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Masky nás demaskovali

KAMENÁRSTVO

Ide do tuhého, zúri druhá vlna, nákaz zapnete do bezpečnostných pásov, tiež
a obetí je viac, ako v marci a v apríli, niekto obmedzil vašu slobodu?
keď mal každý - ako vravela moja staZrazu sa vynorilo toľko bojovníkov
rá mama - “scisknutú ric”.
za ľudské práva, že ak by čo len ústa otvorili počas uplynulých tridsiatich rokov,
Vtedy som iba zriedkavo videl nie- žijeme si v rajskej demokracii. Kde boli
koho vyjsť na ulicu bez rúška, to už doteraz? Kedy sa ozývali keď zo zamestnaozaj musel byť “ignorant a vyvrheľ”. nania vyhadzovali “naši” šéfovia stra(Alebo človek s diagnózou, ktorá mu nícky nepohodlných zamestnancov? Kde
rúško neumožňovala nosiť.) Rukavice boli všetci tí “slobodumilujúci”, keď sa k
mal každý druhý a rabovanie obchodov moci dostávali režimy, po ktorých nám tu
sa dialo organizovane, päť zákazníkov zostali iba každodenné zatýkania zločinv dedinskom obchode a ostatní vonku. cov Národnou kriminálnou agentúrou?
Mimochodom, ako mole? Darí sa im? Že Vlastne, ani sa netreba pýtať, odpovede
pozdravujem!
dal spomínaný prieskum Focusu.
Minulú nedeľu istá súkromná teleMimochodom, ak už ide o ľudské
vízia zverejnila prieskum Focusu, z kto- práva - moje základné ľudské právo je
rého bolo úplne zjavné, z akých táborov právo na zdravie. A budem si vyžadovať
a z prostredia akých hodnôt sa grupujú jeho plnenie hoci aj sankcionovaním neodmietači rúšok. Bol to argument nad dodržiavania opatrení, ktoré mi to právo
všetky argumenty a iba potvrdil to, čo si majú zabezpečiť v praxi. A treba sa poďaväčšina spoločnosti iba myslela a o čom kovať polícii, ktorá pokutuje tých, ktorí
bola presvedčená. Ten prieskum teda ignorujú spoločensky záväzné pravidlá,
neprekvapil, ale mimoriadne pomohol. ako aj mladíkovi na benzínke, ktorý jedZorientovať sa v tom, kto je teraz, počas nou ranou poslal k zemi ignoranta, ktorý
druhej vlny - kto.
sa fyzicky oboril na pumpárku len preto,
Kto myslí na seba, na svoje pohod- že ho požiadala, aby si nasalie, kto nie je zodpovedný, kto ignoruje dil rúško. Toto sú hrdinopravidlá a nariadenia. Naopak, podľa via týchto dní.
Inak, pokojne tie rúšrúšok na tvárach možno poznať doteraz
mnohých nepoznaných ohľaduplných, ka nenoste, aspoň už z
zodpovedných, mysliacich na iných, diaľky vidno, kto je kto.
S pozdravom
nielen na svoje ja a takzvané svoje “práva”. Mimochodom, ak si zlomíte nohu a
lekári vám ju dajú do sadry, tiež porušili
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
vaše ľudské práva? Alebo keď sa v aute

Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY
•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA
•BIELENIE•PIESKOVANIE
Srdeène vítame nových pacientov
Na Brehu 3, Malacky | 0905 632 250 | www.zubky.eu

ČISTENIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

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

NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk
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0917 466 250

16-0068

0908 437 079

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

KANALIZÁCIE

52-0009-1

10-0038

www.annastudio.sk

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

10-0079

ZUBNÁ AMBULANCIA • MALACKY

• upratovanie
• čistenie kožených
sedačiek

94-0128

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

ing. kubaška

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

www.plzenskahodovna.sk

Najlepší výber KOTLOV

KRTKOVANIE

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

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
16-0005

plzenskahodovna
#poctivapivaren

10-0063

16-0030

BENÁTSKE
STIERKY

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

10-0001

0948 650 959

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

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

VÝVOZ ŽÚMP

www.krtkozahorie.sk

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

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

KANALIZÁCIE

0915 879 349

Záhorácka 12, Malacky

16-0003

ČISTENIE

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými
skúsenosťami na trhu!

NAŠA BEZPEČNOSŤ / SLUŽBY, ZDRAVIE
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Malacky, Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb,
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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

Polícia v súvislosti s pandémiou
nového koronavírusu evidovala do
konca augusta 3687 priestupkov, ktoré
sa týkajú porušenia nariadenej karantény, povinnosti nosiť rúško a zákazu
otvorenia prevádzok. Najviac priestupkov, 711, bolo zistených v Košickom kraji a najviac porušení povinností nosiť
rúško sa objavilo v Žilinskom kraji, a to
425. Polícia celkovo zaevidovala 9855
udalostí. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva
vnútra SR Barbara Túrosová.
Ako ďalej informovala, okresné
úrady na Slovensku evidujú prostredníctvom odborov krízového riadenia
506 priestupkov, z ktorých 478 bolo vyriešených. Po preverení okolností tretinu postúpili regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ukázalo sa, že išlo
o konanie posudzované podľa zákona
o ochrane, podpore a rozvoji vereného
zdravia. V 40 percentách prípadov bolo
porušenie zákona riešené pokutou
alebo pokarhaním a 22 percent bolo
odložených. Ostatné skutky sú ešte v
riešení. Najviac priestupkov bolo zaevidovaných v Trnavskom kraji, a to 117.
„Treba si uvedomiť, že nám v žiad-

16-0008

drevené brikety NESTRO
zo smrekových pilín a kôry, bez pridania chemických látok

185€ / 1 t
€
/ 10 kg
2,30
bez DPH

bez DPH

Studienka 29
0905 496 263, mik_san@centrum.sk

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

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

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

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

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

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

SPÔSOBUJÚ
VÁM SCHODY
PROBLÉM?

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Vaše objednávky prijímame na tel.:

Stannah Vám ponúka stoličkové
výťahy na všetky typy schodísk.

034/659 2101, 0905 471 325

ŤZP občanom poradíme, ako
získať na zakúpenie štátny
peňažný príspevok.

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

Viac ako

750 000
Stannah
inštalácií
výťahov

Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!
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52- 0113

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

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

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

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

» red

ZNÍŽENIE
CIEN

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

389 €

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

Stupava

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

10-0198

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

nom prípade nejde o zbieranie pokút.
Opatrenia majú chrániť nás všetkých a
nosenie rúška je to najmenej, čo môžeme jeden pre druhého urobiť,“ uviedol
minister vnútra Roman Mikulec.
Okresné úrady, ale i polícia od vyhlásenia mimoriadnej situácie každý
deň riešia priestupky a preverujú podozrenia z priestupkov spáchaných v
súvislosti s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR. Tých
sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej
situácie neuposlúchli výzvy a pokyny
inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti
s plnením zákona o civilnej ochrane.
„Za takýto priestupok môže byť počas
mimoriadnej situácie uložená pokuta
až do 1659 eur, v blokovom konaní do
1000 eur,“ spresnila Túrosová.

16-0252

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

V 40 percentách prípadov bolo porušenie zákona riešené pokutou
alebo pokarhaním a 22 percent bolo
odložených.

41-0022

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk
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41-0015

redakcia:

Polícia eviduje vyše 3500 priestupkov
v porušení pandemických opatrení

Ceny sú
vrátane DPH

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

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

KOMPLETNÉ
16-0005

OČNÉ

VYŠETRENIE
0918 734 397
OBEDOVÉ MENU
formou bufetových stolov
"zjedz, koľko vládzeš"

OČNÝ LEKÁR
alebo
OPTOMETRISTA

pon - pia:
11 - 14 h

ROZVOZ / 0919 488 012

Gucci, Marciano, Tommy Hilfinger,
Ray Ban, ESPRIT, Hugo BOSS, Vogue,
Carerra Pier Martino, PRADA

www.oftalens.sk

10-0216

Výber z 1000 značkových
dioptrických a slnečných rámov

Jedálny lístok denné menu + rozvoz
www.gallcaffe.sk
U PAPKÁČA, roh Veľkomoravskej a Jánošíkovej ul. 4, Malacky

10-0173

- objednávky obedov do 10:00 h
- večerný rozvoz od 14:00 do 20:00 h
DENNÉ MENU 4,20 €

PREDAJ MÄSA

PREDAJŇA:

× bravčová krkovička s kosťou
× bravčové stehno
× bravčový bok s kosťou
× bravčové plece
× kuracie štvrte

Bernolákova 3
Malacky (sídl. Domky)

OBJEDNÁVKY:

0917 102 395
0915 778 455

MA20-38 strana -

3,99 €

4,70 €

3,99 €
3,99 €
3,99 €
1,90 €

4,60 €
4,70 €
4,80 €
2,80 €

OTVORENÉ:

Ne - Pon: zatvorené
Ut - Pia: 8 - 16, So: 7.30 - 11
3

10-0214

AKCIA

od utorka 22.9.2020

A DOMÁCICH VÝROBKOV

HLAVU HORE / SLUŽBY, SPOMIENKY
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Obyčajní a nezávislí

» Predám pekný veľký 3-izb
byt v centre Ma, čiastočne
zariadený, cena 121.000 € +
dohoda.Tel. 0903214185
» Predám 2-izb byt v Studienke.Tel. 0908761258
BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Poskyt. ubyt. v RD MA.Tel.
0910418101
» Dám do prenájmu 1-posteľovú izbu v Ma, cena 150
€.Tel. 0903214187
» Prenajmem 1,5 izbový
slnečný byt v centre Malaciek.Tel. 0918950543
» Prenajmem zariadenú
izbu so soc.zar.v RD v Zohore, komfort.Tel. 0903361804
» Od 01. 10. 2020 prenajmem 1-izb byt v Malackách,
cena 370 € vrátane energií.
Tel. 0908729313
» Prenajmem 3 izbový byt
na Záhoráckej ulici v Malackách.Tel. 0905263947
» Prenajmem 1-izb byt plne
zariadený v centre Malaciek, mesačne 450 € vrátane energií.Tel. 0905859679
» Dám do prenájmu pekný
veľký slnečný 3-izb byt v
Ma.Tel. 0905320880

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

• 1-hrob od 990 €
AKCIAR • 2-hrob od 1300 €

SEPTEMBE

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

0905 621 229

všetky
kamenárske
práce

10-0066

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

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

Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

» Predám panelovú garáž
22 m2 (pozemok v OV), Malacky - Juh, cena 12000 € +
dohoda.Tel. 0948091425

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

Dňa 21. 09. 2020 uplynie 2. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
MARIÁN BUBNIČ zo Stupavy.

MARTIN EGL zo Závodu.

S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka, syn, dcéry s rodinami
a ostatná rodina. Spomínajte s nami.

MA20-38 strana -

10-0168
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0910 902 635•0905 323 022

Dňa 21. 9. 2020 by
sa dožil 100 rokov
náš drahý otec,
stareček

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

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

krátka
dodacia lehota

63-0005

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

16-0251

03

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

www.kamenarstvo-bocan.sk

» Odkúpim vaše staré, jazdené aj havarované auto,
ponúknite.Tel. 0905218938
» Kúpim motocykel jawu,
čz aj terénnu, a náhradné
diely.Tel. 0907374235

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

63-0008

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

0904 466 799

4

S láskou a úctou naňho v modlitbách
spomínajú syn Stanislav Egl s rodinou,
dcéra Mária Maderová s rodinou
a vnuci Majzúnovci s rodinami.

10-0206

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

0911 566 799

16-0053

Dňa 21. 9.
2020 si pripomíname
5. výročie, čo
nás navždy
opustil náš
drahý Karol Hlavenka z
Veľkých Levár. S láskou a
úctou spomínajú manželka
a synovia s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

roky budované peňazovody na rozkrádanie štátu. Mnohým mafiánom a oligarchom hrozí, že im vyschnú zdroje. Keď nepomáhajú dohody cez peniaze, prichádza
očierňovanie ľudí, vyrábanie káuz a tvrdé
vyhrážky.
Čo by mohlo pomôcť? Keď Pán urobil z päťky dvadsaťpäť, možno má s nimi
Zostanú títo ľudia obyčajní a nezávis- svoj plán a zachová im cit, zdravý rozum
lí? Nerobme si ilúzie. Je to štandardná vzor- a odvahu. Možno by sme im mali dávať
ka slovenského národa. Sú medzi nimi aj spätné väzby a informácie z reálneho
schopní aj neschopní, poctiví aj nepoctiví. života. Dúfajme, že sa k nim dostanú cez
Zakúšajú, ako chutí moc. Komicky pôsobí ochranný val tých, ktorí ich chcú zbaviť
snaha niektorých zapáčiť sa novinárom. obyčajnosti a nezávislosti. Mali by sa spoNamiesto mena sa začínajú oslovovať lu viac stretávať, rozprávať, budovať dôvefunkciou, učia sa používať majáky na au- ru a súdržnosť. Starostlivo vyberať ľudí vo
tách a niektorí obyčajní ľudia prejavujú až svojom okolí a vytrvalo čistiť chliev, ktorý
prebrali. Na Slovensku stále vládne SMER
neobyčajnú nekompetentnosť.
Majú okolo seba rôznych prikyvova- a ich ľudia. Máme tu „pekelné stroje“ na
čov, lobistov zo zahraničných firiem a na- kradnutie. Budovali ich od deväťdesiatych
šepkávačov, ktorí ich postupne zbavujú rokov. Toto je práca pre
zdravého rozumu a oddeľujú od reality - tvrdých chlapov, nie
aby z nich urobili figúrky, aké sme tu videli pre usmievavých ministrov s peknými
v ostatných desaťročiach dosť.
Verím v zázraky. Tak ako sa päť per- rečami. Obyčajní a
cent zmenilo na dvadsaťpäť, môže si kritic- nezávislí musia byť aj
ké množstvo obyčajných ľudí zachovať ne- tvrdí a nekomprozávislosť na všetkých pokušeniach, ktoré misní. Držme
sú okolo nich. Tak ako Boží Syn, pokúšaný im palce.
diablom na púšti.
Toto je vážna hra. Začali sa prerušovať
» Ján Košturiak

AKCIA na farebné zákryty

SPOMIENKY
17
SPOMIENKY

Začiatkom roka 2020 sa stal zázrak. Päť
percent sa zmenilo na dvadsaťpäť. Obyčajní ľudia získali neobyčajnú príležitosť zmeniť krajinu. Zároveň sa vystavili aj obrovskému pokušeniu vytvoriť
si závislosť na moci, peniazoch, pýche
a sláve.

16-0066

Občianska
riadková
inzercia

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

Najčítanejšie regionálne noviny
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5. ročník zo sedemročného cyklu podujatí
zameraných na zviditeľnenie významných miest
Rok 2020 bol venovaný sprítomneniu fotografií zo strešnej časti
zohorského kostola, informáciam o obnove sochy sv. Vendelína
a prehliadke resp. sprítomneniu informácií o Kultúrnom dome.

Program bol nasledovný:

16.00 – 16.45 h: Výstava fotografií strešnej
časti kostola (miesto: exteriér pred kostolom).

17.00 – 17.45 h:

Odborný výklad

18.00 – 19.00 h:

Prehliadka

18.45 – 22.00 h: Vystúpenie hudobnej skupiny
Občerstvenie: pre deti aj
dospelých Zohorská vinotéka
Igora Kuchára.

6-ty ročník je naplánovaný
na 28. 8. 2021.
včera a dnes o.z.

organizáciam.

10-0217

Veľká vďaka patrí sponzorom

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

16-0277

Jesenné novinky

MA20-38 strana -
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Práce v záhrade v septembri

STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
09

» Predám setoboxy 2 kusy
a satelit.Tel. 0907770291
» Predám 2-dverovú viacúčelovú skriňu (vešanie,
police), cena dohodou.Tel.
0908880728
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám pšenicu 15 € / 1
q.Tel. 0915037424
» Predám ovos, pšenicu 18 € / 100 kg, Láb.Tel.
0908745587
» Predám pšenicu a jačmeň
18 €.Tel. 0902127914
» Predám zemiaky na zimné uskladnenie, cena 0,40
€ / kg.Tel. 0907287304
» Predám ovos, jačmeň, zemiaky, koreňovú zeleninu.
Tel. 0905695828
» Predám odstavčatá.Tel.
0905835768
» Predám čierne morky
nosničky 17-týždňové a
brojlerové
kurčatá.Tel.
0911843568
» 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
» Predám čistú vrecovanú
pšenicu 100 kg / 17 €, pri
odbere nad 300 kg lacnejšie.Tel. 0917980931
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

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

13

» Predám skartovačku, cena dohodou.Tel.
0908880728
»
Predám
dámsku
motobundu č. 38.Tel.
0903519649

September, krásny, z astronomického hľadiska vlastne ešte letný
mesiac, máva pekné počasie s príjemnými teplotami. Do konca sezóny, ktorú fakticky ukončia až prvé
mrazíky, zostáva ešte niekoľko týždňov, a tak sa môžete ešte vypraviť
do obchodu aj pre nejaké semienka.
Ešte v septembri môžete vysiať
reďkovky. Výsev šalátu je už časovo
na hrane, ale ak sa poponáhľate, určite
niečo zožnete. Skôr než klasické hlávky
ale budete žať voľné listy.
Skleník sa v septembri oplatí dvojnásobne. Pokiaľ nie je cez deň vonku
teplo, v chránenom priestore budú semienka dobre vzchádzať a pôda výrazne nevychladne ani cez noc. Skleník
alebo fóliovník tak rastlinám daruje
navyše ešte aspoň tri týždne. Skoro
rovnako dobre ako skleník však poslúži aj priestrannejšií prenosný kryt, ktorý položíte na vysiaty záhon.
Nastáva aj doba pre výsevy druhov
k skorému jarnému zberu. Vysievajte
hlavne listovú zeleninu. Pozor, cesnak
ešte nevysádzajte. Pôda je zatiaľ príliš
teplá, a buď by vám strúčiky stihli do
zimy vyrašiť, alebo by v teplej a vlhkej
pôde zhnili.

Osobitnú pozornosť venujte druhom, ktoré zostávajú na záhonoch až
do jari - teda póru, kelu kučeravému a
ružičkovému kelu. Rastliny priebežne
prezerajte, zbavujte ich slimákov, húseníc a žltých listov. Slabšie rastliny
prednostne spracujte, aby na záhonoch
zostali len tie najsilnejšie. V pôde zostáva tiež koreňová zelenina na zimné
uskladnenie, pokiaľ nie je napadnutá
hlodavcami. Pokojne na ňu preto ešte
na mesiac zabudnite, kým nedorastie a
nevyzreje. Žiadnu zeleninu už netreba
prihnojovať, je ale nutná zálievka. Nemusí byť každodenná.
Dopredu si pripravte dostatočnú
zásobu nádob, debničiek aj menoviek,
zeleninu už pri zbere trieďte na kvalitnejšie kusy a ostatné a vyberte si na to
pekný deň so suchým počasím.

POKOSÍM
ZA VÁS

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 €

» red
Husqvarna Automower® 305

KONSAD s.r.o.

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 %.

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

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

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 %.

~ 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

JARNÁ
AKCIA

Husqvarna Automower® 305

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

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

KONSAD

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika

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 €

16-0129

Občianska
riadková
inzercia

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

Najčítanejšie regionálne noviny

Bežná cena: 3 249 €

Navštívte našu predajňu:

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
15

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

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.

Chcete si podať inzerát?

63-17

Návod nájdete na strane 8 dolu.
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16-0105

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

SLUŽBY

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

ceny
v regióne

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

33-0066

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

16-0276

AKCIA

7
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Na operáciu so smiechom

Zdravotný klaun sa počas dopoludnia venuje každému dieťaťu individuálne a svojimi klaunskými zručnosťami a em-

Klaunská návšteva teraz aj

O N LIN E

Zdravotní klauni sú už �� rokov pravidelnou
súčasťou detských oddelení nemocníc po celom
Slovensku. Ak nemôžu byť v nemocnici, detskí
pacienti sa s nimi môžu stretnúť cez videohovor, ktorý
si môžu rezervovať na rezervacie.cervenynos.sk.
Klaunská Návšteva Online je určená najmä hospitalizovaným deťom, ale aj deťom v dlhodobej domácej
liečbe.

Podporte aktivity Červeného nosa a pošlite
radosť a smiech deťom do nemocníc
na www.cervenynos.sk .

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

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

10-0012

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

www.cistyodpad.sk

» Naučím základy ruského
jazyka.Tel. 0902649353
» Doučím dospelých a deti
AJ, NJ, SJ, MAT a všetky iné
predmety z MŠ, ZŠ, SŠ.Tel.
0905442325

16-0001

predaj

montáž

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

servis

0910 111 100
0905 744 062
www.klimatizacia.info

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

CHUDÍK -

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

MA20-38 strana -
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16-0019

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.

za mimosezónne ceny!

16-0036

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

0903 150 740, 0905 4700264
264

16-0047

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

KLIMATIZÁCIE

41-0020

Chcete si
podať
inzerát?

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

16-0035

A J E TO !

16

» Hľadám si priateľku od 45
do 49 r., okolie Záhoria.Tel.
0915204433

10-0014

NONSTOP
0908 151 982

Občianska
riadková
inzercia

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

00-0000

„Program Na Operačnú Sálu (N.O.S.) je určený deťom čakajúcim na operačný zákrok, ako aj ich rodičom,“ vysvetľuje
Mariana Bódyová. „Naším cieľom je malých pacientov odpútať od bolesti, strachu či úzkosti a prostredníctvom humoru
navodiť psychickú pohodu, ktorá je pred chirurgickým zákrokom veľmi potrebná,“ dodáva Mariana.

patickým prístupom dokáže deti aj ich rodičov preladiť na
pozitívnejšiu vlnu. V čase, keď dieťa zostáva na sále, sa
klaun venuje jeho rodičom, ktorí majú často ešte väčší
strach z operácie, než dieťa samotné. Po operácii je zdravotný klaun znova pri malom pacientovi, aby mu spríjemnil
prebúdzanie.

Ilustračné foto, autor: Petra Bošanská

Profesionálna zdravotná klaunka Mariana Bódyová ako
sestrička Bodka obvykle nevie traﬁť do správnych dverí,
a ak aj trafí, tak do zavretých. Výťah obsluhuje na „zavolanie“ – tak, že naň naozaj zavolá a rozpráva sa s ním.
Niekedy je dokonca presvedčená, že na sálu vedie lekárov a nie pacientov... Skrátka, sestrička Bodka je občas
úplne „mimo“ a malí pacienti, ale aj ich rodičia idú puknúť od smiechu. Aj tak môže vyzerať cesta na operáciu.

MALACKO

SLUŽBY

9

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

16-0007

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

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

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

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

MA20-38 strana -
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10-0205

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

KULTÚRA / SLUŽBY, BÝVANIE

Zachráňme kultúru!

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

ODVOZ
ODPADU

CIA
R
E
Z
IN
69

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

79 4

9
0908

0905 662 395

7
U8 9

O5
K
2

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

00-0000
10-0009

Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk

Bratislava • Malacky

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

Ponúkame
možnosť
bezplatného
uskladnenia
kvasu v našich
priestoroch

prijíma objednávky na sezónu
2020/21. Minimálne požadované
množstvo pre začatie
pálenia je 100 litrov kvasu!
Tel.: 0905 884 836

9
5 3

1

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

8

D

U

2

PREDAJ
VONKAJŠÍCH
A VNÚTORNÝCH PARAPIET
OKIEN, DVERÍ, ŽALÚZIÍ,
SIETÍ A SITOVÝCH DVERÍ

8
2
4 7 9
1
7
3
8
2
4
8
1 7

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

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady
ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

MA20-38 strana -
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41-0066

3

S

CELOROČNÝ SERVIS
OKIEN, DVERÍ,
ROLIET, ŽALÚZIÍ

GBELSKÁ PÁLENICA

63-0083

0907 211 797

· Garážové brány a pohony
· Elektronická požiarna
signalizácia
· Pripojenie na Pult centrálnej ochrany

0905 859 679

10-0122

10-0149

0903 192 287
Stupava

· Alarmy
· Kamerové systémy
· Prístupové systémy
· Video vrátniky

INZERCIA

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

KONTAJNEROVÁ
DOPRAVA

MALACKY · 0905 61 88 72

10-0023

Neznie vám to akosi tak - prázdno? roch, ktoré smú svoju produkciu predNie sú to iba také sporadické zvola- vádzať pred päťdesiatimi divákmi?
Do lietadla sa pokojne môže narvať
nia zúfalcov, na ktorých aj tak kažna desať hodín aj dvestovka pasažiedý v zásade iba kašle?
rov, do desať krát priestorovo väčšej
Videl niekto z vás člena sláčikové- koncertnej a tak isto klimatizovanej
ho kvarteta blokovať pomalou jazdou sály na dve hodiny iba päťdesiatka didiaľnicu s dodávkou kotlebovcov vo vákov. Kde má toto základ, logiku, kde
vedľajšom jazdnom pruhu? Videl nie- to má svoju rozumnú podstatu?
kto z vás tympánistu symfonického
Držíme sa zásady, že dáme iba
orchestra hulákať na hraničnom prie- tomu, čo kričí? Kto má najviac roztvochode? A že by ho s jeho nástrojom bolo rený zobák? Pardon, nie je to až neskupočuť! Videl niekto z vás napríklad točne animálne primitívne? Energia,
- hercov činohry národného divadla akú vynakladáme na pomoc “kultúre”
večer čo večer v správach nariekať, že - v úvodzovkách nie dehonestujúco, ale
oni ešte nedostali pandemické odme- preto, že je to nesmierne široká oblasť
ny? Alebo - z tej amatérskejšej strany spoločenského života, to je energia let- nejakých divadelných ochotníkov ného vánku, ktorý nezdvihne ani len
kráčať v šíku ulicami hlavného mesta opadnutý list z brezy.
a hulákať do megafónov, že potrebujú
Je potešiteľné a chvályhodné, že
pomoc? Zakladať asociácie - ako zdru- ministerka kultúry už rokovala s miženie prevádzkovateľov aquaparkov a nistrom financií. Ale žiada sa pripomez ich pozície sa vyhrážať vláde? Veľmi núť členom krízového štábu a všetkým
bizarné predstavy.
tým, v moci ktorých sú obmedzujúce
Možno aj preto nikoho nezaují- pandemické nariadenia - zastavte sa
majú. Burčiak má svoje dni burčiaka, už! Prečo radšej nenariadite povinvinobrania a kolotoče počas nich síce nosť rúšok ako vo všetkých okolitých
oficiálne nebudú, ale neoficiálne aj krajinách? Nemáte odvahu? Bojíte sa
tak budú, akurát starčekov uzavrieme o nejakú politickú popularitu? Ak zlikv ich domovoch a umelcov izolujeme vidujeme kultúru, zničíme aj posledné
od tých, ktorí odmietajú nosiť rúška zvyšky kultúrnosti. Že by fakt o toto
a roznášajú nákazu. Aby sa náhodou niekomu u nás išlo zámerne? Tak sa to
tým roznášačom niečo nestalo. Čo tam aspoň javí.
po umelcoch, čo tam po starkých, ktorých v nemocniciach nesmú navštíviť
najbližší, čo tam po umeleckých súbo» ib
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

020
9. 2
30.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Výročia a udalosti
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

19. september 1848

Frézovanie

Výročia a udalosti
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky zriadená Prešovská eparchia

22. september 1818

Zvl?dnete foko,vek.
Nov? Kia Sorento.

komínov

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

63-0045

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

0948 787 777 | www.balkona.eu

www.kia.sk
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0948 300 988

OBKLADY A DLAŽBY

HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

TEPOVANIE

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

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

Predstavujeme v?m Tplne novT Kia Sorento. Toto priestrannF 7-miestne SUV
kombinuje pohodlie a priestor s najmodernejFJmi technolOgiami - to vFetko
v kr?snom balenJ. Vyberte sa pohodlne kamko,vek s autom, ktorF je
pripravenF zvl?dnuJ foko,vek, fo v?m aivot prinesie na ceste aj v terFne.

30䝖/䜋;䜋36,"
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63-0097

Výročia a udalosti
vytvorený prvý program v programovacom jazyku Fortran

20. september 1954

Nov? Kia Sorento. Dostupn? aj vo verzii Hybrid.

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

SpolofnosJ MALACKY AUTO, s. r. o., bola na rok 2016 nosite,om najprestJanejFieho
ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!
Kombinovan? spotreba paliva 6,4 - 6,8 l/100 km, emisie CO2 : 145 - 179 g/km. * Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.
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16-0074

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

10-0047

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

16-0064

0907 721 667, Malacky

61-0222

STROJOVÉ
POTERY

10-0049

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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Blíži sa zimný čas

(a zjavne nie naposledy, ako sa sľubovalo)

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

www.123pozicovna.sk

» red

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

~ 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

Z PVC FÓLIE

0915 645 146
www.izoldetail.sk

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.

16-0048

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

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

10-0213

Európska komisia sa nijako nehrnie do toho, aby prijala konečné rozhodnutie. Smernicu stále ešte musí
schváliť Rada Európskej únie, ktorá sa
k tomu takmer za rok a pol nedostala.
Najskôr za to snáď aj mohli objektívne
dôvody - do diania zasiahli európske
voľby. Z Bruselu ale zaznievali signály,
že až začne nová rada v decembri 2019
fungovať, téma sa vráti na stôl a rýchlo
sa vyrieši. To sa ale nikdy nestalo. Nemožno ale zvádzať všetko na koronavírus, ten predsa len udrel až na jar a
táto otázka bola v tom čase na stole už
dlhšie ako rok. Hoci si európske štáty
zrušenie striedanie času odhlasovali,
z nejakého dôvodu sa im o tom rokovať
nechce. A nie je to len Rada Európskej
únie, kto celú záležitosť zdržuje. Na samotných členských štátoch totiž od samého začiatku je, aby si vybrali, ktorý
zo sezónnych časov si chcú ponechať
- či letný, alebo štandardný (niekedy
nesprávne označovaný za zimný).
S výnimkou niekoľkých štátov,
ako je napríklad Fínsko, ktoré chce zostať pri štandardnom čase, však zatiaľ
väčšina krajín prešľapuje na mieste a k

rozhodnutiu má ďaleko.
Ak človek vstáva ešte za tmy, čo
by sa muv letnom čase v zime stávalo
častejšie, jeho vnútorné hodiny viacero
telesných procesov nezastavia a niektoré ďalšie naopak nespustia. Nejde
pritom o žiadne nepreukázané teórie.
Za objav molekulárneho mechanizmu
hodín bola v roku 2017 udelená Nobelova cena za fyziológiu a medicínu.
Krátkodobo nie je nesprávna synchronizácia biologických hodín s dennou dobou nebezpečná, ale dlhodobo
môže pôsobiť chronické problémy a je
s ňou spojený výskyt mnohých civilizačných chorôb. Medzi tie, ktoré sú
preukázané výskumom, patrí obezita,
cukrovka, nádorové ochorenia prsníka a hrubého čreva, kardiovaskulárne
poruchy, poruchy spánku a psychické
poruchy, ako sú napríklad depresie.
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10-0225

Mesiac a niekoľko dní zostáva do
zmeny letného času na zimný. 25.
októbra 2020 čas zmeníme z 3:00
na 2:00. A to malo byť naposledy, čo
prestavujeme hodiny. Lenže...

ZDRAVIE / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Najnovšie opatrenia proti šíreniu nákazy
Pandemická komisia vlády SR po dôslednom zhodnotení epidemiologickej
situácie na Slovensku a v zahraničí navrhuje nasledovné:

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

HALA 600 m

2

50 x 12 m, výška 4,5 m

vhodné na skladové priestory a ľahký priemysel

HALA 250 m2

9,6 x 25 m, výška 3m

WC, kancelária, vhodné na skladovacie priestory

HALY

600 m2
250 m2

» red

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

CESTA MLÁDEŽE

Od stredy 16. 9. sa na celom území Slovenska obmedzí organizácia hromadných
podujatí v hoteloch a prevádzkach verejného stravovania s výnimkou svadobných
hostín a karov.
Predĺži sa povinnosť nosiť rúška na 2.
stupni základných škôl a na stredných školách minimálne do konca septembra. Komisia zároveň odporúča, aby rúška nosili v
triedach aj žiaci na prvom stupni základnej
školy. Pri nosení rúšok v školách budú platiť
rovnaké pravidlá ako doteraz. Podrobnosti
nájdete tu:
Účastníci športových kempov budú
musieť mať negatívny test na COVID-19 nie
starší ako 96 hodín. Budú musieť byť bez
príznakov respiračného ochorenia a budú
musieť byť počas trvania kempu v spoločnej izolácii.
V okresoch, ktoré majú na COVID semafore oranžovú alebo červenú farbu, pandemická komisia odporúča zaviesť zákaz návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti
a neorganizovať rodinné oslavy. Seniorom,
chronicky chorým a ďalším rizikovým skupinám obyvateľstva zároveň odporúča, aby
sa dali zaočkovať proti chrípke a pneumokokom.
Červené okresy: Bratislava 1-5, Nitra,
Tvrdošín, Michalovce, Stará Ľubovňa
Oranžové okresy: Senec, Pezinok, Ma-

NA PRENÁJOM

lacky, Liptovský Mikuláš, Šaľa, Nové Zámky, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Sabinov, Trenčín, Vranov nad Topľou
Zelené okresy: ostatné
Zároveň pandemická komisia navrhne
Ústrednému krízovému štábu uzavrieť hranice s Ukrajinou. Taktiež odporúča občanom, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania
do rizikových regiónov v Rakúsku (Viedeň,
Tirolsko, Vorarlberg), ČR (Praha, Stredočeský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj,
Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický
kraj a Plzenský kraj), Maďarsku (Budapešť,
Fejér, Hajdú-Bihar a Pest) a Poľsku (Malopoľské vojvodstvo).
Od 1. októbra pandemická komisia navrhuje:
- obmedzenie počtu účastníkov svadieb na
30 osôb
- obmedzenie účastníkov hromadných podujatí v zelených okresoch na 200 v exteriéri
a 100 v interiéri
- v oranžových a červených okresoch na 100
osôb v exteriéri a 50 v interiéri.

CESTA MLÁDEŽE

NOVÝ
CINTORÍN

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)

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

AKCIA

10-0003

na elektrické
ohrievače

94-0128

16-0106

-15%

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

Kaufland Malacky Mzda: 3,9996 €/h. brutto
BILLA Malacky Mzda: 3,3330 €/h. brutto
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

MA20-38 strana -
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Nástup ihneď.
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INZERCIA

hľadá
do svojho tímu

0905 859 679

KRAJČÍRKA

skúsených kandidátov na pozíciu

Prijmeme do PP
do nášho kolektívu

ČAŠNÍKA/-čku
nástup možný ihneď

HĽADÁM PRACOVNÍKA
SO ŽIVNOSTENSKÝM LISTOM
NA ZÁHRADNÍCKE PRÁCE
TEL. 0907 692 952

SBS GUARDING s. r. o.

Lešenári a stavbári pozor!

STAJAN Slovakia príjme na HPP:
- ELEKTROTECHNIK §21, §22

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

85_0644

www.facebook.com/alukogroup

MA20-38 strana -

94-0135

cesta a bývanie ZADARMO
+421 907 780 698 / +421 948 672 122

Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

v Stupave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

- PRACOVNÍK S POVOLENÍM
NA OBSLUHU TLAKOVÝCH
NÁDOB: Mzda: 800 EUR

príjme strážnikov na prevádzky

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

ponúkame celoročnú prácu na turnusy

Mzda: od 850 EUR

16-0272

Ak Vás pozícia zaujala, pošlite nám svoj životopis na e-mail:
maria.polakova1@inter.ikea.com

36-0002

16-0034

Motel na vrchu

14

Letná údržba ciest a komunikácií v BA
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

NÁSTUP IHNEĎ

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

94-0138

0905 802 157

• Týždenný pracovný čas 37,5 hod.
• Základná mzda: 6,05 EUR/hod. brutto + príplatky
• Príspevok na dopravu, príspevok do DDS, dotovaná strava, zimný darček
24-0078

Kontakt:
10-0215

1-zmenná prevádzka v Gajaroch
životopis prosíme zaslať na: praca@texprint.sk
prípadne tel.: 0907/779 412

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk

Elektroúdržbár Back up zabezpečuje kvalitné prevedenie údržby a opráv
elektroinštalácií, elektrických rozvodov a zariadení, diagnostikuje poruchy
a kontroluje stav a činnosti elektrických zariadení, výrobných liniek,
strojných a technologických zariadení.

vyučeného

Ponúkame:
- stabilné miesto | príspevok na dopravu |
dochádzkový bonus
- 750€/mesiac brutto + variabilná zložka

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY V HODNOTE 4,10 €

Elektroúdržbár Back up

10-0208

Náplň práce:
- šitie rôznych textilných výrobkov (vlajky,
obrusy, dresy, ....)

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
ČAŠNÍKA/-ČKU (1000 €) a
RECEPČNÚ (900 €). Tel.: 0903 244 017

IKEA Industry o.z. Boards v Malackách hľadá

ZAMESTNANIE

MALACKO

15

Adler Pelzer Automotive
Slovakia, s.r.o. so sídlom
v Devínskej Novej Vsi

hľadá práve TEBA!
VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE:

OPERÁTOR VÝROBY

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

Vyrábame akustické komponenty
pre automobilový priemysel

PONUKA ZAMESTNANIA

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

Pracujte u nás na pozíciach

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

VODIČ VZV

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o.

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového
priestoru automobilov

OPERÁTOR VÝROBY

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU

788 € brutto + príplatky a bonus

Pracovná pozícia:

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ

0908 979 469

» Stravovanie vo vlastnej jedálni
» Práca vhodná pre mužov aj ženy
» Dlhodobá a stabilná práca na
hlavný pracovný pomer
» Viaczmenná prevádzka

+ 421 34 323 5221, +421 34 323 5222

ia-kariera.sk@ideal-automotive.com | www.ideal-automotive.com
IDEAL Automotive Malacky, s.r.o., Priemyselná 6000, Malacky
Doprava zabezpečená zo smerov: 1. Brodské – Čáry – Šastín-Stráže- Kuklov – Borský Svätý Jur
– Sekule – Moravský Svätý Ján – Závod – Veľké Leváre – Malacky • 2. Senica – Jablonica – Cerová –
Prievaly – Pl. Peter – Pl. Mikuláš – Pl. Podhradie – Sološnica – Rohožník – Kuchyňa – Pernek - Malacky

801200140

16-0034

10-0030

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

INZERCIA

OPERÁTOR vo VÝROBE

» Miesto výkonu práce: MALACKY, Priemyselná ulica
» Nástupná mzda: 700,- € brutto, výrazné navýšenie
po skúšobnej dobe: 892,- € brutto, dochádzkový
a mesačný bonus + ostatné benefity
» Moderné pracovné prostredie

7 – 10 € / h

PRIJMEME do pracovného pomeru
ÚDRŽBÁRA (1000 EUR/mes. brutto).
Tel.: 0903 244 017

16-0274

10-0177

Viac informácií na tel.: +421 918 872 966
E-mail: info@adlerpelzer.sk

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

10-0175

Vhodné pre ženy a mužov
Pracujeme na 3 zmeny
Hrubá mzda: 800 €
Variabilná zložka: 300 €
Stravné lístky: 4,50 € (1,40 € hradí zamestnanec)
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47-095

Vstavané skrine
na splátky

AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových
ý zamestnancov
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t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
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Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!
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Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

32-0001-3

0800 500 091.

85-0602
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85 0545

www.lk-servis.sk

34-0099

0918 531 177

