnú, aj politickú, no
najmä pomoc silnej modlitby. Modlite
sa za nás, prosím.

Kresťania tvoria v Pakistane menšinu, len tri percentá populácie. Ako
vyzerá ich viera, ich kresťanský život?
Pán Boh nás požehnal a nemáme probViac informácií o Týždni pomoci prenalém s nedostatkom kňazov, čo sa často sledovaným kresťanom a o možnostiach
stáva. V skutočnosti musíme zháňať pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk
prostriedky - napríklad od ACN - na výZdroj: Dominik Harman
stavbu nových. V tomto cítim veľkú BoPápežská nadácia ACN – Slovensko

Pri zakúpení nového vozidla do 31. 12. 2019
každý zákazník odchádza od nás
s plnou nádržou.

1.500 €

PEUGEOT

SERVISNÁ ZMLUVA OPTIWAY V HODNOTE 3.300 € ZADARMO
PRE SKLADOVÉ VOZIDLÁ

6. – 7. 12. 2019

0 % LEASING A 4 ROKY ZÁRUKA

AUTO ROKA 2019 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE!

Odvážne kombi s radikálnym dizajnom, štýlovými bezrámovými oknami, variabilným priestranným interiérom a veľkým batožinovým priestorom je víťazom novinárskej ankety Auto roka 2019 v SR. Nový Peugeot
508 SW v sebe spája sebavedomého ducha športových modelov, pohodlie prémiových limuzín a praktickosť
obľúbených kombi.
Kombinovaná spotreba 3,9 – 5,7 l/100 km, emisie CO2 101 – 132 g/km.

EMÓCIE ZARUČENÉ.

Je konečne tu. Charizmatický ako vždy. Dravší ako kedykoľvek predtým. Nabitý toľkými technológiami ako ešte
nikdy. S unikátnym Peugeot i-Cockpit® 3D poslednej generácie. Príďte otestovať nový slovenský Peugeot 208
počas DNÍ EMÓCIÍ PEUGEOT 6. – 7. decembra a vyhrajte ho na víkend s plnou nádržou! Viac na peugeot.sk.
Kombinovaná spotreba 3,2 – 5,9 l/100 km, emisie CO2 85 – 107 g/km.

AUTO – ŠENY s.r.o. koncesionár, oficiálny predajca náhradných dielov a vozidiel značky Peugeot • 0911 864 289, 0903 447 226, autoseny@autoseny.sk
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náradia

Prívesné vozíky Pongratz
už aj
v Malackách
Duklianskych hrdinov 5, Malacky
(oproti Gajdárovi), tel.: 0940 64 00 64

10-0227

• predaj
• prenájom

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

15-0001

Novinkyv predaji
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Predaj živých
vianočných
stromčekov
zahájený!
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1 KS UŽ

O

0,65 € D

Normandské
jedličky, čierne
borovice a borovice
(Možnosť odloženia
stromčeka do
222. 12. 2019)
22

Dekoračné kvetináče – rôzne
vzory a farby
Všetko pre Vašu
zimnú údržbu
- posypová soľ
(rôzne balenia),
odhŕňače a iné...

Krmivo a búdky pre vtáčiky – rôzne druhy

-10% ZĽAVA
na všetky
vianočné
dekorácie

UŽ OD

15,99 €

Malacky, Pezinská cesta (medzi TESCOm a autosalónom Hílek - vchod z Pezinskej ul.)
tel. č.: 034/772 39 97 • www.spuchlak.sk • pon – pia: 8.00 – 17.00 h, so: 8.00 – 12.00 h
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15-0035

Vianočné stojany – kovové, stabilné – rôzne druhy
a veľkosti (niektoré aj so zásobníkom na vodu)

