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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností

KANALIZÁCIE

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY
0905 621 229

0905 662 395

● krtkovanie,
monitoring
a lokalizácia
kanalizácie
● inštalatérske práce
● hodinový manžel
● preprava tovaru,
sťahovanie... a iné
tel.: 0902 348 648

www.krtkozahorie.sk

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

všetko pre váš dom, chatu,
záhradu, kanceláriu...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0915 879 349

PREDAJ NOSNÍC

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

0917 568 470

So mnou predáte Vašu nehnuteľnosť
bez starostí
Mgr. Vlasta
Hlaváčová
0911 310 555
vlasta.hlavacova@re-max.sk
RE/MAX Mr & Mrs

16-0185

0908 437 079

52-0009-1

• čistenie kožených
sedačiek

PREDAJ
KVALITNÝCH
KRMÍV

VÝVOZ ŽÚMP

10-0031

• upratovanie

16-0053

Áno, s koronou sa treba naučiť žiť,
to je pravda. Viacerí už majú skúsenosť
aj s umieraním v súvislosti s ňou. Aj u
nás. A tá prišla ešte skôr, ako tá, druhá, ktorú sa vraj “musíme naučiť”. No
zdá sa, že sa vracia. Čísla z Talianska,
Španielska, Nemecka, ale aj Bulharska
a Chorvátska to dokazujú jasne. Graf
nových nákaz v Chorvátsku už pomaly dosahuje úrovne z druhej dekády
apríla. Bulharsko je na zozname rizikových krajín a televízie nám ukazujú
odlet rozjuchaných turistov aj s deťmi
do Burgasu. Prečítajte si články a komentáre spred mesiaca, ako namietali
mnohí “mienkotvorcovia” porušovanie ľudských práv vzhľadom na vtedy
platné obmedzenia u nás. Predháňali
sa v kritike vlády, premiéra, krízového
štábu, odborníkov. Teraz mlčia. A čísla
nám stúpajú. Nemusíme porovnávať

ani tie z Chorvátska. Mimochodom,
najzákladnejšie ľudské právo je právo
na zdravie. Napríklad aj 88 ročného
človeka, chorého na mnohé závažné
diagnózy aj bez korony. A s tým sa prioritne musíme naučiť žiť. S tým, že nie
iba ja, ale sme tu aj my. Nie výlučne iba
moje potreby a kratochvíle, ale aj my a
naše zdravie.
Zostáva len čakať, kedy zas naše
vládne špeciály začnú zvážať z dovoleniek ľahkovážnych (na náklady nás
všetkých), kedy sa zas začne povinná
karanténa a kedy sa zas novinári rozpíšu o porušovaní ľudských práv. Lenže - všetci tí akosi ignorujú všetky iné
ľudské práva ako tie vlastné. V prípade
vracajúcej sa pandémie ide takmer o
úmyselný trestný čin. Aspoň v morálnom a etickom, ako aj civilizačnom, ak
už nie rýdzo právnom zmysle.
Fakt sa s tým musíme
naučiť žiť, ale trošku inak.
Teda, oveľa zodpovednejšie a ohľaduplnejšie,
vážení!
S pozdravom veľa
šťastia

16-0191

Aj to zaznelo v milej, emotívnej a
slušnej reakcii funkcionárov istého fotbalového klubu na kritiku zo
strany hlavného hygienika i predsedu vlády v súvislosti s absolútnym
porušením všetkých nariadených a
odporúčaných hygienických pravidiel organizovania spoločenských
podujatí.

ČISTENIE

ing. kubaška

16-0030

Musíme sa s tým naučiť žiť

10-0122
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0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

10-0144

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

94-0096

Najlepší výber KOTLOV

16-0016

MIOSTEEL
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InzercIa

Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTrIBúcIa (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb,
Lozorno, Malé Leváre, Marianka,
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Mást, Stupava,
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká
pri Morave, Závod, Zohor, Plavecký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno,
Závod, Gajary, Marianka, Závod

Malacky

Stupava

52-0091

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
MAN, MERCEDES, VW
st
• 8+1 miest • 20+1 mie
st
• 49+1 miest • 57+1 mie

0917 466 250

A J E TO !

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

OČNÁ OPTIKA

0903 150 740, 0905 4700264
264

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

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
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
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

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: manag@ba.telecom.sk

034/774 3321, 0948 062 319

LETO S NAMI
pokračuje

MULTIFOKÁLNE
SKLÁ

0911 566 799

-50%

PRVÝ
PÁR
PRVÝ
PRVÝ
PÁR
alebo PÁR

0904 466 799
10-0066

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

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady

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

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

1+1 PÁR

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

DRUHÝ PÁR ZDARMA

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

MERANIE DIOPTRIÍ

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera

OČNÝ LEKÁR
A OPTOMETRISTA
0918 734 397
www.oftalens.sk

MA20-28 strana -

2

10-0155

západné Slovensko

ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

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

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

16-0068

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

teľnými zdravotnými rizikami. Ukazuje
sa, že predovšetkým mladší konzumenti
týchto nápojov tiahnu tiež ku konzumácii alkoholu, častejšie fajčia tabak aj
marihuanu a užívajú drogy zo skupiny
Mnohí, najmä z prostredia mladšej amfetamínov. Mávajú tiež väčšie sklony k
generácie, siahajú po takzvaných ener- depresiám, úzkostným stavom, a dokonca
getických nápojoch. V domnení, že sú k samovražde. Významnú úlohu v tom
akýmsi tri v jednom. Proti smädu, proti všetkom môže zohrať narušenie prirodzeúnave a osviežia. Lenže, nie je to s tými ného spánku veľkými dávkami kofeínu.
dobre chutiacimi šumivými nápojmi v Energetické nápoje zaťažujú tiež obehový
systém. Zjavný je zvýšený krvný tlak.
plechoviciach až také jednoduché.
Sortiment ponúkaných energy drinSilne sladené energetické nápoje so
kov je veľmi pestrý. Zastúpenie stimulu- sebou nesú rovnaké riziká ako iné nealjúcich látok je však vo všetkých nápojoch koholické nápoje s vysokým obsahom
podobné. Výrobcovia do nich pridávajú cukru. Okrem obezity, cukrovky druhého
veľké množstvá kofeínu. Ďalšie látky so typu a zvýšeného výskytu zubného kazu
stimulačným účinkom pridávajú výťažky hrozí konzumentom nápojov s vysokým
z juhoamerických rastlín, obsahujúcich obsahom fruktózy tiež poškodenie obtiež veľké množstvo kofeínu. Horkú chuť ličiek. Viacero štúdií dáva pitie energekofeínu prebíja zas veľké množstvo cukrov tických nápojov do súvislosti s častými
alebo umelých sladidiel. Z cukrov sa hojne bolesťami hlavy, žalúdka, únavou a celpoužíva lacná fruktóza, vyrábaná chemic- kovou podráždenosťou.
ky rozkladom kukuričného škrobu.
V štúdii publikovanej vedeckým
časopisom Frontiers in Public Health sa
konštatuje, že energy drinky skutočne
môžu človeka povzbudiť. Kofeín zrejme
dokáže do určitej miery zahnať ospalosť
a ďalšie komponenty môžu mať stimulačný efekt ako na ľudskú telesnú schránku,
tak aj na nervový systém.
Pravidelní konzumenti energetic» Zdroj: FAZ
kých nápojov však za to platia nezanedba-

16-0019

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

V lete sa potrebujeme veľmi často
osviežiť, zahnať smäd, rýchlo doplniť
stratenú energiu. Káva v lete? Dajte
pokoj!

16-0183

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

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

63-0005

redakcia:

Nepodceňujte riziká
energetických nápojov

16-0035

MALACKO
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MALACKO

ODVOZ

DOMÁCE POTREBY

MATERIÁLU

GRILOVAČKA

so stojanom
a straw pohármi

10-0149

16-0008

štrky - piesky
hydraulická ruka
0903 192 287
Stupava

3

CHUDÍK -

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
www.annastudio.sk

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

grilovací
plech plný
10-0038

AKČNÉ
CENY

• TLAČ JEDLÝCH OBRÁZKOV
PODĽA VLASTNEJ PREDLOHY

grilovacia doska

• KRABICE NA TORTY A ZÁKUSKY
• POŤAHOVÉ HMOTY NA TORTY
• POMÔCKY NA MODELOVANIE
• FORMY A FORMIČKY NA PEČENIE
• CUKROVÉ DEKORÁCIE A FARBY
• BEZLEPKOVÉ POTRAVINY
• MÚKA NA KVÁSKOVANIE
Kamenná predajňa: Gajary, 1. mája 1043, tel.: 0903 423 779

10-0154

delená
grilovacia
doska

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

16-0217

16-0036

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

grilovacia
panvica
+ doska

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

4.50
ŠATY LOVE

9.00

TRIČKO CITY

6.00

Dámske
minišaty
a tričká

MA20-28 strana -

3

16-0215

TRIČKO BASIC

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Problém s kyselinou močovou?

Dňa 12. 7.
2020 si pripomíname
1 rok, čo
nás navždy
opustila
naša drahá dcéra, mama,
babka, krstná mama, teta
a švagriná Emília Abelová
rod. Kojnoková. S láskou a
úctou spomínajú mama,
deti Juraj, Milan, Jarmila s
rodinami, brat a ostatná
rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

V súčasnosti sa hladine kyseliny močovej venuje zvýšená pozornosť, lebo sa
postupne odkrýva jej súvis s mnohými
inými ochoreniami, hlavne s:
• cukrovkou,
• metabolickým syndrómom,
• vysokým krvným tlakom,
• ochorením srdca a ciev,
• ochorením obličiek.
Zvýšená hladina kyseliny močovej
býva následkom jej
• zvýšenej tvorby,
• zníženého vylučovania,

15. júla 1799

• kombinácie oboch faktorov.

našiel francúzsky kapitán Pierre-François
Bouchard v egyptskej dedine Rosette kamennú dosku s vytesaným textom, ktorá
pomohla rozlúštiť egyptské hieroglyfy.

Sledovanie hladiny kyseliny močovej je potrebné pri zisťovaní rizika
ochorenia srdcovo-cievneho systému
u diabetikov. Samotné zvýšenie kyseliny močovej upozorňuje na riziko zhoršenia komplikácií cukrovky a/alebo
zhoršením srdcovo-cievnych ochorení.
Zvýšenú hladinu kyseliny močovej počas života majú častejšie muži ako ženy.
U časti ľudí so zvýšenou
hladinou kyseliny močovej sa vyvinie dna.

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

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

Nabudúce si povieme
o problémoch s kyselinou močovou viac.

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

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Referenčné populačné hodnoty kyseliny močovej v sére (v μmol/l) v priebehu života
Veková kategória

Hladina kyseliny močovej
– urikémia [µmol/l]

Novorodenci

pod 340

Dojčatá

pod 220

Batoľatá

pod 150

Deti pod 15 rokov

Pod 390

Dospelí muži

180 - 420

Dospelé ženy

180 - 340

JABLONOVÉ 391

0910 308 881 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

Prestalo biť dobré srdce,
utíchol Tvoj hlas a Ty sa
nevrátiš nikdy medzi nás.

Zdroj: https://www.alphamedical.sk

» Odkúpim vaše staré, jazdené aj havarované auto,
ponúknite.Tel. 0905218938
» Odstránim autovrak, šrot,
bezplatne.Tel. 0907374235
» Kúpim motocykel jawu,
čz aj terénnu, a náhradné
diely.Tel. 0907374235
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA. 0908205521
- PREDAJ
BYTY
03 BYTY
/ predaj

03

» Predám 2-izb zariadený byt s balkónom, na 4.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

Dňa 11. 7. 2020 si pripomenieme
4. výročie úmrtia
nášho manžela, otca, deda

~ 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

IVANA JURKOVIČA

z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú manželka
Marta, syn Ivan s rodinou, dcéra Jana,
vnučka Emmka, pravnuk Adamko
a rod. Gajarová. Dedo, chýbaš nám.

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.

Dňa 2. 4. 2020
sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

MAGDALÉNY
KOLANDROVEJ

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

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663
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rod. Celderovej.
16-0048

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

01
- PREDAJ
AUTO-MOTO
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» Predám Citroen Xara Picasso 1,8 benzín, 86.000
km, r.v. 2003, veľmi zachovalý, aut.klimatizácia, + 4
náh.kolesá, Malacky.Tel.
0907170009
» Predám motor zn. Slávia
dvojvalec.Tel. 0915284292
» Predám VW Fox 1,2 r.v.
2005, 70000 km, alarm, rádio s CD, STK, EK do 2022.Tel.
0915164194
» Predám Peugeot 406, 1,8
benzín, r. v.: 1996, STK a EK
do 7/2020, naj.: 230 000
km, ťažné, pojazdné, vhodné na náhradné diely, cena:
200€. Tel.: 0944 461 852

kamenárske
práce

16-0066

SPOMIENKY
Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali sa
ústa smiať,
budeme mamička drahá
stále na Teba spomínať.
Dňa 11. 7. 2020 uplynulo 5
rokov, čo nás vo veku 87
rokov opustila naša drahá
mama a babka Anna Písečná z Malaciek. S láskou
spomínajú dcéra Mária s
manželom, vnučky Gabika
a Silvia a syn Kamil s rodinou.

Kyselina močová je chemická látka,
ktorú sa v tele prirodzene vytvára
počas štiepenia látok, ktoré sa nazývajú puríny. Dokáže sa tvoriť aj
v pečeni. Cirkuluje v krvi, kde ju aj
meriame a zisťujeme jej hladinu.

Výročia a udalosti

4

S láskou a úctou spomína manžel
a synovia s rodinami.

16-0212

Občianska
riadková
inzercia

16-0159

4
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98-0002

MALACKO

-61%

3x

• -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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16-0216

AKCIA

EKOOKIENKO / SLUŽBY

Projekt
Dunajského parku dostal šancu

posch., v centre Ma.Tel.
0905438605
» Predám zrekonštruovaný 3-izb byt v Ma.Tel.
0905442325

Minister životného prostredia Ján
Budaj sa podpisom memoranda o
spolupráci pri ochrane a obnove Dunaja prihlásil k myšlienke vytvoriť
Bratislavský dunajský park.

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

„Víziou Bratislavského dunajského parku je prispieť k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny – vďaka revitalizačným opatreniam zlepšiť odtok
cez inundačné územie, obnoviť vodné
plochy a mokrade, a čo je dôležité, podporiť mäkký turizmus. Bratislavčania
a návštevníci hlavného mesta získajú
prístup k jedinečným dunajským brehom s možnosťou aktívnej turistiky či
oddychu, jednoducho prostredie s príjemnejšou klímou najmä počas letných
horúčav.“ Povedal minister Ján Budaj.
Spoluautormi iniciatívy Bratislavského dunajského parku sú uznávaní
architekti, urbanisti, prírodovedci,
ochrancovia prírody a vodohospodári.
Inšpirovali sa zahraničnými projektmi,
predovšetkým v rekreačnom využití
Dunaja vo Viedni, či revitalizácii rieky
Isar v Mníchove. Napokon, rakúsky
národný park Donauauen sa tiahne až
takmer k hranici Slovenska a Bratislavský dunajský park by naň mohol prirodzene nadväzovať.
Celková rozloha plánovaného Bratislavského dunajského parku predstavuje 1954 hektárov. Súčasťou parku

» Predám 70á stav.pozemok v Plaveckom Štvrtku,
všetky inžinier.siete, cena
70 € / m2.Tel. 0904644830
» Predám 9 á pozemok v
Gajaroch.Tel. 0905442325
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

07

» Predám panelovú garáž
22 m2 (pozemok v OV), Malacky - Juh, cena 12000 € +
dohoda.Tel. 0948091425
STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

pre všetkých
od 55 do 70 rokov
Lucia Habová • 0918 679 320

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

» red

Servis klimatizácií – obhliadka zdarma
Výmena starších klimatizácií za nové
+ rok servisu zdarma
Dodávka a montáž nových klimatizačných
zariadení + rok servisu zdarma

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými skúsenosťami na trhu!

Stáli klienti každý tretí servis zdarma !!!

1-hrob 1200 € na komplet
et
2-hrob 1600 € na komplet
et

Do konca júla 2020 - 20% zľava
z celkových cien (dodávka a montáž alebo servis)
Do konca augusta 2020 - 15% zľava

Záhorácka 12, Malacky

z cien montáže alebo servisu

Po – Pia: 10.00 – 16.00, So: 9.00 – 12.00

0948 650 959

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

15 – 20% zľavy!!!

KAMENÁRSTVO
Prvých 50
zákazníkov

389 €

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

41-0022

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

POISTENIE

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

Bližšie informácie na: dodavkamontazVZT@azet.sk

» Kto by mi mohol darovať
obývaciu stenu za odvoz?
Ma a okolie. Ďakujem.Tel.
0949688583
» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel. 0919176233

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

A ZVERINEC
10
ZÁHRADA
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám brojlerové kurčatá 1-dňové a staršie.Tel.
0905835768
» 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
» Darujeme 2 mesačné
mačiatka - kocúrikov.Tel.
0918327985

10-0012

» Predám RD v podtatranskej obci Štrba. Bližšie info
na t.č. 0910146801

POHREBNÉ

PÍLA
STUDIENKA
• dosky
60 €
• fošne 1/m
3
• hranoly
• strešné laty
• stavebné rezivo
• krovy
16-0001

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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0908 367 227

10-0029

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

má byť slovenský úsek pravého brehu
Dunaja v Bratislave, ucelený úsek od
rakúskej po maďarskú hranicu, dlhý
20 kilometrov s perspektívou rozšírenia o vhodné územia aj na ľavom brehu
rieky. Jeho návštevníci budú mať k dispozícii vyše 110 km ciest a chodníkov
rôzneho charakteru. Vybudujú sa tu
pozorovacie stanoviská vtákov, obnovia sa prírodné brehy s plážami, vytvoria sa oddychové miesta na piknik a relax, ale aj desiatky kilometrov nových
cyklotrás a chodníkov, ktoré odľahčia
už v súčasnosti vyťaženú bratislavskú
hrádzu. Zásadnejšou úpravou by malo
prejsť územie Lida medzi Starým mostom a mostom Apollo.

10-0001

» V centre Malaciek dám
do dlhodobého prenájmu
zariadenú garsónku v rod.
dome, vchod z ulice, dvor.
Pre 2 zamestnané osoby.
Tel. 0910190666
» Dám do prenájmu veľký 1-izb byt v centre Ma,
cena 420 € s energiami.Tel.
0903214187
» Ubytujem jednu ženu v
RD v izbe s balkónom za 150
€.Tel. 0908114922
» Prenajmem 2,5 izb.byt na
Juhu, 0907640872

Výročia a udalosti
„Gleichschaltung“: v Nemecku boli zakázané všetky politické strany okrem NSDAP.

14. júla 1933

10-0139

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

52-0090

6

MALACKO

SLUŽBY

7

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

33-0058

16-0007

NOVINKY V PREDAJI
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ZAUJÍMAVOSŤ / SLUŽBY

8

Za desať minút 75 hot-dogov

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

tel.
11

» Kúpim rôzne starožitnosti, staré hodiny, mince, fotografie, trofeje.Tel.
0903416726
DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám sústruh na kov +
nože.Tel. 0915164194
» Predám skartovačku, cena dohodou.Tel.
0908880728
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Doučím matematiku.Tel.
0904062391
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

» Temperamentný aktívny
50-nik mladšieho vzhľadu
abstinent hľadá priateľku
štíhlej postavy od 40 - 50
rokov na vážny vzťah. Prosím foto.Tel. 0915341553
» 70-ročný hľadám partnerku na bicyklové výlety, Malacky a okolie.Tel.
0948121884

Chcete si
podať
inzerát?

JARNÁ
AKCIA

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

JARNÁ
AKCIA

Akciová cena: 1 099 €
Bežná cena: 1 199 €

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 %.

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 %.

náradia

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

Akciová cena: 3 049 €
Bežná cena: 3 249 €
Navštívte našu predajňu:

NAČO
KUPOVAŤ
K
drahé
náradie,
PRÍĎTE
SI
P
ho
h k nám
POŽIČAŤ

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
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

POKOSÍM
ZA VÁS

www.123pozicovna.sk

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

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 €

Bežná cena: 3 249 €

Navštívte našu predajňu:

Duklianskych hrdinov 5
Malacky (oproti Gajdárovi)
tel.: 0940 64 00 64

MA20-28 strana -
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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.
16-0105

pávy,

Počas každoročného Dňa nezávis- blízko seba pri dlhom stole pred fandialosti v USA sa vždy niekoľko ľudí do- cim publikom a tlačia do seba hot-dogy
slova udusí párkom v rožku - u nás obomi rukami. Avšak kvôli pandémii
tiež obľúbeným hot-dogom. Sú tam sa tento rok zápolenie uskutočnilo bez
však aj iní experti.
divákov, no bola vysielané naživo v televízii. Súťažiaci boli od seba oddelení
Sedemdesiatpäť párkov v rožku za plastovými stenami.
desať minút. To je tohotoročný rekord
Súťažný večer v plážovej štvrti Coistého žrúta menom Joey Chestnut. ney Island sa datuje od marketingovej
Prerátané na energetický príjem - je kampane v roku 1972 a koná sa každoto 92109.6 kilojoulov. Iba pre predsta- ročne 4. júla v Deň nezávislosti Spojevu - jeden priemerný bravčový rezeň ných štátov. Organizátorom je reštaumá 1300 kilojaulov. Na zabezpečenie rácia rýchleho občerstvenia Nathan‘s
energetickej rovnováhy v organizme je Famous, ktorá funguje v nepretržitej
potrebné, aby priemerne zaťažený (fy- prevádzke už od roku 1916.
zicky i duševne) dospelý človek denne
prijal cca 8 400 kilojoulov energie.
Je celkom možné, že súťažné jedenie hot-dogov v New Yorku by sa dalo
opísať ako prototyp tradície - udalosť,
pri ktorej sa oslavuje Deň nezávislosti
masívnou konzumáciou párku v rožku.
Tento rok doterajší šampión Joey
Chestnut, na Coney Island v New Yorku
ustanovil nový osobný rekord. Podľa
organizátorov súťaže má 36-ročný víťaz
prezývku „Čeľuste“ a súčasne aj nový
svetový rekord. Joey Chestnut skonzumoval za desať minút 22 tisíc kalórií.
Striebro získal 31 ročný Darron Breeden, ten zlikvidoval za desať minút 42
rožkov. Ak chcete poznať víťaza v kategórii ženy - potom víťazkou sa stala
Miki Sudo, ktorá zvládla za desať minút
zhltnúť 48 a pol párka v rožku.
Účastníci súťaže zvyčajne stoja
» red

10-0156

Občianska
riadková
inzercia
» Predám
0949225092

Najčítanejšie regionálne noviny
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» Ján Košturiak

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

AKCIA 2020

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1390 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €

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

63-0008

Vždy ju ovládali cudzie národy. Keď
sa oslobodila, ovládli ju domáci zlodeji.
Platili si svojich lokajov a spoločne rozkrádali krajinu. Štátni úradníci terorizovali obyčajných ľudí, vyberali od ľudí
provízie a úplatky. Niekedy ich obrali aj
o pôdu a majetok. Všade mali svojich
ľudí. Krajina chudobnela a zlodeji bohatli. Zničili školy, nemocnice, cesty, pôdu,
prírodu, skorumpovali sudcov, policajtov aj úradníkov, ktorí mali dohliadať na
poriadok. Ľudia boli zúfalí a modlili sa
k Bohu, aby oslobodil tento kúsok zeme
od tohto trápenia. Nakoniec sa stalo sa
niečo neočakávané. Skorumpovaní lokaji boli porazení. Víťazi prišli do úradov. Našli tam čudných ľudí, zvláštne
zmluvy a množstvo časovaných bômb.
Nemali skúsenosti s vládnutím a museli
sa veľa učiť. Nemali skúsenosti s klamstvom, intrigami a podrazmi a nechali
sa oklamať.
Porazení v strachu pred trestom
začali rozoštvávať obyvateľstvo a organizovať nepokoje. Začali zhromažďovať
peniaze a hľadať tých, ktorí by sa dali

kúpiť. Niektorí lokaji sa prezliekli za revolucionárov. Ľudia pochopili, že nestačí mať kľúče od palácov v zakliatej krajine, ale treba všetko vyčistiť. Odborníkov
na upratanie krajiny však bolo málo.
Mnohí sa stali súčasťou korupcie. Ďalší si povedali, že keď kradnú hore, tak
budú “dolu” kradnúť tiež. A v krčmách
si rozprávali, že sa aj tak nič nezmení.
Mládež odišla študovať do zahraničia a nevracala sa späť. Tým hore chodili
denne tisíce mailov a anonymov od zúfalých ľudí. Pracovali do úmoru, cítili
únavu a frustráciu z kritiky zo všetkých
strán. Ako sa to skončilo? Príbeh nemá
koniec. Opakuje sa donekonečna v histórii ľudstva. Boj dobra a zla, lenivosti
a pracovitosti, strachu a odvahy, klamstva a pravdy, zbabelosti a statočnosti.
Boj, ktorý prebieha každý deň v každom
z nás.
Príbeh
našich
charakterov a svedomia. Boh ešte
nedokončil
svoje
stvorenie. Pozýva do
spolupráce každého z nás. V
modlitbe aj v
práci.

AKCIA na farebné zákryty

Bola raz jedna krajina. Mala krásne
hory, jaskyne, hrady a čistú vodu.
Obchádzali ju prírodné pohromy aj
vojny. Bola však zakliata.

www.kamenarstvo-bocan.sk

Zakliata krajina

Výročia a udalosti
bol v Londýne vytvorený tzv. Inšpektorát česko-slovenského letectva; v Duxforde vznikla 310. stíhacia peruť.

12. júla 1940

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%

VYHRAJTE 400 €
63-0045

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

POSTAVTE SI
S NAMI
KOMPLET DOM

STUPAVA
LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

TOP CENY na všetko

a špeciálna cena na materiál
do základov Vášho domu
podrobnos na www.krajn.sk
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16-0016

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
7. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

ZAUJÍMAVOSŤ / SLUŽBY

Psi starnú
nerovnomernejšie ako ľudia

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

16-0129

Exteriérové
riešenia na kľúč

KANALIZÁCIA?

Brány / Bránky / Ploty

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

0907-798 926
0915-063 805

hafismalacky@gmail.com
www.hafismalacky.sk

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

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

za mimosezónne ceny!
montáž

Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika

HLINÍK V CENE OCELE

UPCHATÝ
ODPAD?

KLIMATIZÁCIE
predaj

KONSAD

servis

0910 111 100
0905 744 062
16-0047

www.klimatizacia.info

BENÁTSKE
STIERKY

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

94-0096

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

0907 211 797

KRTKOVANIE
63-0083

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

0907 721 667, Malacky
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VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

16-0064

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

41-0066

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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10-0145

Výročia a udalosti
dostala v Kanade Dr. Emily Howard Stoweová ako prvá žena licenciu na výkon lekárskej praxe.

16. júla 1880

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

10-0063

rokov.
Vedci sa vo svojom výskume zamerali na drobné zmeny v DNA. Tieto
početné mutácie DNA sa vyskytujú u
ľudí aj u psov. Tvoria ich určité vzorce v
genóme, ktoré naznačujú životnú fázu
Mladí psi starnú asi tak porovnateľ- jednotlivca. Vedci to využili a prišli na
ne rýchlo ako človek, no v ich vyššom dokázateľnú jednotnosť schémy starveku sa im proces starnutia spomaľuje. nutia organizmu psov i ľudí.A z toho
Vedci z Kalifornskej univerzity v San potom vznikol ich vzorec starnutia psíDiegu považujú za nesprávne všeobec- kov. Prečo je to dôležité? Veterinárni lené pravidlo, ktoré sa traduje dlhodobo kári neraz používali staré sedemročné
o veku psov, podľa ktorého jeden psí pravidlo a od toho záviseli aj ich diagrok zodpovedá približne siedmim ľud- nostické a terapeutické rozhodnutia.
ským rokom. Ich genetické analýzy, Nový vzorec bol však vytvorený iba na
najnovšie publikované v časopise Cell základe skúmaných retríverov. V prípaSystems poukazujú na teóriu, že štvor- de ostatných plemien psov, ktoré majú
nohí priatelia so vzrastajúcim vekom nižšiu alebo vyššiu priemernú dĺžku
starnú čoraz pomalšie ako ich ľudská života, sa vzorec môže líšiť.
“rodina”.
Ak máte doma zástupcu labradorŠteniatka a mladí psíci starnú ob- ského plemena, tak po novom berte do
zvlášť rýchlo v porovnaní s ľuďmi, ale úvahy, že váš, napríklad päťročný psík,
neskôr sa proces ich starnutia spoma- si práve užíva zrelú dospelosť - vek päťľuje. Namiesto jednoduchého sedem- desiatnikov.
ročného pravidla, vedci na základe
svojich štúdií na viac ako stovke labradorských retíverov navrhujú trochu
komplikovanejšiu formuláciu. Podľa
nej by jednoročný pes nebol porovnateľný so sedemročným človekom, ale
s 31 ročným človekom, štvorročný pes
až s 53 ročným človekom. V deviatom
roku života tak pes dosahuje porovnateľnú starobu ako ľudia vo veku 66
» Zdroj: Cell Systems

KONSAD s.r.o.

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0003

To, čo sa predpokladalo už dávnejšie, potvrdila najnovšie aj genetická
analýza. Dokázala, že naši štvornohí priatelia nestarnú konštantne
rýchlejšie ako my.

Najčítanejšie regionálne noviny
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SPOLOČNOSŤ
SPOLOČNOSŤ
/ ZAMESTNANIE

MALACKO
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Keď sa povie A...
Malo by sa povedať aj B. Mnohí si u
nás myslia, že sú kazateľmi jedinej
prípustnej pravdy a tak skresľujú, fabulujú či priam klamú. Tak to bolo aj
s tvrdeniami o neskutočne obmedzujúcich opatreniach u nás, hraničiacimi až s porušovaním ľudských práv.

nancov na počet nevyhnutný pre ich
nové využitie - ubytovanie zdravotníckeho personálu a karanténne kapacity.
Nasledoval zákaz verejných podujatí a
združovania vôbec a to ani vrámci rodiny, ak ste bývali v iných domácnostiach.
Ustaly stavebné práce a ku každej údržbárskej(vodo-/elektro inštalatér napr.)
Môžeme opísať veľa príkladov zo za- ste museli doložiť, či to bolo skutočne
hraničia, kde boli a doteraz sú obme- nevyhnutné. V aute nesmeli sedieť dve
dzenia oveľa prísnejšie. Začnime naprí- osoby z dvoch rozdielnych domácnosti.
A ľudia nereptali.
klad Veľkou Britániou.

Prvá chyba bola osudná

Boris Johnson ako premiér urobil
najskôr dosť nešťastne rozhodnutie,
že treba krajinu “premorit”, teda neuviesť do praxe žiadne prísne obmedzenia, nech si ľudia vybudujú kolektívnu
imunitu. Teória je teória, prax je prax a
tá ukázala, že keby sa opatrenia prijali
včas, nemuseli by sme v Británii na tri
mesiace úplne vypnúť ekonomiku. Podobný prístup za chybu označil aj hlavný epidemiológ vo Švédsku, ktoré tiež
nedbalo na sploštenie krivky a stavilo
na premorenie.

Na Slovensku ste to nezažili

Príchodom plného lockdown sa krajina doslova zastavila. Škótsko-Anglická hranica bola uzatvorená prakticky
úplne, následovalo uzatvorenie tzv.
Counties, teda regiónov a napokon obmedzenie verejnej dopravy aj na vnútroregionálnej úrovni.Na vstup do MHD
ste potrebovali okrem rukavíc a rúška
ešte aj oficiálny doklad od zamestnávateľa, že ste kľúčový zamestnanec a ten
vás oprávňoval cestovať len vo vymedzenom priestore, nie univerzálne. Asi
ako keby ste žili v Pezinku a dochádzali
do Bratislavy, tak tam by vás kontrola
pustila. Ale do Trenčína (ak by vôbec
Prišlo uzamknutie
23.3. bol vyhlásený lockdown, teda jazdil vlak) by vám nepredali ani lístok.
“uzamknutie” s platnosťou od 26.3.. Všetky verejné podujatia sú naďalej zruPravidlá zastavili akúkoľvek dopravu šené, komunálne voľby odložené.
mimo Britániu s výnimkou zásobovania, všetky druhy pohostinstiev a čo sa Obmedzenia pokračujú
týka hotelov, tak tie okresali zamestVšetky plánované úkony mimo ur-

Zavreté bolo doslova všetko
gentných (v zmysle napr. transplantácii)
sú pozastavené. Ak nemáte v tele zabodnutý nôž alebo iný naliehavý problém,
tak môžete zavolať lekárovi, popísať príznaky a on vám pošle predpis do vami
vybranej lekárne vo vašom okolí.

Zhrnutie

Opatrenia na Slovensku boli menej
drastické, ale prijaté včas. Dnes sú prakticky ukončené - aspoň tie, ktorá budia

dojem osobných obmedzení. Máme v
nemocniciach infekčné oddelenia a kto
vie, že je, alebo by mohol byť infekčný,
má zo zákona povinnosť dodržať všetky
predpisy, ktoré sú pre takýto stav vyžadované. Nie preto, že je to napísané v
zákone, ale preto, že je to pre bezpečie
nás všetkých.

Z Veľkej Británie pre REGIONPRESS
Ondrej Putra

Výberové konanie
riaditeľ/riaditeľka Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok
riaditeľ/riaditeľka Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, 811 03 Bratislava
Ponúkaný plat:
Termín nástupu:
Vzdelanie:
Požadovaná prax:
Náplň práce:

od 1 800 €
dohodou
vysokoškolské II. stupňa humanitného, ekonomického alebo právneho zamerania
minimálne 3 roky riadiacej praxe alebo 5 rokov práce v zariadení sociálnych služieb
riadenie, kontrola činnosti zariadenia, zabezpečenie plynulej prevádzky či analyzovanie
a vyhodnocovanie hospodárenia s verejnými prostriedkami

Požadované doklady je potrebné doručiť do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava do 31. 07. 2020.
Viac: bratislavskykraj.sk/otvorena-zupa/volne-pracovne-miesta

94-0097

www.bratislavskykraj.sk
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www.kia.sk
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so zvýhodnením až 1900 €
138 € / MESIAC
VRÁTANE
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KIA RIO EXTRA
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Zacnite žit znova naplno s programom
#KiaSpoluVpohybe.

30䝖/䜋;䜋36,"

( " 3 " / $ * "  , 7" - * 5 :

Tel. kontakt: 0918 103 138

16-0211

Ponúkame Vám na prenájom obchodný
priestor v Rohožníku vo výmere 90 m2.
Priestor prešiel kompletnou rekonštrukciou
a nachádza sa vo výbornej lokalite v centre
na ulici Obchodná. Cena dohodou.

Predstavujeme vám jedinečný program #KiaSpoluVpohybe so 7 garantovanými istotami Kia, s ktorými získate
prevratné šesťročné financovanie Kia Light s nulovým úrokom, historicky najnižšími splátkami a možnosťou ich
odloženia až na tri mesiace, cenové zvýhodnenie až do 1900 €, ročnú dialničnú známku a plnú nádrž paliva
zadarmo. K tomu, samozrejme, získate aj jedinečnú 7-ročnú záruku Kia. Neváhajte a využite 7 garantovaných istôt
Kia pri kúpe modelu Kia Rio, teraz v akčnej výbave EXTRA už od 11 390 € s výbavou v hodnote 300 € zadarmo.
Cenníková cena auta je 12 590 €, akciová cena 11 390 €. Uvedená výška splátky 137,94 €* obsahuje PZP a havarijné
poistenie pri 25 % akontácii (2 847,50 €) a dĺžke splácania 84 mesiacov. Výška spracovateľského poplatku
predstavuje 341,70 €, poplatok za prevod vlastníctva po ukončení je 68,34 €.
Všetky informácie vám radi poskytneme priamo v predajni, alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

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

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016 nositeľom
najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!
Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Táto ponuka platí len na skladové vozidlá, bližšie informácie sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia.
Kombinovaná spotreba paliva: 5,5-6,4 l/100 km, emisie CO2: 126-146 g/km / WLTP. * Záruka 7 rokov/150 000 km. O odklad splátok na maximálne 3 mesiace
s možnosťou predlženia o ďalšie 3 mesiace počas trvania pandémie môže podľa ustanovení zákona c. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 požiadať Fyzická osoba nepodnikateľ (súkromná osoba) alebo
Fyzická osoba podnikateľ a malý zamestnávateľ v prípade problémov so splácaním splátok ako dôsledok pandémie. Podrobné informácie pre zákazníkov
o nároku a postupe podania žiadosti o odklad splátok nájdete aj na webovom sídle nášho financného partnera www.csobleasing.sk.
16-0074

KLIMATIZÁCIA

0905 859 679

0907 598 168

Výročia a udalosti
Štúr, Hurban a Hodža na fare v Hlbokom
kodifikovali spisovnú slovenčinu.

Bratislava • Malacky

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

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH
Z PVC FÓLIE

MA20-28 strana -

0915 645 146
www.izoldetail.sk
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10-0225

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

10-0023

pri ná

PREDAJ / MONTÁŽ / SERVIS

11. júla 1843
10-0047

16-0187

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

999 €

s montážou

TEPOVANIE

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

3,5 Kw

Karol Mikláš

16-0163

HĹBKOVÉ

FARMÁRI / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Minister pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Ján Mičovský sa spolu so štátnym tajomníkom Martinom Feckom
a zástupcami zo sekcie pozemkových
úprav MPRV zúčastnili na seminári o
pozemkových úpravách, zelenej krajine a trvalo udržateľnom živote na
vidieku.
Tento problém je multirezortný, dotýka sa pôdohospodárstva, životného prostredia aj dopravy. „Treba nájsť správnu
mieru. Nielen sceľovať pozemky, ale aj
tvoriť krajinu. Mali by sme do nej vrátiť
aleje, stromoradia, vetrolamy, vodné plochy. Musíme myslieť aj na hodnoty, ktoré
boli dané našimi predkami. Do krajiny
musíme zakomponovať aj kríž a kaplnku,
ktoré stoja pri ceste už roky,“ vyjadril sa
minister Ján Mičovský.
„Do konca júla by malo byť podpísaných 130 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi PPA
a MPRV. Po podpise sa začnú vykonávať
úpravy v týchto 130 katastroch. Intenzívne hľadáme ďalšie zdroje financií na
projekty pozemkových úprav, aj realizáciu spoločných zariadení a opatrení
(remísky, vetrolamy, aleje, vodozádržné
a protierózne opatrenia) či už zo štátneho
rozpočtu alebo z eurofondov, vrátane pri-

pravovaného programu EÚ Next Generation,“ uviedol M. Fecko.
Pozemkové úpravy, sceľovanie, to
sú témy, ktoré sa tiahnu samostatným
Slovenskom už desiatky rokov. Na Slovensku pritom máme viac ako 3.500 katastrálnych území so 100 mil. vlastníckych vzťahov. Na jednu parcelu pripadá
priemerne 12 vlastníkov. Za takmer 30
rokov sa urobilo len 431 projektov pozemkových úprav. Vláda SR deklaruje,
že do ďalších 30 rokov budú tieto úpravy
na celom Slovensku ukončené, čo vyrieši problémy katastra, pôdy, nájomných
vzťahov, ale aj kríženia farmárov na poliach. Možno je to trochu optimistický
predpoklada a na jeho splnenie by si to
žiadalo maximálnme zintenzívniť pomalosť súčasného procesu.

S TAV E B N É
P R ˘C E
× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE
0910 620 160

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-0097

Boj o krajinu musíme vyhrať

13

16-0194

MALACKO

» red

Výročia a udalosti
1908 na londýnskych olympijských hrách po prvýkrát v moderných dejinách súťažili aj ženy.

U

3 7 5
2

Výročia a udalosti
popravili boľševici cára Mikuláša II. s rodinou.

17. júla 1918

4 2

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Frézovanie

komínov

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

Ceny sú
vrátane DPH

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:

• KONTROLÓR / KONTROLÓRKA
• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € brutto/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € brutto/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné benefity. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky

Životopis zasielajte na: office@ttcontrols.sk, tel.: 034/778 20 90, www.ttcontrols.sk
alebo osobne Radlinského 23, Malacky 90101, po – pia 8:00-12:00 / 12:30 – 16:00

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

ZĽAVAEZ

v Stupave

ER

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
10-0049

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

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
41-0015

2
6

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

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

16-0218

K 4 6

3 7
2 6
5

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže
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36-0002

O

5

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
ROZVOZ e
čím
• 1-14 dňové landerské húsatá
Zabezpe
• Mulard káčere na výkrm
krmivo pre nosnice,
• brojlerové kačice na výkrm rastová a znášková

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
ZNÍŽENIE
CIEN

D2

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

36-0007

S 9
U

7
3
2 4
9
1 4
4 3

63-0017

13. júla 1908

14
Domáce nápoje
plné ovocia
Pravdaže nie je asi nič lepšie,
ako uhasiť smäd čistou vodou.
Aj podľa odborníkov je obyčajná
voda najlepšou voľbou. Po nej nasleduje stolová minerálna voda s
obsahom sodíka do 100 mg na liter, potom bylinkové čaje, ovocné
čaje alebo šťavy či ovocné limonády. Prinášame zopár tipov na príjemné letné osvieženie v podobe
domácich limonád a smoothie.
Limonáda s mätou a ovocím

Suroviny: liter vody, šťavu z 1 citróna, lyžicu hnedého cukru alebo medu,
mätu, bobuľové ovocie na dozdobenie
podľa vlastného výberu - vhodné sú
maliny, černice aj čučoriedky
Postup: Vodu nalejeme do džbánu
a rozmiešame v nej cukor alebo med.
Mätu dôkladne umyjeme a osušíme.
Do vody primiešame šťavu z citróna a
lístky mäty. Limonádu podávame v pohároch naplnených bobuľovým ovocím a dozdobených bylinkami.

Osviežujúca limonáda s bobuľovým
ovocím. foto autor silviarita pixabay

Smoothie s melónom,
banánom a malinami

Suroviny: 300 g červeného melóna,
banán, 100 g malín
Postup: Červený melón pokrájame
na menšie časti a vložíme do mixéra.
Pridáme banán zbavený šupy a umyté
maliny. Všetko dobre rozmixujeme.

Smoothie si môžete pripraviť z kombinácií rôznych druhov ovocia či zeleniny, podľa vlastnej chuti.
foto autor silviarita pixabay

Miešaný nápoj
s bazovým sirupoma

Suroviny: na jeden pohár potrebujeme 3 cl bazového sirupu, 8 lístkov
mäty, nealkoholické šumivé
Postup: Pohár naplníme ľadom a
pridáme 3 cl bazového sirupu a zopár
lístkov mäty. Dolejeme nealkoholickým šumivým a premiešame lyžičkou.
Náš tip: Ak budete nápoj servírovať dospelým, môžete nealkoholické šumivé
zameniť za sekt.

TIP NA LETO

Najčítanejšie regionálne noviny

Aké by to bolo leto bez nanukov, zmrzliny či skvelých dezertov

Osviežujúce dobroty na horúce
dni
Počas horúcich letných dní hľadáme asi všetci možnosti, ako sa
čo najlepšie schladiť a osviežiť.
Okrem pobytu pri vode nám dobre padnú osviežujúce nápoje. Ďalšou výbornou voľbou sú nanuky
ale aj možno o čosi menej známe
sorbety.
Chystáte domácu oslavu či letnú párty? Pripravte doma chutné limonády,
smoothie, nanuky, zmrzlinu či sorbety z
čerstvých a kvalitných surovín. Blízky i
priatelia to istotne ocenia.

Sorbet z červeného melóna

Suroviny: 120 ml vody, 500 g červeného melónu, 3 PL práškového cukru, 1 ČL
nastrúhanej citrónovej kôry
Postup: Vodu zmiešame s cukrom, citrónovou kôrou a varíme kým
sa cukor nerozpustí. Potom necháme
vychladnúť. Zatiaľ zbavíme melón jadierok, nakrájame ho na malé kúsky a
rozmixujeme. Rozmixovanú zmes zmiešame s vychladnutou cukrovou vodou
a vložíme do chladničky. Po hodine
preložíme sorbet do nádoby vhodnej na
mrazenie a vložíme do mrazničky. Mrazíme aspoň 4 hodiny, pričom každú polhodinu zmes premiešavame vidličkou.
Podávame v miskách zdobený lístkami
mäty alebo medovky.

Nanuky potešia najmä deti.
chladničky. Po hodine preložíme sorbet
do nádoby vhodnej na mrazenie a vložíme do mrazničky. Mrazíme aspoň 4
hodiny, pričom každú polhodinu zmes
premiešavame vidličkou. Podávame na
tanierikoch zdobený malinami a lístkami mäty alebo medovky.
Náš tip: Ak je sorbet určený dospelým, môžete doň tesne pred podávaním
primiešať pár kvapiek malinového likéru.

foto autor silviarita pixabay
mrazničky.
Náš tip: Ak nanuky pred podávaním
krátko podržíte pod horúcou tečúcou
vodou, budú sa vám ľahšie vyberať z
formičiek.

Banánová zmrzlina

Suroviny: 5 banánov, 3 lyžice gréckeho jogurtu, 2 lyžice arašidového masla
Postup: Deň vopred zbavíme banány
šupy, nakrájame ich na kolieska a dáme
Malinový sorbet
do mrazničky. Na druhý deň vložíme
Suroviny: 250 ml vody, 500 g malín, Čučoriedkové nanuky
ešte zmrazené banány spolu s arašido250 g práškového cukru, 1 ČL čerstvej
Suroviny: 250 g čučoriedok, 150 g vým maslom a gréckym jogurtom do
citrónovej šťavy
kryštálového cukru, 150 ml vody, šťava mixéru a všetko dohladka vymixujeme.
Postup: Vodu zmiešame s cukrom a z polovice citróna
Môžeme ihneď podávať, prípadne odlozahrievame kým sa cukor nerozpustí.
Postup: Z vody a kryštálového cukru žiť do mrazničky na neskôr.
Potom do hrnca k sirupu vsypeme ma- uvaríme na miernom ohni hustý cukroliny a varíme ich za stáleho miešania vý sirup a necháme vychladnúť. Potom Dezert so zmrzlinou a ovocím
až kým sa rozvaria a vznikne malinové sirupom zalejeme čučoriedky, pridáme
Suroviny: 1000 g zmrzliny podľa vášpyré. To následne scedíme do misky tiež citrónovou šťavu a rozmixujeme ho výberu – hodí sa vanilková prípadne
tak, aby sa tam nedostali zrniečka. Ne- ponorným mixérom. Zmes nalejeme do mascarpone, 6 bielkov, 300 g kryštálocháme vychladnúť. Potom vmiešame nádobiek určených na výrobu nanukov vého cukru, 1 ČL vínneho octu, bobuľocitrónovú šťavu a misku vložíme do a uložíme ich aspoň na tri hodiny do vé ovocie, sušienky a mleté pistácie na
ozdobenie
Postup: Z bielkov vyšľaháme sneh.
Počas šľahania k nim po lyžičkách
pridávame cukor a po kvapkách ocot.
Šľaháme, kým nevznikne pevná pena.
Naplníme ňou cukrárske vrecko, alebo
sáčok, ktorému sme odstrihli jeden rožtek.
Plech vyložíme papierom na pečenie. Z bielkovej peny nastriekame na
plech krúživým pohybom kolieska v
tvare snehových pusiniek s priemerom
asi 7 cm. Vložíme do rúry a pečieme pri
teplote 140°C asi 40 minút. Po upečení budú mať pusinky pevný povrch a
mäkké vnútro. Necháme ich vychladnúť. Podávame na dezertom tanieriku
zdobené kopčekom obľúbenej zmrzliny,
bobuľovým ovocím a mletými pistáciami a medzi prstami podrvenými sušienkami.
Malinový sorbet môžete podávať aj ako dezert. foto autor shuettner890 pixabay STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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ZAMESTNANIE

MALACKO
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PONUKA PRÁCE
V ČR

OSTRAVA - OPERÁTOR VÝROBY
ŠTETI - ZVÁRAČI NA ŽIVNOSŤ
MLADA BOLESLAV - VODIČ VZV, RETRAK

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

VHODNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY.
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ.
MOŽNOSŤ ZÁLOH A NADČASOV.

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

prijmeme na TPP

STAVEBNINY

MAJSTRA VÝROBY

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

do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi
mzda: 900,- eur brutto + výkonnostné odmeny po zaškolení

požadovaná technická zručnosť
baluchova@krajn.sk, 0905 665 720

16-0019

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

Predpokladaný deň nástupu do práce:
2. september 2020
Pracovný úväzok: 100%
Základná hrubá mesačná mzda: 600 - 750 EUR
Požiadavky:
- stredné odborné vzdelanie
- bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
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
becarova.nina@csmalacky.sk do 15. augusta 2020.
K žiadosti je potrebné priložiť:
- životopis (aj s uvedením telef. čísla)
- súhlas so spracovaním osobných údajov na účely
výberového konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní
na osobný pohovor.
Kontakt: Nina Bečárová, 0917 350 602

Výročia a udalosti
dostala v Kanade Dr. Emily Howard Stoweová ako prvá žena licenciu na výkon lekárskej praxe.

16. júla 1880

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• TLAČIAROV
• ROBOTNÍKOV do výroby a expedície
• NASTAVOVAČOV orezových liniek
• KNIHÁROV - zoraďovačov
• KNIHÁROV - rezačov
• MECHANIKA polygrafických strojov
Mzda od 820 € - 1 500 €

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

Požiadavky:

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

52-0089

Bližšie informácie:

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

POMOCNÁ SILA
V KUCHYNI
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10-0002

NÁSTUP IHNEĎ

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 760 € brutto + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •
zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania •
preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy
v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk
Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

10-0148

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

85_0464

0800 500 091

WWW.KOSNTRUKTER.SK

94-0101

BEZPLATNÁ LINKA:

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

ZDRAVIE / SLUŽBY

16
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Vstavané skrine
na splátky

OBNOVA STRIECH

POZOR!! Penzión *** Oravská horáreň
poskytuje pobyty s DOTÁCIOU 50€
pre dôchodcov!!
Dovolenka na 7 dní / 6 nocí s plnou

BEZ DEMONTÁŽE !

NON STOP lin

Termíny: 16.8 - 22.8. | 30.8 - 5.9.
6.9 - 12.9. | 13.9 - 19.9.2020 a neskôr

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Rezervácie: 0918 494 494
0905 978 920, 0918 591 942

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

www.oravskahoraren.sk

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava
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ka

0944 720 932

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

87-0046

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

66-0140

34-0099

www.lk-servis.sk

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

penziou a bohatým programom
iba za 192€ / 1 nepracujúca osoba !!
Možnosť aj cez REKREAČNÉ POUKAZY

0918 531 177

Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

