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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností

Netriumfujme nad skromnosťou!
PREDAJ
KVALITNÝCH
KRMÍV

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

ROZVOZ ZDARMA!

www.annastudio.sk

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

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

DÁM DO
PRENÁJMU

So mnou predáte
Vašu nehnuteľnosť
bez starostí

TEPOVANIE

NEBYTOVÝ
PRIESTOR

ČISTENIE

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

KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP

UPCHATÝ PÁNSKA KONFEKCIA
• pánske obleky • saká • nohavice
ODPAD?
• košele • viazanky • kabáty • bundy
KANALIZÁCIA?

10-0018

/panska konfekcia malacky

1

BENÁTSKE
STIERKY

Ponúkame lacný prenájom
garsónky s balkónom na sídlisku Juh,
Malacky. Cena: 350 € mesačne vrátane
energií a bez kaucie. Pri jednomesačnej
kaucii cena 300 € mesačne.

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!
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• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA

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

• svetre • polokošele • tričká • rifle

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

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

10-0063

16-0030

10-0224

www.krtkozahorie.sk

55 m2 na prízemí
budovy AFK na
Záhoráckej ul. v MA
0903 431 134

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Športové a turistické
čelenky

0915 879 349

16-0134

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

10-0115

Karol Mikláš

Tel. kontakt: 0918 103 138

16-0151

HĹBKOVÉ

94-0056

Najlepší výber KOTLOV

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

Multifunkčné detské
a dospelácke šály

10-0038

0917 568 470

NOVÝ TOVAR

10-0014

0905 662 395

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

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

SLOVENSKÝ OBCHODÍK
ODÍK

www.cistyodpad.sk

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad

PREDAJ NOSNÍC

MALACKY, Mierové nám.
562 (oproti súdu)
www.facebook.com/obchod.nase

NONSTOP
0908 151 982

52-0009-1

• upratovanie

10-0031

Boli časy, keď sa skromnosť považovala za cnosť. Moderní vykladači
„doby“ ju však vnímajú ako nedostatok sebavedomia. Ako čosi, čo ich drzo
obmedzuje v ich individuálnych potrebách a nárokoch. Porážať skromnosť
nadutosťou a rozťažnosťou je dnes in.
Obmedzení sa predsa neobmedzujú a
ani nedovolia, aby ich niekto nejak obmedzil – hoci všeobecne unzávanými
a demokraticky prijatými pravidlami.
Nariadeniami v čase krízy. Život medzi
neobmedziteľnými obmedzenými je
ťažký. Lebo skromnosť je tichá.
Ľudská samoľúbosť sa najviac prejavuje práve v záťažových životných
situáciách. Naopak, skromnosť je ťažko plniteľná forma dobra! Poslaním
človeka je konať dobro a vždy pomáhať ľuďom, zvlášť v ťažkých časoch.
Skromnosť sa rovná milosrdenstvu,
lebo človek len vďaka jedinej skromnosti už je milosrdný k druhým ľuďom,

neobťažuje ich svojimi nárokmi, netrápi ich svojim poukazovaním na nejakú dôležitosť. Skromný človek preto v
živote nikdy neprehráva. Jeho talenty
a hodnoty sa vďaka skromnosti nikdy
nezmenšujú, naopak, rastú.
Skromnosť taktiež vôbec neznamená slabosť, ako si myslia niektorí, čo
zo skromnosti majú vyrážky. V živote
spoločenstiev a národov kráča pýcha
pred záhubou. Úroveň kultúry je priamo proporcionálna spoločenskej a medzinárodnej skromnosti.
Nedajme sa zmiasť tým, že egoizmus je všade okolo nás. Nedajme sa
zmanipulovať takzvanými potrebami
egoistov a ich arogancie. Hoci akokoľvek nagélovanej, láskavo usmiatej a
sršiacej milotou – taká arogancia je
najnebezpečnejšia.
Skromnosť je bitá v tieto dni hlava
– nehlava. Je len na nás, či to
tak necháme.
Veľa síl na jej obranu,
vážení – s pozdravom

10-0047

Skromnosť dostáva u nás deň čo deň
facky od rána do večera. Skromnosť
je vysmievaná v médiách, skromnosť je opľúvaná obmedzenou neobmedzenosťou, po skromnosti
dupú bagandže nevedomosti a nenávisti, egoizmu a samoľúbosti.

ing. kubaška

10-0039
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
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Závisieť budú od zavedených opatrení, ich dodržiavania obyvateľmi a dopadom postupného uvoľňovania opatrení.
Mali sme šťastie, že sme neboli prvou európskou krajinou, kde sa koronavírus rozšíril.
Mali sme šťastie, aké v Taliansku a neskôr
aj Španielsku nemali. Sme svedkami rozšírenia nevídanej epidémie, neskôr nazvanej
pandémia, lebo postihuje a ovplyvňuje celý
svet. Sme príkladom pre mnohé krajiny.
Medzi zisteným prvým prípadom chorého
u nás a prvými karanténnymi opatreniami
zavedenými vládou uplynuli iba štyri dni.
Mali sme šťastie v pokračujúcich opatreniach, ktoré boli našou vládou správne načasované a tým aj vysoko účinné.
Mali sme šťastie aj v tom, že nie sme tak
vysoko tranzitnou krajinou, ako iné západoeurópske štáty.
A máme veľké šťastie aj v našich ľuďoch, ktorí sa s rozumnou pokorou podrobili opatreniam a zväčša akceptovali a porozumeli významu nastolených opatrení.

O aktivite ochorenia hovorí viac
údajov:
1. Počet aktívne infikovaných v konkrétny deň je u nás dlhšiu dobu nízky.
Pozorujeme nízke denné prírastky nových
nakazených.
2. Počet aktívne infikovaných – čo predstavuje počet všetkých pozitívnych znížený o počet vyliečených a počet zomretých.
U nás k dnešnému dňu (29.4.2020) je toto
číslo 885.
3. Deň začiatku epidémie – je deň, kedy
bol infikovaný 1 človek na 1 milión obyvateľov. U nás to bolo 8. marca 2020
4. Komunitné šírenie je u nás zatiaľ
úspešne pod kontrolou.
5. Máme stále málo nakazených zdravotníckych pracovníkov, čo je veľmi dôležitý
ukazovateľ možnosti liečby pacientov.
6. Index nákazlivosti R, schopnosť šírenia sa vírusu v populácii,
je ostro sledovaným ukazovateľom a výsledky sú
v súčasnosti priaznivé.
Ochorenie je na ústupe,
ak číslo R je menšie ako
jedna.

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

KONTAKT: 0905 528 713

10-0113

ELEKTRO

INŠTALÁCIE • OPRAVY

16-0124

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

V čase písania tohto príspevku, 29.4.2020,
je na svete známych 3 161 563 diagnostikovaných prípadov s ochorenim COVID-19.
Vyliečených je zatiaľ 975 624 a zomrelo
žiaľ až 219 287 ľudí, zväčša vo vyššom
veku. Keď budete čítať tento článok, čísla
budú ešte vyššie.

príbory SK

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

do vašej kuchyne

www.minariksro.sk

od roku 1991

Malacky, Malé nám. 12
Tel. č. 0903 227 990

Malacky

16-0045

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

Veľké Leváre

Gen. M.R. Štefánika 36

Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

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

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

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

16-0031

redakcia:

Ako znížiť podomácky krvný cukor

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

Východné Slovensko

16-0008

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
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Tel. 0910 644 981

10-0011

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny
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2

KULTÚRA / SLUŽBY, BÝVANIE

MALACKO

3

Pomoc kultúre národnostných menšín
V nadväznosti na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazuje
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v súvislosti
s predchádzaním vzniku a šíreniu
ochorenia COVID-19 vydáva Fond
na podporu kultúry národnostných
menšín (ďalej len „Fond“) nasledovné usmernenia týkajúce sa realizácie projektov podporených vo forme
dotácií v roku 2020:

bezodkladne musia kontaktovať príslušnú referentku a tieto zmeny s ňou
konzultovať.
3. Žiadna zo zmien nesmie byť v
rozpore s účelom uvedeným v zmluve.
4. Každý prijímateľ bude môcť dotáciu použiť najneskôr do 31. marca 2021 a
vyúčtovanie dotácie bude povinný vypracovať a predložiť do 30. apríla 2021,
Nie je potrebné podávať žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu.
5. V prípade, že sa prijímateľ rozhodne projekt nerealizovať a toto svoje
rozhodnutie Fondu písomne oznámi,
1. Žiadatelia musia pred podpisom prijímateľ vráti Fondu celú dotáciu bez
zmluvy objektívne zvážiť či naozaj zbytočného odkladu po zaslaní oznávedia projekt realizovať a či pristúpia menia o upustení od realizácie projekk podpísaniu zmluvy o poskytnutí fi- tu. Vrátením celej dotácie Fondu zmlunančných prostriedkov na rok 2020 va zaniká. Vrátením dotácie sa rozumie
(ďalej len „zmluva“).
jej pripísanie na príslušný bankový
2. V prípade, že sa žiadatelia roz- účet Fondu v zmysle bodu 4.1 zmluvy.
hodnú projekt nezrealizovať alebo sa
Podateľňa Fondu je až do odvolarozhodnú pred podpisom zmluvy zme- nia zatvorená. Na komunikáciu treba
niť resp. aktualizovať výstupy v zmluve preto využiť služby Slovenskej pošty.

PREDAJ MÄSA
A DOMÁCICH VÝROBKOV

S

O SEBOU
k
o
t
a
i
p
ý
každ
EZEÒ
R
Ý
V
O
È
V
A
R
B
ký šalát / ryža)
ns

+ príloha (slove

AKCIA

od utorka 12. 5. 2020

» red

-61%

3x

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN
Pon: zatv., Ut - Pia: 8.00 - 16.00, So: 7.30 - 11.00, Ne: zatv.

• -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

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

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

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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16-0153

AKCIA

Bernolákova 3, Malacky (sídlisko Domky)
Objednávky: 0917 102 395, 0915 778 455
10-0114

Kuracie štvrte chladené
2,80 € 2,20 €
Bravčové karé s kosťou
5,20 € 4,90 €

NARIADENIA / SLUŽBY

Slovensko v medzičase pandémie

Na oblohe
sa rozsvietila
veľká
hviezda, si
to Ty a pozeráš na nás z
neba. Tam v raji nebeskom,
pokoj večný maj, buď našim anjelom, na zemi nás
chráň. Hoci si odišla, nie
si medzi nami, navždy si
zostala v srdciach tých, čo
Ťa vrúcne milovali. Dňa 9.
5. 2020 si pripomíname 9.
výročie úmrtia mojej drahej priateľky Evy Královej.
S láskou v srdci spomína
priateľ Laco a ostatná rodina.

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
03

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

KAMENÁRSTVO Janko

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

• 1-hrob od 990 €
AKCIA • 2-hrob od 1300 €
všetky
MÁJ

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

0904 466 799
10-0066

0911 566 799

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

Aj keď si odišla a nie si
medzi nami,
v
srdciach
zostaneš
stále s nami.
Dňa 6. 5. 2020 si so žiaľom
v srdci pripomíname 17. výročie úmrtia našej drahej
mamičky, babičky a prababičky Márie Blažekovej z
Veľkých Levár. Spomente aj
vy, kto ste ju poznali.

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

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

0907 721 667, Malacky

KRTKOVANIE

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk
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Dňa 6. 5.
2020 uplynul rok, čo
nás navždy
opustila milovaná Mária
Vicenová z Lábu. S láskou a
úctou spomínajú manžel a
synovia s rodinami. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

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

10-0001

S tichou spomienkou k
Tvojmu hrobu
chodíme, pri
plamienkoch
sviečok sa za
Teba modlíme, život Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš
stále žiť. Dňa 6. 5. sme si
pripomenuli 7. výročie úmrtia Michala Fraňa z Rohožníka. S láskou spomínajú
dcérka Miriam s maminou,
rodičia, stará mama a brat
s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

16-0064

SPOMIENKY

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

Vzhľadom na dobrý vývoj so šíre- níkovi. Pri jednom stole môžu sedieť
ním nového koronavírusu na Slo- maximálne dvaja ľudia alebo rodičia s
vensku sa mohli od stredy 6. mája deťmi.
spojiť fázy 2 a 3 z plánu otvárania
Naďalej platí zákaz stretávania sa
prevádzok.
na verejnosti mimo osôb žijúcich v spoOtvorí sa tak krátkodobé ubyto- ločnej domácnosti. Pri sledovaní prevanie bez spoločného stravovania, chodu na ďalšiu fázu sa znižuje hranikaderníctva, pedikúry a manikúry, ca sledovaného ukazovateľa kĺzavého
vonkajšie turistické atrakcie, taxisluž- mediánu na 50.
by, bohoslužby (za presne stanovených
Posledná fáza uvoľňovania pravipodmienok) a svadby. Tiež aj obchody
a služby bez obmedzenia rozlohy, von- diel nenastane, vzhľadom na inkubačkajšie terasy verejného stravovania, nú dobu vírusu, skôr ako za 14 dní. V
rehabilitačné služby, múzeá, galérie, tejto fáze sú totiž zariadenia s veľmi
knižnice a výstavné siene. Všetko za veľkým epidemiologickým rizikom.
prísnych hygienických podmienok.
Obchody zostávajú až do odvolania
každú nedeľu zatvorené.
Taxíky musia byť s namontovanou
deliacou stenou, ktorá napríklad fóliou oddeľuje vodiča od radu zadných
sedadiel so zákazníkom. Uvoľnili sa
prevádzky obchodov a služieb, ale s
dezinfekciou rúk, pri dodržiavaní 25
štvorcových metrov (m2) na zákazníka, ako aj pri dodržaní dvojmetrových
odstupov. Vo verejnom stravovaní sa
povoľujú vonkajšie „terasy“, ale okraje stolov musia byť dva metre od seba,
dotykové plochy stolov a stoličiek sa
musia dezinfikovať po každom zákaz» red

16-0003

Občianska
riadková
inzercia

03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ

Najčítanejšie regionálne noviny
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Rodinná poradňa
– facka od manžela

» JUDr. Silvia Miškovičová, LL.M.

10-0111

Dobrý deň! Na to, aby sme hovorili o
trestnom čine týrania podľa § 208 trestného zákona musí páchateľ spôsobiť sebe
blízkej a/alebo zverenej osobe fyzické a/
alebo psychické utrpenie, a to napr. bitím, kopaním, ponižovaním, neustálym
sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním
strachu alebo stresu, násilnou izoláciou,
citovým vydieraním, bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku a
pod. Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto sebe blízkej
a/alebo zverenej osobe ublíži na cti tým,
že ho urazí alebo vydá na posmech a/alebo úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým
obvinením z priestupku, schválnosťami
alebo iným hrubým správaním a pod. (§
49 zákona o priestupkoch). V tomto prípade máte možnosť podať (písomne alebo
ústne) trestné oznámenie alebo oznámenie o spáchaní priestupku, a to na polícii,
či prokuratúre. Avšak pred tým sa určite

poraďte. Každé násilie je potrebné riešiť,
avšak nie každé aj trestným oznámením.
Násilie v akejkoľvek miere a forme nemožno tolerovať. Nástrojov ochrany a pomoci
je však mnoho, pričom každý má svoje
miesto a čas.
Preto ich treba voliť opatrne, citlivo a
s rozumom. Nie každý nástroj je v danej
situácii použiteľný, vhodný, či správny. S
iným treba zas počkať, riadne sa na jeho
použitie pripraviť (psychicky, právne
atď.), prípadne ho preskočiť, či využiť v
spojení s ďalšími. A s týmto všetkým Vám
vieme pomôcť. Je množstvo organizácii,
ktoré bezplatne pomáhajú práve obetiam
domáceho násilia. V danej veci môžete
napríklad kontaktovať Centrum konkrétnej pomoci FEMINA, ktoré zastrešuje Fórum života, telefonicky, mailom alebo cez
čet na www.centrumfemina.sk a tam Vám
radi poskytnú ďalšie informácie, prípadne
Vám sprostredkujú psychologické, právne
a/alebo sociálne poradenstvo. Taktiež môžete zavolať na bezplatnú nonstop linku
organizácie Áno pre život - 0800120024
a/alebo požiadať poradcov organizácie
o radu cez čet - ánoprezivot.sk. V prípade nebezpečenstva však určite volajte
rovno políciu! Až následne, keď budete v
bezpečí, organizáciu poskytujúcu pomoc
obetiam trestných činov. Kontakty Vám je
povinná poskytnúť aj priamo polícia.
právnička

KLIMATIZÁCIE

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

za mimosezónne ceny!
predaj

montáž

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

servis

10% ZĽAVA

0910 111 100
0905 744 062

339 €

389 €

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

16-0021

16-0047

www.klimatizacia.info

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

„Počas koronakrízy sa s manželom viac
hádame. Hovorí mi, že som neschopná
manželka a matka. Možno má aj pravdu, mnohé veci mi nejdú. Pred pár dňami sme sa veľmi pohádali a strelil mi
facku. Niekde som sa dočítala, že už toto
je prejavom domáceho násilia. Mám zavolať na manžela políciu? A prípadne,
kde sa môžem obrátiť o pomoc?“

MA20-19 strana -
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KONSAD s.r.o.

07

08 STAVBA08
STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám značkovú staršiu
tehlu.Tel. 0915957746
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

09

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám sadbové aj konzumné zemiaky ružové a
žlté, 15 kg a 25 kg balenie.
Tel. 0915957746
» Predám šteňatá jack-russel bez PP.Tel. 0905387063
» Predám kuratá na ďalší
chov 1-týždňové a staršie,
očistené 2,90 € / kg, živé na
zabitie 1,90 € / kg, M. Cauner, Kostolište 152. Tel. 0908
151 966.Tel. 0911206783
» Kúpim farebné rybičky do
jazierka. 0905204479

~ 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
VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

CIA
R
E
Z
N
9
I
59 67
905 8

0

11
» Kúpim staršiu vzduchovku a babetu.Tel.
0907374235

12 DEŤOM 12
DEŤOM
» Predám oblečenie pre
bábätko, chlapčeka, cena
dohodou. 0948450224
13 RÔZNE
/ predaj 13
RÔZNE
- PREDAJ
» Predám automat. práčku
cena 50e. 0907239813
14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné
» Kúpim rotor na triodyn
320 alebo celú zváračku.
0944634153
15
HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU

15
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353

16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA

16

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

D
O

3
9
1 8
5

K
U

8
5
7
2

U9
D4
O
K
7
6

3
2

SET

SET

AKCIA

druhý
akumulátor

ZADARMO

Set obsahuje akumulátorový
mulátorový
stroj, 2 x akumulátor
átor
AK 30 a nabíjačku
u
AL 101.

AKCIA

+ žacia hlava
AutoCut 25-2
v hodnote
29,90€

ZADARMO

AKCIA
249.00.00
299

7
1
6 3
8
1 7
2
6
9
3
8 2
8
6
9
3
4 2 9
3
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AKCIA
469.00

AKCIA
399.00

Krovinorez
STIHL FS 55

9

S

U

1
9
1
5
8 1 5
7
8
3

3

Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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 zabezpečuje ELET, s.r.o.

Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika

Akumulátorová
á kosačka
STIHL RMA 339
39

2

druhý
akumulátor

KONSAD

• 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

6

AKCIA

ZADARMO

Set obsahuje stroj, 2 x akumulátor
AK 30 a nabíjačku AL 101.

U8
Chcete si
podať
inzerát?

Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

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

S

11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ
A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY

16-0129

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ

JARNÁ AKCIA

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

36-0007

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
» Predám novostavbu rodinného domu v Plaveckom
Mikuláši. 0944177497

VEĽKÁ

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

51-0004

» 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

07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné

Najčítanejšie regionálne noviny
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KVALITA PRE REMESELNÍKOV
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

16-0105

6

SLUŽBY, BÝVANIE

MALACKO

7

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet

NEMUSÍTE NIKAM CHODIŤ
PRÍDEME AŽ K VÁM

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

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

63-0017
16-0149

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

ww

w.s
trec
hyb
e

jz.s

k

0905 621 229

16-0053

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

MOBIL: 0944 077 229

AKCIA -30%
NA PRÁCU

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

Sovietsky zväz zrušil blokádu Berlína.

OKULIARE DO DOMU

0905 859 679

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

Výročia a udalosti

16-0141

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

VIZITKY

12. mája 1949
10-0040

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm
16-0084

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok

0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

CESTA NA HOHENAU

MA20-19 strana -

7

16-0154

BRNIANSKA 4

8

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY
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Milujme blízkych, no nebojme sa o nich

» Pavel „Hirax“ Baričák

Motivátor,
autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia

49-0020

Je dobré stať sa do určitej miery
„splachovacími“ - ak nás čosi zranilo,
spláchnime to. Von, nie do trinástej
komnaty, z ktorej po čase začnú pôsobiť naše neistoty. Nevytesňujme, harmonizujme. Strach je veľmi prepotrebná emócia, má nás chrániť, no ak mu
počas dlhšej doby dovolíme, aby nás
opanoval, zožerie nás. Nepestujme si v
sebe zranenia, oslabuje nás to.
Pomáhajme našim milovaným,
ktorí skutočne potrebujú našu pomoc.
No napomáhajme psychicky aj fyzicky
toľko, koľko sami vládzeme. Nie som
za to, aby sme si privodili „rakovinu
za dobrotu“. Je veľmi dobré odhadnúť
zlatý stred „na čo máme“ a rovnako
tak odhadnúť, kedy už naša nadpráca druhú stranu ešte viac oslabuje. Je
dobré prenechať zdravý kus práce aj na
chorého, lebo práve to ho môže rýchlejšie prinavrátiť do zdravého stavu.
Nerobme z druhých ešte väčšie kaliky,
ľútosť nie je láska.
A neraz sa tí starí ľudia korony vonkoncom neboja, oveľa viac prehnane a
škodlivo sa strachujú ich potomkovia.
Je to depeša pre nich samotných – ana-

lyzovať vlastné obavy. Milujme, no nebojme sa. Milujem svoju mamu. Bude
mať tento rok osemdesiat rokov. Ona sa
korony nebojí a dosť možné, že práve
preto sa jej nebojím ani ja. Odovzdala
mi svoj nezlomný pohľad na bytie, že
facky a zlé životné obdobia prichádzajú, ale nie sme tu preto, aby sme im
podľahli, ale aby sme sa im pevne postavili, porozumeli všetkým krízam a
premenili ich na skúsenosti, ktoré nám
zostanú navždy. Sú to perly, najväčšie
možné bohatstvo, ktoré je možno odniesť si zo života. Perly sa tvoria dlhé
roky, tak aj diamanty sa celia tlakom
horniny, neraz pri veľkých teplotách.
Rovnako tak aj najväčšie bohatstvá
ľudského ducha prichádzajú cez pády,
nedostatok, choroby, bolesť, krízy,
tlak... Nie sú to príjemné časy, ale každá zmena prináša aj neskutočné pole
nových možností.
Nebojím sa korony a nebojím sa ani
o mamu, nemocného svokra, ktorého
mám veľmi rád.
Milujme druhých, no nebojme sa o
nich. Prahnú po našej láske a pomoci,
nie po vyplašenosti a našich obavách.
Len veľmi slabého môže podporiť slabosť iného. Toho, kto chce plnohodnotne žiť a skutočne sa ozdraviť, teší
bezpodmienečná láska. A v tej niet ani
jediného odtieňu strachu.

10-0015

Ľudia, milujme, empaticky stojme
pri svojich blížnych, buďme anjeli v
ľudských kožiach, ale nebojme sa o
blízkych. Strach zo seba dajme preč,
vyliečme naše obavy. Tie nás iba ničia, ba dokonca priťahujú nedobré
pokračovania.
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Možno reklamovať tovar z e-shopov?
V súvislosti s mimoriadnou situá- vy zákazníkom v zákonom stanovenej
ciou ohľadom pandémie korona- lehote.
Cieľom všetkých vydaných opatvírusu a jej vplyvom na plnenie
povinností podnikateľských sub- rení ÚVZ SR pri ohrození verejného
jektov voči spotrebiteľom požiada- zdravia je zamedziť šírenie nového
la Slovenská obchodná inšpekcia koronavírusu. Je preto na zvážení
(SOI) Úrad verejného zdravotníctva prevádzkovateľov jednotlivých povoSlovenskej republiky o stanovisko k lených maloobchodných prevádzok a
výkladu výnimiek zo zákazu otvo- prevádzok poskytujúcich služby, akým
renia maloobchodných prevádzok. spôsobom si nastavia pravidlá pre styk
so zákazníkom pri dodržaní všetkých
Predmetom záujmu SOI bola otáz- prijatých hygienických opatrení.
ka, či prevádzky e-shopov majú byť
Hygienické pravidlá, ktoré je nutné
otvorené len pre účely vyzdvihnutia v povolených prevádzkach dodržiavať,
tovaru zákazníkom (spotrebiteľom), sú definované v písmene F) Opatrenia
prípadne pre účely odovzdania tovaru Úradu verejného zdravotníctva Slovenkuriérovi, alebo sa majú spotrebiteľom skej republiky pri ohrození verejného
v otvorených prevádzkach e-shopov zdravia č. OLP/3461/2020 s účinnosťou
sprístupniť aj iné služby, akými sú na- od 22.04. 2020 do odvolania.
príklad prijatie tovaru na reklamáciu a
prijatie vráteného tovaru v súvislosti s
odstúpením od zmluvy zákazníkom v
zákonnej lehote.
Ako je zrejmé zo stanoviska Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pokiaľ ide o výklad opatrenia
k samotnej prevádzke e-shopu, ÚVZ SR
nezakazuje sprístupniť v prevádzke aj
iné služby súvisiace s prijatím tovaru,
ako je napr. reklamácia alebo vrátenie
tovaru v dôsledku odstúpenia od zmlu» red - zdroj SOI

BluEvo
BluEvolution
82 mm
NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

datom@datom.sk
www.datom.sk

10-0104

0911 690 217
0905 690 217

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

.
020
5. 2
15.

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0071

splátky od 98 €

AKCIA PRE VÁŠ DOM AJ ZÁHRADU
DEKA vymývaný
ý ý betón
b ó
40x40x4
2,50 € s DPH/ 1 ks

Austrotherm EPS-F
80x1000x500
1,77 € s DPH/ 1 ks

+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

Substrát záhrad.
Quality 50 l
4,50 € s DPH/ ks
Lepidlo na polystyrény
Cemix Špeciál
21,19 € s DPH/1 q

Mrazuvzdorné lepidlo
Cemix Štandard
12,99 € s DPH/1 q

Píniová kôra dekor. 15-25 mm
10,56 € s DPH/70 l

Akciu máme pre vás od soboty 9.5. do soboty 2
23.5. Potom príde ďalšia.
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16-0016

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

SLUŽBY

49-0021

Najčítanejšie regionálne noviny

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

NOVINKY V PREDAJI

16-0007

10
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LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Frézovanie

ZĽAVAEZ
ER

0908 857 304

034/659 2101, 0905 471 325

DO ZUBNEJ
AMBULANCIE

kurz začína 16.05.2020

Volajte:

0904 001 475
SBS GUARDING s. r. o.
v Stupave

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
51-0007

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

prijmeme na TPP

16-0018

SERVISNÝ TECHNIK

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

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

do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi
mzda: 1000,- eur brutto + výkonnostné odmeny po zaškolení

16-0155

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

OBCHODNÝ ASISTENT

MANIPULANTA VÝROBY,
SKLADNÍKA

baluchova@krajn.sk, 0905 665 720

v Bratislave na 3 dni v týždni
(dôchodkyňa vítaná)
Mzda: 400 € netto + variabilná
zložka. Príspevok na dopravu.
Tel.: 0903 409 520

CHUDÍK -

Spoločnosť aktívna vo vodnom
hospodárstve hľadá
do trvalého pracovného pomeru:

príjme strážnikov na prevádzky

VODIČ na sklápacie návesy / MECHANIK

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk
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Kontakt: 0915 973 529

10-0061

195 €

KURZ SBS

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

Prijmem brigádničku, staršiu pani alebo invalidnú
dôchodkyňu na predaj medu v Lamači
za 4 €/h brutto + odmeny. Info: 0905 714 017.

16-0150

CENA

PRIJMEM
ASISTENTKU
(SESTRU)

0905 859 679

10-0116

» red

INZERCIA

41-0015

Vaše objednávky prijímame na tel.:

10-0012

Ceny sú
vrátane DPH

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

maliarske
a natieračské práce
» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

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

prijme do TPP aj živnostníkov na pozíciu:

STAVEBNINY

adrian.hurban@centrum.sk

16-0036

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

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

0908 367 227

10-0029

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

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

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" - 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

garancia platu 1000 €/mes.

PÍLA
STUDIENKA
• dosky
• fošne
• hranoly
• strešné laty
• stavebné rezivo
• krovy

komínov

ZNÍŽENIE
CIEN

Kôpor pochádza z Ázie a k nám sa
dostal zo Stredozemia, kde rastie vo
voľnej prírode. U nás sa pestuje na záhradách zo semena. Vysieva sa do riadkov širokých asi 25 cm v druhej polovici
apríla. Po vzídení sa jeho porast prečistí a podľa potreby pretrhá.
Kôpor voňavý pomáha pri poruchách tráviaceho traktu, zvyšuje chuť
do jedla, pozitívne účinkuje pri zápaloch dýchacích ciest, na zvýšenie produkcie materského mlieka, na upokojenie pri nespavosti.
To však nie je ani zďaleka všetko.
Kôpor voňavý tonizuje sliznicu žalúdka, účinkuje vetropudne, diureticky,
spazmolyticky, sedatívne, používa sa
pri ľahkých formách arteriálnej hypertónie (vysoký krvný tlak), preventívne
sa používa pri stenokardii, srdcovej
angíne, nespavosti, meteorizme, črevných kolikách a na zvýšenie chuti do
jedla a na zlepšenie trávenia.
Navyše jeho konzumáciou dostanete do vášho tela vitamíny ako
vitamín A,B a C. Z minerálnych látok
obsahuje draslík, fosfor, železo a tiež
dôležitú vlákninu, ktorá je prevenciou
proti nepríjemných zápcham.
Použiť ho môžete pri príprave ná-

tierok, ako prísadu do slaných koláčov,
či ako súčasť polievok. Najčastejšie
sa však využíva pri príprave slávnej
kôprovej omáčky, ktorá je tradičným
jedlom nielen našich starých mám.
Spolu s domácou knedľou a chutným hovädzím mäsom vám poskytne
skvelý tip na nedeľný obed. Ďalším
využitím kôpru je to, že sa zvykne pridávať do zaváranín, konkrétne do zaváraných uhoriek. To si ho však musíte
ešte na mesiac až dva zamraziť, vtedy
si najlepšie uchová svoje senzorické
vlastnosti. Na čo ho ale využijete, je len
a len na vás.

94-0063

Mnohí z nás si myslia, že sezóna
kôpru je uprostred obdobia zavárania uhoriek. To je však omyl. Siaty
kôpor je práve v máji jednou z najcennejších záhradných rastlín.
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10-0049

Kôpor voňavý

32-0051

MALACKO

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny
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0800 162 162
www.stannah.sk

85 0278
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mikbau.sk@gmail.com
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