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Týždenne do 27 450 domácností

Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba
strany niektorých tých mladých viedlo
takmer k pouličnému lynču dôchodcov. Nemožno sa vyhovárať na „Matoviča“ - mimochodom, iba na hlavného
hygienika, ak už a na krízový štáb...
Kam sa podela spoločenská zodpovednosť, súdnosť? Kam sa podela
empatia mladých? Kam sa podela ich
ľudskosť? Kam sa podela spomienka
na to, že niekoľkí ešte žijúci z tých starkých boli súčasťou pádu nacistického
Berlína pred 75 rokmi? Že prežili 50 – te
roky, že zvládli diktatúru boľševizmu?
Teraz majú trpieť diktát bezohľadnosti?
Na Slovensku sa začala – spontánne a masovo – veková segregácia. A s
ňou nenávisť. Nenávidíme Rómov, nenávidíme migrantov, nenávidíme každého, kto je iný, najnovšie nenávidíme
našich starkých. Milujeme iba seba. A
svoje práva. Svoj rozmach a svoj rozlet.
Svoje ja. S takouto „láskou“
sa však žiť nedá. Vegetovať zjavne áno. Stačí
vám to, vy, mnohí mladší? (Určite – dúfam – nie
všetkým.)
S pozdravom –
za zdravý rozum

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

52-0009-1

10-0031

10-0038
10-0047
16-0053

16-0064

0903 150 740, 0905 4700264
264

16-0124

✆ 0908 728 081

0905 621 229

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

51-0004

51-0095

ČISTENIE

KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP

0915 879 349
www.krtkozahorie.sk
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0911 566 799

0904 466 799
10-0066

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

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

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

0917 568 470

A J E TO !

Karol Mikláš

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

OBKLADY A DLAŽBY

0907 721 667, Malacky

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00
MALACKY, Kozia 46/B

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

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

10-0063

10-0014

www.cistyodpad.sk

ROZVOZ ZDARMA!

TEPOVANIE

16-0113

0910 620 160

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA

BENÁTSKE
STIERKY

HĹBKOVÉ

× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

NONSTOP
0908 151 982

PREDAJ
KVALITNÝCH
KRMÍV

16-0035

S TAV E B N É
P R ˘C E

✆ 0948 720 141

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

10-0012

www.annastudio.sk

Ohodnotenie nehnuteľnosti
Profesionálny predaj nehnuteľností

KANALIZÁCIA?

0908 437 079

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

Chcete predať?

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

• čistenie kožených
sedačiek

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

REALITY

UPCHATÝ
ODPAD?

• upratovanie

PREDAJ NOSNÍC

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

e-mail: hoozova@edrey.sk
12-ročná prax, viac ako 400 predaných nehnuteľností.

ing. kubaška

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €
0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

94-0056

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

16-0030

V redakčnom slove (a toto je už tretia verzia toho dnešného) som tuším
ešte nikdy nepoužil citát nášho čitateľa. Dúfam, že mi to prepáčite a jeho
autor, pán Dušan z Prievidze, tiež:
„Dobrý deň prajem. (Píše a pokračuje.) Posledné mesiace a týždne nám
všetkým dávajú zabrať. Je to hlavne v
dôsledku celosvetového problému
šírenia sa nebezpečného vírusového
ochorenia. Čo je však možno ešte horšie, je nedokonale vysvetlená alebo
chápaná „pomoc“ seniorom v tomto
období. Je to totiž absolútne neetický
fakt, s ktorým sa občas človek stretáva
v realite. Stalo sa mi, žiaľ, že skupina
mladých ľudí mi takmer neumožnila
ísť do hypermarketu v podvečerných
hodinách. V skutočnosti bol poloprázdny... Je možné , že aj oni sa dožijú
vyššieho veku a potom možno dostanú
rozum...“
Nuž, nariadenie vzniklo s účelom chrániť dôchodcov. To bol dobrý
úmysel. V uplynulých dňoch si však
vďaka jeho striktnému dodržiavaniu
zo strany „empatických“ mladších
ľudí dôchodcovia nesmeli nakúpiť ani
v sobotu. „Len pre bielych“ z minulého storočia sa zmenilo na Slovensku
súčasnosti „len pre mladých“. A zo

Najlepší výber KOTLOV

SOI VARUJE / ZDRAVIE, SLUŽBY
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Pozor na nákupy ochranných masiek!
Filtračné polmasky rôznych tried,
nazývané aj respirátory, sú osobné ochranné prostriedky (ďalej len
„OOP“), ktoré sú určenými výrobkami
o posudzovaní zhody výrobku, o sprístupňovaní určeného výrobku na trhu.
Respirátory patria do skupiny OOP
kategórie III, ktoré chránia používateľa pred vážnym poškodením zdravia,
resp. rizikom smrti a slúžia na ochranu
dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré ohrozujú zdravie, a pred
škodlivými biologickými činiteľmi.
Všetky filtračné polmasky, aj ich
najmenšie spotrebiteľské balenie musia byť zreteľne a trvale označené minimálne týmito údajmi:
• obchodným menom alebo ochrannou známkou výrobcu,
• obchodným menom alebo ochrannou známkou dovozcu (ak existuje),
• typovým číslom,
• číslom a rokom zverejnenia normy,
• symbolmi FFP1 alebo FFP2 alebo
FFP3 podľa zodpovedajúcej triedy,
• písmenom D (dolomitový prach), ak
vyhoveli skúške zanášania, toto písmeno musí byť za označením triedy filtru,
• označením CE za ktorým nasleduje
identifikačné číslo notifikovanej osoby.
Filtračné polmasky FFP1, FFP2 a
FFP3 musia mať tiež vydaný certifikát
EÚ skúšky typu.
Slovenská obchodná inšpekcia
upozorňuje v tejto súvislosti na zavá-

dzajúce a klamlivé certifikáty, ktoré
boli pre niektoré filtračné polmasky
triedy FFP1, FFP2 a FFP3 vydané.
Predmetné certifikáty nemajú
žiadnu právnu relevanciu. a nemôžu
byť podkladom pre vydanie
VoZ a označenie predmetných výrobkov označením CE. Filtračné polmasky na ktoré sa tieto certifikáty vzťahujú, nemôžu byť uvedené na európsky
ani slovenský trh, nakoľko nespĺňajú
požiadavky. Tieto respirátory môžu pre
používateľa predstavovať nebezpečenstvo, pretože nespĺňajú deklarované
vlastnosti a ich zoznam je možné nájsť
na webovej stránke European Safety
Federation pod odkazom:https://eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe
Predávajúci musí vedieť zdôvodniť
a zdokumentovať každý jeden predaj,
a to len oprávnenej osobe a musí túto
skutočnosť vedieť preukázať Slovenskej obchodnej inšpekcii pri následnej
kontrole.

POKOSÍM
ZA VÁS

Husqvarna Automower® 305

Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení.
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité záhrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov.
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

POKOSÍM
ZA VÁS

Akciová cena: 1 099 €

Husqvarna Automower® 305

Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení.
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité záhrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov.
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

» Zdroj: SOI

OČNÁ OPTIKA

Akciová cena: 1 099 €

Husqvarna Automower® 430X

Prémiový
model
pre€ všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami
Bežná
cena:
1 199
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
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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
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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
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KS
SL
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PP
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
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

Akciová cena: 3 049 €

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

Bežná cena: 3 249 €
Navštívte našu predajňu:

DO

-40%

Husqvarna Automower® 430X

Prémiový model pre všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect
vrátane
sledovania
kosačky
cez
GPSAkcia
v prípade
Ceny
sú iba
odporúčané
vrátane
DPH.
platí dojej
17.odcudzenia.
6. 2020.
Zodpovednosť
za tlačové
chyby
vylúčená.
Spoločnosť
■
Plocha: 3 200
m² +/–
20 %,
sklon: až
45 %. Husqvarna neustále

ZĽAVA

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špeciﬁkácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
cena:
jeAkciová
registrovaná
ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

3 049 €

NA OKULIARE
A SLNEČNÉ
SKLÁ

Bežná cena: 3 249 €

Navštívte našu predajňu:

BEZPEČNÉ
VYŠETRENIE ZRAKU

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špeciﬁkácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

OČNÝ LEKÁR
A OPTOMETRISTA
www.oftalens.sk
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10-0112

západné Slovensko

JARNÁ
AKCIA

Bežná cena: 1 199 €

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

16-0105

2

SLUŽBY, BÝVANIE

3

BluEvo
BluEvolution
82 mm

Tá pravá chuť Ázie na Záhorí

NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

SME ZNOVU

OTVORENÍ PRE VÁS

datom@datom.sk
www.datom.sk

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

(voda ÚK, plyn)

~ hutný materiál
~ kotly
~ ohrievače vody
~ kanalizácia
~ digestory
10-0109

PRENÁJOM
KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

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

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

• 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

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

KÚPELNE

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk
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16-0145

-61%

3x

INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky
tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.sk

~ inštalačný materiál

Pondelok - Sobota: 11.00 - 19.00 h
Predaj so sebou cez okienko
a bezplatný rozvoz v MA a Kostolišti

AKCIA

10-0104

0911 690 217
0905 690 217

široký a chutný výber jedál
NOVINKA:
8. mája
ZATVOREN
É
KAŽDÝ TÝŽDEŇ
TÉMATICKÉ JEDLO

Vajanského 2, Malacky, 0950 86 26 76 (aj SMS)
Vietnamská reštaurácia Sen Viet

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

16-0106

MALACKO

RADÍME / SLUŽBY

Nosenie rúška – povinnosť a výnimky

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim oktáviu alebo fabiu.Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo
motocykel ČZ, Jawa, aj náhr.
diely a všetko od motorizmu (trofeje).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto.
Tel. 0905218938
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
03

» Prenajmem zariadenú
izbu so soc.zar. v RD v Zohore.Tel. 0903361804
» Dám do prenájmu kompletne
zrekonštruovaný
(12/2018) moderný, 1,5
izbový byt na Veľkomoravskej ulici v Malackách.
Byt voľný od 1. 6. 2020.Tel.
0903482310
»
Samostatná
izba
na prenájom Malacky
0949254040

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA na farebné zákryty

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

AKCIA 2020

1-hrob od 1050 € • 2-hrob od 1250 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €

okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

16-0144

Kto ste ho poznali, venujte mi tichú
spomienku. Stále si v našich srdciach.
S láskou spomínajú rodičia, brat Martin.

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

• 1-hrob od 990 €
A
I
• 2-hrob od 1300 €
AKC
J
všetky
MÁ

ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

16-0066

Dňa 4. mája si pripomíname
1. výročie úmrtia PaedDr.
Márie Bojanovskej. S láskou
a úctou spomínajú manžel
a dvaja synovia. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú
spomienku.

PETRÍKA NOVOTU.

www.kamenarstvo-bocan.sk

SPOMIENKY

Dňa 25. apríla 2020
sme si pripomenuli
nedožitých 45 rokov,
nášho drahého
syna, brata, synovca,
bratanca, kamaráta

Od 25. marca až do odvolania platí čom „pri pobyte v prírode“, „v aute“ či
povinnosť nosenia ochrany na tvá- v „kabíne vozidla verejnej dopravy“
ri, ktorá prekrýva nos a ústa. Od 21. platia výnimky.
apríla 2020 je špecifikovaná takto:
Výnimku z pohybu na verejnosti
opatrenia stanovujú pre pohyb „v príVšetkým osobám sa zakazuje vy- rode“. Hoci ide o pojem, ktorý nemá
chádzať a pohybovať sa na verejnosti jasnú definíciu, sme toho názoru, že ide
bez prekrytia horných dýchacích ciest o pohyb vo verejne prístupnej zeleni a
(nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, teda sa týka verejne prístupných lesov,
šatka alebo iné prostriedky, ktoré brá- lúk či parkov. Táto výnimka, keďže ide
nia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou: o verejný priestor, nijak nevplýva na
• detí do 2 rokov veku
nosenie rúška v obydlí či na súkrom• osôb so závažnými poruchami autis- nom pozemku.
tického spektra
V prírode nemusia nosiť rúško oso• osôb v uzavretom vozidle, ak sú všet- by žijúce v spoločnej domácnosti, ak je
ky osoby v aute zo spoločnej domác- ich vzdialenosť od iných osôb minimálnosti
ne 20 metrov a osoby nežijúce v spoloč• vodičov verejnej dopravy, ktorí sú nej domácnosti pri pobyte v prírode, ak
sami v uzavretej kabíne oddelene od ich vzájomná vzdialenosť je minimálne
ostatného priestoru určeného na pre- 20 metrov.
pravu osôb
• osôb žijúcich v spoločnej domácnosti
pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov
• osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20
metrov.
Povinnosť nosiť rúško je teda stanovená pre pohyb „na verejnosti“, pri» Zdroj: VIA IURIS

63-0008

Občianska
riadková
inzercia

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj
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DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

07

STAVBA

08 STAVBA08

RS stavba s.r.o.
× STROJOVÉ OMIETKY
» sádrové
» vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE

09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám kuratá na ďalší
chov 1-týždňové a staršie,
očistené 2,90 € / kg, živé na
16-0001

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.
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Tel. 0910 644 981

10-0011

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

68-04

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám značkovú staršiu
tehlu.Tel. 0915957746
» PREDÁM FUNKČNÚ MIEŠAČKU NA 380 V 50 E.
0904177812

MALACKO

FÓRUM ŽIVOTA / SLUŽBY

5

Projekt Zachráňme životy pomohol,
narodil sa ďalší chlapec
zozbierať okolo 5 000 eur. Za mesiac marec
im darcovia prispeli sumou 4 566,71 eur.
Všetky peniaze boli vyplatené priamo na
podporu mamičiek v núdzi.
„Vďaka darcom sme aj tento mesiac zaradili do projektu ďalšiu novú príjemkyňu
pomoci Martinu. Je úžasné vidieť, že aj v
týchto časoch poznačených koronakrízou sa nájdu štedrí ľudia, ktorí myslia na
druhých a pomáhajú,“ informovala Mária
Demeterová.
Projekt pomáha nielen finančne, ale
sprostredkováva aj konkrétnu pomoc od
darcov, ktorí darovali oblečenie, mlieko,
plienky a iné potrebné veci.
Viac informácii:
www.zachranmezivoty.sk

~ 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
» Zdroj: Fórum života OZ

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

16-0048

Vďaka projektu Fóra života Zachráňme
život sa opäť zachránil ľudský život.
Spoločne sme pomohli mamičke, ktorá
tento mesiac priviedla na svet chlapca.
Ide o systém pravidelnej finančnej a
materiálnej výpomoci určenej na záchranu počatého dieťaťa a pomoc jeho
matke, ktorá sa ocitla v krajnej životnej
situácii a je zaskočená neplánovaným
či nechceným tehotenstvom.
„Tešíme sa, že aj v týchto zložitých časoch máme opäť dôvod na radosť. Vďaka
pomoci našich darcov a spolupracovníkov
sa mohol narodiť mamičke Simone malý
Lukáš. Veľkú radosť má z neho aj jeho šesť-ročný braček, hoci sa s ním ešte nemôže
hrať,“ hovorí Mária Demetrová. „Naším
cieľom je pomáhať tehotným mamičkám
v núdzi, aby sa nebáli prijať nový život pre
ich zložité ekonomické podmienky. Veľká
vďaka patrí našim darcom a spolupracovníkom. Spoločne vlastne zachraňujeme
viac ľudských životov. Život dieťaťa, ohrozený život matky aj ďalších členov rodiny,
ktorí sa ocitajú v krajnej núdzi,“ dodáva
koordinátorka projektu.
Občianske združenie Fórum života
začalo s projektom Zachráňme životy v
roku 2007. Od jeho vzniku sa narodilo 169
bábätiek, do projektu bolo zaradených 182
žien. Viac ako 550 väčšinou pravidelných
darcov prispelo na záchranu detí celkovou
sumou 437 830,34 eur. Na nevyhnutné potreby príjemkýň pomoci musíme mesačne

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

16-0007

NOVINKY V PREDAJI
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PREZIDENTKA / BÝVANIE

Prezidentka varuje
pred nárastom domáceho násilia

zabitie 1,90 € / kg, M. Cauner, Kostolište 152. Tel. 0908
151 966.Tel. 0911206783
» Predám sadbové aj konzumné zemiaky ružové a
žlté, 15 kg a 25 kg balenie.
Tel. 0915957746
» Predám šteňatá jack-russel bez PP.Tel. 0905387063

V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka stúpol počet volaní
žien na núdzové linky, hľadajúcich
pomoc, až štvornásobne.

» Kúpim staršiu vzduchovku a babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726
DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

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

ZĽAVAEZ
ER

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

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

komínov

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA

16

339 €

» Muž ŤZP 41/85 hľadá
ženu alebo ŤZP len sms
0944023252

Chcete si
podať
inzerát?

389 €
499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

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

» red

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

Foto: prezident.sk, autor: Peter Konečný

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

16-0076

11

Frézovanie

So mnou predáte
Vašu nehnuteľnosť
bez starostí

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Mgr. Vlasta Hlaváčová
0911 310 555
vlasta.hlavacova@re-max.sk
RE/MAX Mr & Mrs

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, 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.

16-0134

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

situácii robiť, kontaktujte bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie
0800212212, ktorá funguje nonstop,“
informuje Zuzana Čaputová. Kontakty
na organizácie, ktoré poskytujú pomoc
Sprievodným javom dlhodobej a ubytovanie obetiam násilia aj ich deizolácie je aj nárast domáceho násilia, ťom, sú dostupné aj na webovej stránke
páchaného najčastejšie na ženách, de- zastavmenasilie.gov.sk.
Deti a mladí ľudia nájdu pomoc
ťoch a senioroch. Aj na Slovensku sa
tento trend potvrdil. Konštatovala to a podporu na nonstop Linke detskej
prezidentka SR Zuzana Čaputová na dôvery 116 111, na Linke detskej istoty
sociálnej sieti.
0907401749 alebo v nonstop online
V porovnaní s rovnakým obdobím poradni
ipcko.sk/chatova-poradna.
minulého roka stúpol počet volaní žien Viac informácií o ďalších možnostiach
hľadajúcich pomoc až štvornásobne. pomoci pre deti zažívajúce násilie sú
Prezidentka je presvedčená, že obete dostupné aj na stránke detstvobeznadomáceho násilia musia mať väčšiu silia.gov.sk.
dôveru, že po nahlásení prípadu budú
Všetky uvedené kontakty môžete
dostatočne chránené. „Ak zažívate ná- využiť aj v prípade, ak poznáte ženu,
silie zo strany blízkeho človeka a ste v dieťa alebo inú osobu ohrozenú násiohrození života alebo zdravia, môžete lím a chcete sa poradiť o tom, čo môkontaktovať políciu na čísle 158. Urobte žete urobiť. V súčasnosti by sme všetci
tak aj vtedy, ak máte podozrenie, že je v mali ešte citlivejšie vnímať, čo sa deje
ohrození niekto vo vašom okolí,“ varu- v našom okolí. Môžeme tak zachrániť
je prezidentka.
ľudí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej
„Ak sa potrebujete poradiť a získať situácii.
informácie o tom, čo môžete v kritickej

10-0049

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

KRTKOVANIE

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

16-0146

NON STOP
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0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0003
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PÁPEŽ FRANTIŠEK / SLUŽBY

7

Od 4. mája začne Vatikán
uvoľňovať krízové obmedzenia

Výsledkom stretnutia pápežskej
rady je oznam vatikánskeho Tlačového strediska, že druhá fáza krízových
opatrení sa vo Vatikáne začne od 4.
mája. Zatiaľ však nebola zverejnená
konkrétna podoba ďalších krokov.
Správa z rokovania hovorí o tom,
že „zdôraznilo úsilie Svätej stolice vynaložené na vysporiadanie sa s krízou
únosným spôsobom. Ďalej sa rozhodlo
o postupnom obnovení riadnych služieb pri zachovaní zdravotnej prevencie na zamedzenie nákaze, aby sa tak
zabezpečila služba pre Svätého Otca a
univerzálnu Cirkev.
Termínovanie opatrení vo Vatikáne doposiaľ stále korešponduje s termínmi prijatými občianskymi orgánmi
v rámci mesta Rím a v rámci celého Talianska. Premiér Talianskej republiky
Giuseppe Conte avizoval, že vydá nové
smernice pre tzv. „fázu 2“, ktorá sa začne od 4. mája.
Rada pre integrálny ľudský rozvoj
na žiadosť Svätého Otca Františka zriadila špeciálnu komisiu na vyjadrenia
lásky Cirkvi voči celému ľudstvu v konfrontácii s pandémiou Covid-19. Bude

NON STOP
0905 926 822

tak robiť analýzou a reflektovaním nad
sociálno-ekonomickými a kultúrnymi
výzvami budúcnosti a návrhom orientačných línií, ako im čeliť.
Ako informovalo vatikánske Tlačové stredisko, úlohy komisie bude napĺňať päť pracovných skupín v spolupráci
s inými vatikánskymi inštitúciami. Zamerajú sa napríklad na napomáhanie
reagovania miestnych cirkví na tamojšie krízové situácie, a to v spolupráci s
Medzinárodnou katolíckou charitou,
Kongregáciou pre evanjelizáciu národov, oddelením Apoštolskej almužny a
Vatikánskou lekárňou.
Ďalšie skupiny budú využívať kapacity Pápežskej akadémie pre život a
Pápežských akadémií vied. Budú sa zaoberať problematikou situácie po kríze
Covid-19 na oblasti životného prostredia, ekonomiky, práce, zdravotníctva,
politiky, komunikácie a vedy.
Vo vzťahu k medzinárodným organizáciám bude do práce zapojený Štátny sekretariát.

ABY STE NIKDY NEPRIŠLI

O SVOJE
CENNOSTI!

» Zdroj: Vatikánske správy

STENOVÉ

DÁTOVÉ
TREZOROVÉ
DVERE
A PANICROOM
OHŇOVZDORNÉ

NÁBYTKOVÉ

NA SPISY

ZBRAŇOVÉ

PREDAJ A SERVIS TREZOROV
EUROSAFE s.r.o., Smrečianska 43 Bratislava,
tel.: 02/ 5262 3685, eurosafe@eurosafe.sk

10-0111

Vo Vatikáne sa od 4. mája začne s postupným uvoľňovaním obmedzení
prijatých v rámci prevencie vírusového ochorenia Covid-19. Na mimoriadnom rokovaní riešili ďalší postup.

www.eurosafe.sk
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32-0049

MALACKO

RADÍME / SLUŽBY

Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných
škôl, základných umeleckých škôl,
školských klubov detí a centier voľného času či, a v akej miere, pri vyberaní
poplatkov zohľadnia výnimočnosť tejto
situácie.
Výšku školného v materskej škole zriadenej obcou určuje obec všeobecne záväzným nariadením. Obec
musí zohľadniť ustanovenie, podľa
ktorého príspevok v materskej škole na
základe rozhodnutia zriaďovateľa sa
neuhrádza v plnej výške za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v
čase školských prázdnin alebo ak bola
prerušená prevádzka materskej školy
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi.
Súkromné zariadenia (súkromné
materské školy, súkromné školy, súkromné umelecké školy)
Pokiaľ ide o súkromné materské
školy a súkromné školy, vo vzťahu k
plateniu školného je podstatný obsah
zmluvy medzi zákonným zástupcom
a materskou školou/školou. Súkromná

materská škola/škola sa môže taktiež
rozhodnúť, že bude postupovať podľa §
28 ods. 7 školského zákona a na základe rozhodnutia samotnej školy nebude
požadovať celú úhradu školného ale
len jeho pomernú časť.
Základné umelecké školy, školské kluby detí a centrá voľného času
V čase, kedy už bude oficiálne deklarované, že zariadenia sa do konca
školského roka neotvoria, je možné,
aby zriaďovateľ týchto zariadení prijal
všeobecne záväzné nariadenie (ak už
nie je táto situácia v planom znení riešená), ktorým upraví, ako, či a v akej
výške budú platby vrátené. Zriaďovateľ
pritom musí brať do úvahy aj to, či hodiny neprebiehajú online a teda vyučovanie sa nezastavilo.

OKULIARE DO DOMU

NEMUSÍTE NIKAM CHODIŤ
PRÍDEME AŽ K VÁM
MOBIL: 0944 077 229

VÝSTAVBA RODINNÝCH
DOMOV OD ZÁKLADU
AŽ PO STAVBU NA KĽÚČ
KOMPLETNÉ
REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE
VÝROBA A DOPRAVA
BETÓNOVÝCH ZMESÍ
DOPRAVA BETÓNU
BETÓNOVOU PUMPOU
ZÁMKOVÁ DLAŽBA,
KOVANÉ PLOTY, ALTÁNKY

www.minariksro.sk

MINARIK s.r.o.
Moravský Svätý Ján 782
telefón: +421 905 638 665
e-mail: 1hasso1@gmail.com

» Zdroj: VIA IURIS

33-0044

Tým, že za niektoré predškolské a
školské zariadenia sú rodičia detí,
ktoré ich navštevujú, povinní platiť
školské poplatky, vyvstáva otázka,
čo s nimi v čase, keď sú tieto zariadenia na základe rozhodnutia vlády
zatvorené.

16-0141

Poplatky za školné, čo s nimi?

Najčítanejšie regionálne noviny

41-0063
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KULTÚRA / SLUŽBY

Uvoľnenie bezpečnostných opatrení, ktoré je už niekoľko dní platné a
týka sa obchodných prevádzok do
300 štvorcových metrov, sa týka i
malých kníhkupectiev.
Ministerka kultúry Natália Milanová v tejto súvislosti pripomína nielen
potrebu zodpovednosti.
„Otvorenie malých kníhkupectiev
pomôže jednak samotným kníhkupectvám prekonať zlú ekonomickú situáciu, ale určite rovnako poteší aj milovníkov literatúry, ktorí si dlhší čas pre
seba nemohli v jedinečnom prostredí
kníhkupectva zadovážiť novú knihu,“
povedala ministerka Milanová a pripomenula, že k možnosti otvoriť malé
kníhkupectvá prišlo v predvečer Svetového dňa kníh a autorských práv (23.
4.). „Buďme aj napriek postupnému
uvoľňovaniu bezpečnostných opatrení
naďalej zodpovední, tolerantní a ohľaduplní. Jedine tak sa nám spoločne
podarí prekonať tieto neľahké časy a
vrátiť sa čo najskôr do normálneho režimu,“ pripomenula ministerka kultúry.
Taktiež informovala, že popri
kníhkupectvách sa budú môcť otvoriť
aj ďalšie obchody s kultúrnymi tovarmi
a komerčné prevádzky poskytovateľov

služieb kreatívneho priemyslu, ak sa
nachádzajú mimo nákupných centier
a obchodných domov, a zároveň neprekračujú určenú plochu do 300 m2.
Medzi ne patria aj hudobniny, antikvariáty, obchody s výtvarnými či inými
umeleckými dielami, predajne ľudových remeselných výrobkov, dizajnérske či architektonické štúdiá a predajne
s výtvarnými či hudobnými potrebami.
Jeden tip by sme mali. Blíži sa Deň
matiek. Čo tak tento rok k obvyklému
kvietku pridať nejakú knižku, nejaký
umelecký predmet, dekoráciu? Netradičná doba si pýta netradičné konanie.
A určite aj naše mamy poteší takýto
nápad.

KAMENÁRSTVO Janko

www.kamenarjanko.estranky.sk
9
0948 650 959

POSEZÓNNA AKCIA

NA VŠETKY PRÁCE ZĽAVA AŽ 50%
Tarn Brown: 1-hrob - 1000 € / 2-hrob - 1200 €
nové pomníky • krycie dosky • odstránenie krycích dosiek pred pohrebom
• rekonštrukcie a brúsenie starých hrobov ukladanie urien • obnova písma

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

10-0001

Pomôžme našej kultúre, už sa dá

9

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891

» red

10-0023

MALACKO

VÝNIMOČNÁ PONUKA DLAŽIEB

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES
+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

obrubník parkový 1 m
1,42 € s DPH/ 1 ks

premac klasiko 20x10x6
7,56 € s DPH/m2

dlažba zatrávňovacia 60x40x8
2,13 € s DPH/ 1 ks

Akciu máme pre vás od soboty 18.4 do soboty 9.5. Potom ide ďalšia.

16-0016

DEKA vymývaný betón 40x40x4
2,50 € s DPH/ 1 ks

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MA20-18 strana -
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63-0066

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
5. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

HLAVU HORE / SLUŽBY, BÝVANIE

10

Lídri, ktorých nevidieť

História je plná smutných správ o
„lídroch,“ ktorí boli manipulátormi a
vrahmi. Úlohou lídra nie je vyniknúť, ale
pomôcť vyniknúť druhým. Líder nemá
viesť ľudí tam, kam chce on, ale tam kam
chcú oni.
Skutoční lídri idú s kožou na trh,
nesú zodpovednosť za svoje rozhodnutia aj za činy svojich spolupracovníkov,
statočne znášajú neúspechy a kritiku.
Pri neúspechu sa pozerajú do zrkadla,
pri úspechu sa tešia z ocenenia druhých.
Sú múdri, ale nepotrebujú to prezentovať
navonok. Vedia čo všetko ešte nevedia.
Prepájajú ľudí okolo seba, budujú dôveru
a spoluprácu. Sú slobodní, nepotrebujú sa nikomu zapáčiť, hovoria a konajú
podľa svojho svedomia. Nechcú funkcie
a vyznamenania, neradi sa prezentujú
v médiách. Robia dobré veci v skrytosti
a pochopili, že skutočné bohatstvo je to,
čo rozdali a nie to, čo nahromadili. Majú
predstavivosť, vidia súvislosti, radi pre-

KONSAD s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad.pullman@gmail.com,
otváracie hodiny: po – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

konávajú obmedzenia a prekážky. Pády
a prehry ich posilňujú a vidia budúcnosť
skôr ako ostatní. Niekedy sú predmetom
posmechu a nepochopenia. Nečakajú od
sveta vďačnosť a slávu, v tichosti sa tešia
z úspechov druhých. Poznám takéhoto
lídra a je mi cťou spolupracovať s nim.
Pomáha ľuďom, ktorí padli, aby sa dostali
do neba. Znie to zvláštne ale toto je jeho
hlavná práca. A robí ju perfektne – slúžiť
ľuďom na okraji spoločnosti a Pánu Bohu.
Pokorne, s láskou a bez veľkých slov. Pán
farár Vladko Maslák z OZ Dobrý Pastier.
Líder nepomáha sebe k úspechu, ale
druhým ľuďom k užitočnosti a šťastiu.
Nie je ho niekedy vidieť, ale je dôležitejší
ako slávne celebrity v médiách. Naučme
sa vnímať skutočných lídrov v našom
okolí a uvidíme, že svet je oveľa krajší ako
večerné správy. Dnes potrebujeme lídrov
akcie a nie prázdnych
rečí, lídrov zameraných na budúcnosť a
nie minulosť. Hovorí
sa, že nám chýbajú
lídri. Nechýbajú. Len
ich niekedy hľadáme na nespráv nych
miestach.

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
bývalé kasárne
Továren
~ VODNÉ PRVKY
ská ul.
(POTOKY, JAZERÁ)

PREDAJŇA OTVORENÁ!
pondelok – piatok 9.00 – 18.00
sobota
8.00 – 12.00

INZERCIA

Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika

Predaj hydiny
na ďalší chov

0908 979 469

» Ján Košturiak

KONSAD

16-0129

Slovo líder sa často používa na označenie šéfov, manažérov, politikov alebo
výnimočných športovcov. Označujú
sa takto ľudia, ktorí vedia strhnúť a
viesť druhých. Otázkou je, akým spôsobom dokážu strhnúť masy a kam ich
dovedú.

Najčítanejšie regionálne noviny

Senica

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

Čáčovská cesta 5315/125

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

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

16-0019

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

za mimosezónne ceny!
servis

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

0910 111 100
0905 744 062

PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV,
16-0047

www.klimatizacia.info

ROZVOZ
e
Zabezpečím

GARÁŽOVÉ BRÁNY, PLECHY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

16-0008

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)
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Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

63-0005

montáž

36-0007

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

KLIMATIZÁCIE
predaj

Od marca rozvážame mládky pred znáškou.
Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.
Dovezieme až do vášho kurníka.
V ponuke máme aj kŕmne zmesi
od belgického výrobcu Versele Laga.

59-0161

63-0017

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.

41-0041

www.hydina.eu

EKOOKIENKO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

zverejňuje
zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Lozorno – pozemok časť parcely
parc. reg. „E“ č. 8880/10, trvalý trávny porast o výmere 70160 m2, evidovaného
na liste vlastníctva č. 963, vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym
odborom pre katastrálne územie Lozorno, obec Lozorno, okres Malacky (ďalej
len „pozemok“) o výmere 90 m2
na základe obchodnej verejnej súťaže.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené a dostupné na úradnej tabuli
Obce Lozorno a na internetovej stránke Obce Lozorno www.lozorno.sk. Podmienky
sú tiež dostupné na Obecnom úrade Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno a ich
kópia môže byť poskytnutá za úhradu nákladov na ich tlač alebo kopírovanie.
Súťažné návrhy sa doručujú na adresu Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1,
90055 Lozorno alebo osobne do podateľne Obecného úradu najneskôr
do 20. 5. 2020 do 12.00 hod.

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH
Z PVC FÓLIE

0915 645 146
www.izoldetail.sk

» red

Výročia a udalosti

Spoločnosť aktívna vo vodnom
hospodárstve hľadá
do trvalého pracovného pomeru:

0905 859 679

SBS GUARDING s. r. o.

SERVISNÝ TECHNIK

príjme strážnikov na prevádzky

dobyla Červená armáda Berlín.

v Stupave

Požiadavky: vodičský preukaz skupiny B,
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického
smeru. Plat 900 - 1000 EUR brutto.

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

ŠKOLNÍK

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
Letná údržba ciest a komunikácií v BA
Základná zložka mzdy
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
+ príplatky a ODMENY
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

na sezónne práce

Predpokladaný deň nástupu do práce: ihneď
Pracovný úväzok: práca na dohodu (flexibilná
pracovná doba)
Požiadavky:
- ukončené základné vzdelanie
- bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
- bydlisko v Malackách
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať
poštou alebo doručiť osobne na adresu školy (Spojená
škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01
Malacky), príp. zaslať elektronicky na adresu
masarykova.dana@csmalacky.sk.

NÁSTUP IHNEĎ

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES
STAVEBNINY

Náplň práce:
- starostlivosť o vonkajší areál školy (kosenie,
polievanie, záhradnícke práce)
K žiadosti je potrebné priložiť:
- životopis (aj s uvedením telef. čísla)
- súhlas so spracovaním osobných údajov na účely
výberového konania

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Spojená škola sv. Františka Assiského
Malacky ponúka voľné pracovné
miesto na pracovnú pozíciu

OBCHODNÝ ASISTENT
Požiadavky: vodičský preukaz skupiny B,
stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
chemického alebo ekonomického smeru.
Nástupný plat 950 EUR brutto.

Kontakt: 0915 973 529

prijmeme na TPP
MANIPULANTA VÝROBY,
SKLADNÍKA
do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi
mzda: 1000,- eur brutto + výkonnostné odmeny po zaškolení

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:
110-0002

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní
na osobný pohovor.
Kontakt: Mgr. Dana Masaryková, 0905 890 492

INZERCIA

94-0060

2. mája 1945

10-0110

suché podmienky. „Podľa indexu SPEI
je na väčšine staníc extrémne sucho,
veľmi sucho je na desiatich staniciach.
Mierne sucho je len na Sliači,“ spresnil
Slovenský hydrometeorologický ústav.
Normálne podmienky sú už prakticky
iba v Žiari nad Hronom a na Sliači. Najhoršia situácia je v Čadci a v Medzilaborciach. Veľmi zlá je v Kuchyni, Švedlári a v Spišských Vlachoch.
Ovocinári a záhradkári v uplynulých dňoch riešili mierne až závažné
poškodenie budúcej úrody mrazmi, na
Slovenský hydrometeorologický toto obdobie s neobvyklou intenzitou
ústav (SHMÚ) eviduje na Slovensku a taktiež ustálenosťou v počte dní za
v rámci monitoringu pôdneho sucha sebou. Tu neboli veľké rozdieli medzi
postupné zhoršovanie situácie. V povr- nížinami a oblasťami s vyššou nadchovej vrstve pôdy je mierne až extrém- morskou výškou. V kotlinách už podľa
ne sucho na 95 percentách celkovej SHMÚ nie je snehová pokrývka a všaobrábanej plochy. Deficit vlahy je po- de je mimoriadne sucho. „Práve suché
zorovaný už na takmer celom území SR povrchové vrstvy zemského povrchu a
okrem najvyšších polôh. SHMÚ v tejto studené, veľmi suché vzduchové hmosúvislosti už niekoľkokrát vydal aj vý- ty, ktoré k nám prechodne prúdia od
strahy. Situácia sa podľa monitoringu severu až severovýchodu, sú hlavnýmeteorologického sucha naďalej zhor- mi faktormi, ktoré vplývajú teraz na
šuje. Aktuálne prevažujú na Slovensku pokles teploty vzduchu,“ informoval
podľa ústavu veľmi suché až extrémne SHMÚ.

10-0225

Suchom rôznej intenzity sú postihnuté viac ako dve tretiny Slovenska, pričom výrazné až výnimočné
pôdne sucho je v celom profile na
približne dvadsiatich percentách
územia a zasahuje okrem juhozápadu tiež severné časti západného,
stredného a východného Slovenska. Ani dlhodobejšie prognózy počasia neavizujú zmenu. Zrážky sú
občas síce hlásené, ale ich intenzita
je väčšinou iba symbolická.

Obec Lozorno v súlade s ustanovením §9a ods.9 v nadväznosti na ustanovenie §9a
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

10-0061

Sucho nadobúda formu katastrofy

11

valuchova@krajn.sk, 0908 953 804
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16-0148

MALACKO

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

85-0267

12

MA20-18 strana -

12

