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KAMENÁRSTVO

0948 650 959

Záhorácka 12, Malacky
Po – Pia: 10.00 – 16.00, So: 9.00 – 12.00

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými
skúsenosťami na trhu!
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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KOMPLETNÉ
REKONŠTRUKCIE

BYTOV, ELEKTRIKA,
VODA, SADROKARTÓN

AJ DROBNÉ PRÁCE
0948 336 329
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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00915 879 349

www.krtkozahorie.sk

ČISTENIE
KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP

Šialená doba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie, nejde o expresívum, šialenosť je 
úplne bežné slovenské slovo, na ktoré-
ho význam, sme, vidieť navôkol, akosi 
nadšene zabudli. Tak si teda pripomeň-
me, že šialenosť je porucha rozumových 
schopností, strata rozumového úsudku, 
pomätenosť, nepríčetnosť, bláznovstvo.

Rímsky filozof, štátnik a dramatik 
Seneca tvrdil, že šialenstvo je krátkodobý 
hnev, ktorý neovládame a nemecký spi-
sovateľ, výtvarník a politik Johann Wolf-
gang von Goethe si zas myslel, že nič nás 
neprivádza tak blízko k šialenstvu, ako keď 
sa za každú cenu a napriek všetkým argu-
mentom odlišujeme (chceme odlišovať) od 
ostatných a najmä od rozumnosti. Naopak, 
podľa Goetheho - nič neudržuje zdravý 
rozum tak spoľahlivo, ako keď žijeme oby-
čajným spôsobom s mnohými ľuďmi a pre 
mnohých ľudí. A pre úplnosť – americký 
spisovateľ Joseph Heller poukazuje na to, že 
šialenstvo je mimoriadne nákazlivé, najmä 
v prostredí, v ktorom ľudia rezignovali na 
myslenie.

Médiá už dávno prestali informovať o 
udalostiach a pustili sa – často aj s pomo-
cou intelekt urážajúcej a do očí udierajúcej 
lži do politického boja, mnohé sa správajú 
odpornejšie a nehanebnejšie, ako Rudé prá-
vo pred rokom 1989.

Mnohí šialenci, pretože ich postihla 
porucha rozumových schopností -  pova-
žujú výroky šarlatánov za sväté písmo, 
ignorujú názory a varovania vedeckých 
autorít, doba báb Váng je naspäť. Ak k 
tomu primiešame čoraz viac vzrastajúcu 
verbálnu agresivitu, ignoráciu faktu, opo-
vrhovanie ľuďmi okolo seba, nachádzame 
sa uprostred Danteho pekla. A hoci ho 
Alighieri spočiatku písal ako komédiu, 
dokonca podľa Bocaccia s prívlastkom 
„božskú“, ide o opis pekla, v ktorom Luci-
fer požiera zradcov, strážených Ábelom a 
Kainom, z ktorého nás Dante neskôr spre-
vádza do očistca, plného  pýchy, závisti, 
hnevu, lenivosti, lakomstva, obžerstva a 
smilstva. (Mimochodom to je sedem smr-
teľných hriechov.)  Mýtus o Slovensku 
padol najnovšie v prieskume agentúry Fo-
cus, podľa ktorého 75 percent obyvateľov 
tejto krajiny nie je ochotných prispievať na 
chod cirkví u nás. Ak zaprieme 
Boha, potom už môžeme za-
prieť všetko. Pravdu, fakty, 
vedu, brata, suseda, choro-
bu, čokoľvek. Lebo sme pri-
pustili šialenosť doby.

Zdravý rozum 
tým, ktorí ho ešte 
majú, želá
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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

0917 466 250

• 8+1 miest
• 49+1 miest

• 20+1 miest
• 57+1 miest

Luxusná a pohodlná
doprava vozidlami zn.

MAN, MERCEDES, VW
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PÁNSKA KONFEKCIA
•• pánske obleky  pánske obleky •• saká  saká •• nohavice nohavice
•• košele  košele •• viazanky  viazanky •• kabá�  kabá� •• bundy bundy
•• svetre  svetre •• polokošele  polokošele •• tričká  tričká •• rifle rifle

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

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

/panska konfekcia malacky
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MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ
ZUBNÁ AMBULANCIA • MALACKY

Na Brehu 3, Malacky | 0905 632 250 | www.zubky.eu

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY

•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA

•BIELENIE•PIESKOVANIE
Srdeène vítame nových pacientov

10
-0

06
3

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKEBENÁTSKE
STIERKYSTIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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V piatok 25. septembra si aj na Sloven-
sku pripomíname Svetový deň lekárni-
kov. V časoch, kedy v podstate celý svet  
čelí už druhej vlne pandémie koronaví-
rusu, sa dvojnásobne patrí spomenúť si 
aj na lekárnikov. 

V prvej línii boja proti  koronavíru-
su  sa v každom štáte ocitajú aj lekár-
nici. Bez ich vkladu a nasadenia by 
ochrana zdravia ľudí nebola možná. 
Čo vás táto nová situácia naučila? S čím 
iným, možno neštandardným, ste sa 
počas svojho pracovného dňa stretá-
vali?Odpovedá Mgr. Vladimíra Gromo-
vá, MBA z lekárne Centrum v Stupave. 

Pandémiu a najmä mediálny rozruch 
okolo nej beriem, ako novú skúsenosť. 
Žiadne ochorenie netreba podceňovať, 
ale na druhej strane strašiť ľudí kaž-
dodennými tlačovkami a zanedbávať 
zvyšok zdravotníctva len kvôli jednej 
diagnóze považujem za nezodpovedné. 

Boli ste na takýto, častokrát doslo-
va boj, pripravení? Kto, respektíve čo 
vám najviac počas prvej vlny pandé-
mie pomohlo? 

Privítala som usmernenia a informá-
cie z komory (SLeK), na nejaký čas sme 
vydávali len cez výdajné okienko. Zvy-
kli sme si na rúška, komunikáciu cez 
sklo a častejšiu dezinfekciu. Častokrát 
som prišla domov a len tak pol hodiny 

sedela v tichu... Človek nemôže žiť v 
strachu a strese dlho, treba o tom roz-
právať doma, v práci a analyzovať vý-
voj situácie tak, aby sme to psychicky 
aj fyzicky zvládli. 

Okrem toho, že lekárnik dokáže 
pacientovi podať správny liek, vie aj 
poradiť, ako si chrániť či zlepšiť svoje 
zdravie. Ako vás vnímajú samotní pa-
cienti?

  Pre mňa bola najkrajšia veta: Pani 
magistra, vy ste mi tak dobre poradili! 
Napriek rýchlej dobe máme vďačných 
pacientov, ktorí každodenne potvrdzu-
jú zmysel našej existencie. 

Slovenská lekárnická komora si v 
tomto roku pripomína 30. výročie svo-
jej existencie. Jej základným poslaním 
je chrániť práva a záujmy lekárnikov 
pri výkone svojho povolania. Čo je 
podľa Vás v súčasnosti najväčšou vý-
zvou z pohľadu lekárenstva?   

Jednou z najväčších výziev je po-
sunúť vnímanie lekárnika ako plno-
hodnotného zdravotníckeho pracovní-
ka. Stále mám pocit, že vo všeobecnosti 
sme považovaní za predavačov – napr. 
hodnotenie na základe marže lieku. To 
fakt môj výklad k užívaniu antihyper-
tenzíva oceňuje štát / poisťovňa na 10 
centov?

Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi 
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

» red
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BRÚSENIE KORČÚĽ
0915 742 37 7

DETSKÉ
PÁNSKE

DÁMSKE
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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So mnou predáte Vašu nehnuteľnosť 
bez starostí

Mgr. Vlasta
Hlaváčová

0911 310 555
vlasta.hlavacova@re-max.sk

RE/MAX Mr & Mrs
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INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky

tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.skMALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

AKCIA
na elektrické

ohrievače

-15%

0905 859 679

INZERCIA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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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 ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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PREDAJ MÄSA
A DOMÁCICH VÝROBKOV
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3,99 € 4,60 €

3,99 € 4,70 €

1,90 € 2,80 €

BRAVČOVÉ PLECE   AKCIA NA TENTO TÝŽDEŇ    2,99 € 

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

PREDAJŇA:
Bernolákova 3
Malacky (sídl. Domky)

OBJEDNÁVKY:
0917 102 395
0915 778 455

OTVORENÉ:
Ne - Pon: zatvorené
Ut - Pia: 8 - 16, So: 7.30 - 12

PEČENÉ
PRASA  •  REBRÁHUS  •  KAČICA

BAVORSKÉ
KOLENÁ

NA VAŠE
SVADOBNÉ HOSTINY
FIREMNÉ POSEDENIA
KONCOROÈNÉ AKCIE 
OSLAVY

DOVEZIEME
A J  K  V Á M  D O M O V
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Dňa 27. 9. 
2020 uplynú 
2 roky, čo 
nás navždy 
opustil man-
žel, otec a 
dedo Anton Babinec z Gajar. 
S láskou a úctou spomína 
manželka Marta, synovia 
Tony a Peter s rodinou. Kto 
ste ho poznali, spomínajte 
s nami.

Dňa 27. 9. 
uplynú 3 
roky, čo 
nás navždy 
opustil náš 
otec, dedo 
a pradedo Martin Valent 
z Malaciek. So smútkom 
spomínajú dcéry a syn s ro-
dinami. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomien-
ku.

Dňa 27. 9. 
2020 uply-
nie už 5 ro-
kov, čo nás 
opustil náš 
drahý man-
žel, otec, brat Jozef Skácal 
z Veľkých Levár. So žiaľom v 
srdci spomínajú manželka, 
deti s rodinami, brat s rodi-
nou a ostatná rodina.

N a v ž d y 
prestali pre 
Teba svietiť 
hviezdy, na-
vždy presta-
lo pre Teba 
slnko hriať, ale tí, ktorí Ťa 
mali radi, nikdy neprestanú 
na Teba spomínať. Dňa 30. 
9. 2020 uplynie smutných 6 
rokov, čo nás navždy opus-
til náš milovaný syn Martin 
Jurkovič z Malaciek. S lás-
kou spomína celá rodina.

Keby sa tak 
dal vrátiť 
čas, dotknúť 
sa Ťa dlaňou 
a počuť Tvoj 
hlas. Už sa 
však nevráti, čo osud vzal, 
ostali len spomienky a v 
srdci žiaľ. Dňa 4. 10. 2020 
uplynie 10 rokov od smut-
nej chvíle, kedy nás navždy 
opustila naša milovaná 
dcérka Janka Purdeková 
– Partlová. S láskou a bo-
lesťou v srdci spomínajú 
rodičia, sestra Zdenka, brat 
Ládik so svojimi rodinami a 
ostatná rodina. Kto ste Jan-
ku poznali a mali radi, spo-
mínajte spolu s nami.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 hore.

SPOMIENKY
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Dňa 2. 10. 2020
uplynie 30 rokov, 
kedy nás navždy
opustil manžel, otec, starý otec 
�JMUND LIPA
z Malaciek.

S láskou a úctou spomínajú
manželka Eva, dcéra Dana, zať
Ľubomír a vnučky Mirka a Ľubka.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
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Dňa 28. 9. 2020 si pripomíname
nedožité 80. narodeniny
JOZEFA PRVONIČA
zo Záhorskej Bystrice.

S úctou a láskou spomína manželka
Anna, dcéra Táňa a syn Ľuboš

s rodinami.

Kto bol milovaný,
nikdy nebude
zabudnutý.

10
-0

22
0

Tel.: 0910 644 981

STROJOVÉ
OMIETKY

HRUBÉ STAVBY
PLOTY, FASÁDY

• sádrové
• vápenno-cementové
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Vykonávame 
všetky druhy 

stavebných prác 
izolácie striech 
opravy domov 

za výhodné ceny

0902 272 708
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0907 721 667, Malacky

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

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

0911 690 217
0905 690 217

BluEvo
82 mm

NOVÝ
NEMECKÝ

PROFIL

datom@datom.sk
www.datom.sk
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

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

63
-1
7

41
-0

06
6

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

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

Jesenné novinky
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Aj keď si odi-
šiel a nie si 
medzi nami, 
v srdciach 
z o s t a n e š 
stále s nami. 
Dňa 30.09.2020 si pripomí-
name nedožitých 77 rokov 
nášho drahého Mikuláša 
Greifa z Malaciek. Kto ste 
ho poznali, venujte mu s 
nami tichú spomienku. S 
láskou spomína manželka 
Mária, dcéry a syn s rodi-
nami.

N a v ž d y 
Ti presta-
li hviezdy 
svietiť a sln-
ko hriať, ale 
tí, ktorí Ťa 
mali radi, nikdy neprestali 
spomínať. Dňa 30. septem-
bra 2020 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustila 
manželka, mama a babka 
Mária Hurbanová rod. Tren-
čanská. S láskou spomína 
manžel a dcéra Silvia s ro-
dinou.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným a známym za prejave-
nú sústrasť, kvetinové dary 
a za odprevadenie našej 
drahej Naďky Orthovej rod. 
Hricovej z Plaveckého Štvrt-
ka. Smútiaca rodina Hrico-
vá a Orthová.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám auto Land Rover 
Diskovery 300 v dobrom 
stave po STK za 2.600 eur 
Tel. 0911441955

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhradné 
diely, trofeje, všetko od mo-
torizmu.Tel. 0903818122
» Odstránim autovrak, šrot, 
bezplatne.Tel. 0907374235
» Kúpim starší moped sta-
dion, babetu, vzduchovku 
Sláviu.Tel. 0903765606
» KÚPIM TRAKTOR ZETOR 
ALEBO UNC V AKOMKOĽVEK 
STAVE 0908853714
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
» Kúpim doma robený 
traktor-starý samohyb. 
0944963682

BYTY - PREDAJ 03

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 hore.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE 
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80948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERYBývate v byte, ktorý má už niekoľko de-

siatok rokov za sebou? Ani pri najlepšej 
vôli a starostlivej pravidelnej údržbe sa 
nevyhnete tomu, aby ste z času na čas 
niečo pokazené nemuseli „hasiť“.

Rozmýšľate čo skôr, či je urgentnej-
šia rekonštrukcia kuchyne, kúpelne, 
alebo wc? Čo tak zvážiť možnosť pus-
tiť sa do toho naraz? V kuchyni treba 
modernizovať aj elektrické spotrebiče, 
rovnako v kúpeľni. Aj keď tie moderné 
sa vyznačujú pomerne nízkymi príkon-
mi, predsa len – staré elektrické hliní-
kové elektrické obvody na tri ističe to 
už nezvládajú. A je tu ešte jeden vážny 
problém – hliníkové vedenia sa rokmi 
„vyparujú“ - to je laický výraz, neba-
dateľne, po mikrometroch sa prierezy 
vodičov zmenšujú, uvoľňujú sa kon-
takty a dochádza k takzvanému naťa-
hovaniu oblúka – iskreniu, najmä elek-
trické zásuvky v starých bytoch občas 
„prskajú“, to je posledná a veľmi vážna 
výzva, že si vyžadujú zásah, inak vám 
byt pokojne môže zhorieť tak, ako je. 
Rekonštrukcia elektrických rozvodov 
je v takom prípade naozaj nevyhnutná. 
Napríklad aj v podobe výmeny vodičov 
z medené.

Podobné je to aj s vodoinštaláciou. 
Opravíte síce nespoľahlivý odvod 
splaškovej vody z wc, ale na inom mies-
te sa systém plastových odpadových 

trubiek uvoľní a keď doň zasiahnete 
ešte pri stavbe sprchového kúta, roz-
padne sa. Takže, najlepšie je po toľkých 
rokoch vymeniť všetko až po stúpačku. 
Zdatný inštalatér to zvládne pomerne 
rýchlo a náklady na celkovú výmenu a 
jednorazový pobyt odborníka u vás sú 
oveľa nižšie, ako keď si ho voláte pravi-
delne na drobné zásahy.

To isté sa týka stavebných zásahov 
– posúvania priečok, navážania mate-
riálu a vynášania odpadu.

V neposlednom rade veľmi uľahčíte 
život susedom, ak im oznámite, že re-
konštrukčné práce vo vašom byte budú 
trvať napríklad dva týždne a nie že sa 
od vás bude ozývať buchot a klopkanie 
a vŕtanie niekoľko mesiacov.

Po zvážení všetkých „pre a proti“ 
sa celková rekonštrukcia oplatí orga-
nizačne aj finančne viac, ako postupné 
opravy, ktoré v konečnom dôsledku 
úžitkovú, ale aj nominálnu hodnotu 
vašej nehnuteľnosti nijak nezvýšia.

Postupné opravy, 
alebo už celková rekonštrukcia?

» red
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KÚRENIE
KLIMATIZÁCIOU

www . k l i m a t i z a c i a . i n f o

0910 111 100 / 0905 744 062

efektívne
spoľahlivo 
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0911 566 799 0904 466 799
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» montáž plávajúcej
podlahy

» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

0908 857 304
maliarske

a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk
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Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

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

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej �rme.

Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.

INZERCIA

0905 859 679
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AKCIA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

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

0918 500 492

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

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

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

AKCIA 1/3
OKNÁ ZA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

3x
BONUS

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

AKCIA
-61%

PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

V tejto dobe 
vám vyjdeme
v ústrety 
aj cenami
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk
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» Predám pekný veľký 3-izb 
byt v centre Ma, čiastočne 
zariadený, cena 121.000 € + 
dohoda.Tel. 0903214185

BYTY - PRENÁJOM 04

» Dám do prenájmu 1-pos-
teľovú izbu v Ma, cena 150 
€.Tel. 0903214187
» Prenajmem 1,5 izbový 
slnečný byt v centre Mala-
ciek.Tel. 0918950543
» Prenajmem zariadenú 
izbu so soc.zar.v RD v Zoho-
re, komfort.Tel. 0903361804
» Od 01. 10. 2020 prenaj-
mem 1-izb byt v Malackách, 
cena 370 € vrátane energií.
Tel. 0908729313
» Dám do prenájmu pekný 
veľký slnečný 3-izb byt v 
Ma.Tel. 0905320880
» Prenajmem 1izbový byt v 
centre Malaciek, plne zaria-
dený.Tel. 0904655078
» Mám vážny záujem o pod-
nájom v rodinnom dome vo 
Veľkých Levároch, som bý-
valý Leváran, prosím, ozvite 
sa.Tel. 0940585800
» Prenajmem komplet 
zariadený 1-izbový byt v 
Malackách max. pre dve 
dospelé osoby, cena vráta-
ne energií 400,-€ mesačne. 
Kontakt: 0903826268

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

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

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

» Predám 2-dverovú via-
cúčelovú skriňu (vešanie, 
police), cena dohodou.Tel. 
0908880728
» Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne.Tel. 0919176233

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám ovos, pšeni-
cu 18 € / 100 kg, Láb.Tel. 
0908745587
» Predám pšenicu a jačmeň 
18 €.Tel. 0902127914
» Predám zemiaky na zim-
né uskladnenie, cena 0,40 
€ / kg.Tel. 0907287304

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 hore.

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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OZNÁMENIE
Starosta obce Malé Leváre podľa § 9a ods. 2

zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje, že
nehnuteľnosť - stavebný pozemok určený

pre individuálnu bytovú výstavbu, nachádzajúci
sa v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre,

zapísaný na LV č. 904 :

ktorý je určený na odpredaj sa bude predávať
formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu

ponuku, minimálne za cenu 53,00 €/1 m2.
Cena pozemku je určená na základe uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch 
č. 58/2020-B zo dňa 16. 9. 2020  minimálne 
53,00 €/ 1 m2. Výmera pozemku je 1840 m2.

parc. č. 10905, o výmere 1840 m2

– orná pôda,

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, situácia
pozemku, výmera a parcelné číslo je k dispozícii  na

Obecnom úrade v Malých Levároch počas stránkových
hodín a zverejnené na úradnej tabuli obce Malé Leváre,

obecnom portáli www.malelevare.sk
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

63
-0

00
5

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

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

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

Facebook: Kovošrot Vašin Čáry
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www.bdprofix.sk

ŽELEZIARSTVO
A SPOJOVACÍ MATERIÁL

Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
• železiarstvo
• elektronáradie
• pletivá, rebríky
• dielňa, náčinie, náradie ......

FISCHER, PROXXON, METABO,

YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX, NAREX,
MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

cca 160 m od železn. 
priecestia vpravo

Po-Pia: 7:30-16:00 h.
Sob: zatvorené

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI 
BÝVALÉHO AGROSTAVU

dobré ceny + bezproblémové parkovanie
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» Predám ovos, jačmeň, ze-
miaky, koreňovú zeleninu.
Tel. 0905695828
» Predám čierne morky 
nosničky 17-týždňové a 
brojlerové kurčatá.Tel. 
0911843568
» Predám čistú vrecovanú 
pšenicu 100 kg / 17 €, pri 
odbere nad 300 kg lacnej-
šie.Tel. 0917980931
» Predám kuratá na ďalší 
chov 1-týždňové a staršie, 
očistené 2,90 € / kg, živé na 
zabitie 1,90 € / kg, M. Cau-
ner, Kostolište 152. Tel. 0908 
151 966.Tel. 0911206783
» Predám jablká sparťan, 
golden delicius, idared, 
topas, florina, ontario, 
cena 0,65 € / kg, Rohož-
ník, Malacká č. 140.Tel. 
0948036106
» Predám biele hrdlič-
ky, cena 8 € / 1 pár.Tel. 
0910162463
» Predám pšenicu a ovos.
Tel. 0903770577
» Predám kamerunskú ko-
zičku, čínskych káčerov a 
5-tonovú vlečku bez papie-
rov, MA.Tel. 0917466935

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0903416726

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám skartovačku, 
cena dohodou. Tel. 0908 
880 728
» Predám dámsku moto-
bundu č. 38.Tel. 0903 519 
649

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
» Naučím základy ruského 
jazyka.Tel. 0902649353
» Doučím dospelých a deti 
AJ, NJ, SJ, MAT a všetky iné 
predmety z MŠ, ZŠ, SŠ.Tel. 
0905442325

ZOZNÁMENIA 16

» Hľadám si priateľku od 45 
do 49 r., okolie Záhoria.Tel. 
0915204433
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940642703

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 hore.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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

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

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia výrobaNAJ lacnejší servis
NAJ krajšie šperky
NAJ rýchlejšie opravyNAJ dlhšie na trhu
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Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet
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HALA 600 m2

HALY
600 m2

250 m2

NA PRENÁJOM

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

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

NOVÝ
CINTORÍN

CESTA MLÁDEŽE

CESTA MLÁDEŽE

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

JABLONOVÉ 391
0910 308 881 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske

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

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA
SEPTEMBER

krátka
dodacia lehota
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Slovensko-rakúsky príbeh s americkými vojakmi
V sobotu 19.9.2020 sa uskutočnil pietny akt pri obci Zohor za účasti veľvyslankyne Spojených 

štátov amerických v Slovenskej republike pani Bridget Brink, zástupcu náčelníka Generálneho 
štábu OS SR generálporučíka Josefa Pokorného, generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra 
SR pána Petra Rolného, ďalších ctených hostí a návštevníkov. Dôvodom bolo uvedenie Pomníka 
padlým americkým vojakom v druhej svetovej vojne pri obci Zohor po jeho obnove do užívania. 
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Tu je niekoľko riadkov 
o histórii udalosti spoje-
nej s pomníkom. 

17. októbra 1944 z ta-
lianskej  vojenskej zák-
ladne Pantanella vzlietlo 
lietadlo B-24 Liberator  
patriace do 15. leteckej 
armády, 464. bombardo-
vacej skupiny, s cieľom 
bombardovať ropnú rafi-
nériu a vojenské sklady vo 
Viedni. Bombardovanie 
malo za cieľ znížiť zásoby 
nepriateľa a tým napo-
môcť rýchlejšiemu ukon-
čeniu vojny. Pri bombar-
dovaní dostalo lietadlo 
zásah a zrútilo sa pri obci 
Zohor, na miesto zvané 
Piesky.  Pred pádom lie-
tadla ôsmi z desaťčlennej 
posádky vyskočili na pa-
dákoch z lietadla. Sedem 
ich bolo zajatých a ôsmy, 
poručík Cunnigham, 
sa v tom čase nenašiel. 
Dvaja členovia posádky, 
kapitán lietadla nadpo-
ručík John C. Fassnacht 
a štábny seržant Merton 
W. Haigh zahynuli v jeho 
troskách. Poručík Cun-
ningham, podľa výpove-
de jeho spolubojovníkov, 
opustil horiace lietadlo 
po rozkaze kapitána ako 
prvý. Vyskočil cez otvo-
rené dvere bombovnice, 
ktorá už v tom momente 
bola zahalená plameňmi. 
Po vojne sa Americká ex-
humačná komisia, na zá-
klade výpovedí civilného 
obyvateľstva, dozvedela 
o pozostatkoch americ-
kého letca pochovaných 
v meste Marchegg v Ra-
kúsku. Informácia po-
chádzala z rozprávania 
Franza Fischera a Josefa 

Traexlera. Josef Traexler 
pracoval začiatkom janu-
ára 1947 v lesoch pri Du-
naji, v časti zvanej Maize. 
Tam na ploche asi troch 
metrov štvorcových na-
šiel kosti, letecké topánky 
a časti oblečenia.  Tak-
tiež našiel identifikačné 
známky. Prvú schovanú 
medzi kosťami a druhú 
visiacu na opasku. Nález 
nahlásil a známku odo-
vzdal starostovi Johan-
novi Pfeilerovi. Starosta 
Pfeiler prikázal hrobárovi 
Franzovi Fischerovi vy-
zdvihnúť kosti a priniesť 
ich na miestny cintorín. 
Tak urobil a krabicu s 
telesnými pozostatkami 
pochoval v ten istý deň 
na cintoríne v Marcheggu 
medzi vojenské hroby. 

Americká exhumačná 
komisia sa dostavila do 
obce v roku 1948 a dňa 
22. septembra 1948 exhu-
movali ostatky letca pod 
číslom X-7914. K pozostat-
kom uloženým v drevenej 
krabici boli priložené aj 
identifikačné známky, 
podľa ktorých predbežne 
identifikovali Roberta F. 
Cunninghama. Zubná 
analýza potom už len do-
kázala identitu letca. 

Po kontaktovaní rodi-
ny, ktorá sa rozhodla na 
večný odpočinok uložiť 
ostatky na vojenskom 
cintoríne v Európe, sa 
dňa  10. novembra 1948 
konal pohreb a Robert F. 
Cunningham bol ulože-
ný do hrobu Plot C Row 8 
Grave 37 na Ardenskom 
americkom cintoríne v 

Neupre, Belgicko.
Čo bolo presne príči-

nou smrti letca sa nevie. 
Priestrel kostí však ko-
misia nedokázala a ani 
iné viditeľné poškodenie.  
Pravá ruka bola zlomená 
v predlaktí, lebka bola 
poškodená, časť chýbala. 
No počas dvoch rokov, 
kedy ostatky ležali v lese, 
sa mohlo stať všeličo. 
Najpravdepodobnejším 
sa však zdá nezvládnutie 
pristátia v lesnatom teré-
ne pri zoskoku padákom.

Záštitu nad operáciou 
mal rakúsky Čierny kríž.

Ďalšími členmi po-
sádky, ktorí prežili, boli: 
poručík Richard J. Witt, 
poručík John W. Lindsay, 
seržant Raymond L. Had-
den, seržant James T. 
Hutchinson, seržant John 
Krogstadt, seržant  John 
R. Lonsdorf a seržant Lyn-
dle K. Clark.

Tu je niekoľko informá-
cií z osobných príbehov a 
osobných spomienok nie-
koľkých členov posádky 
a obyvateľov obce Zohor.

Zo spomienok obyvate-
ľov Zohora.

Pred príchodom ne-
meckých vojakov, boli 
Zohorčania pri jednom  
americkom vojakovi a 
pán Jozef Rybár sa mu 
prihovoril po anglicky a 
dal mu cigaretu na upo-
kojenie, lebo sa triasol. 
Než ho nemeckí vojaci 
odviedli, mierne sa po-
usmial a poďakoval sa 
Zohorčanom za príveti-
vosť.

Lyndle K. Clark dosa-
dol na padáku pri obci 
Zohor a vyvrtol si členok. 
Takmer ihneď k nemu 
prišlo desať až dvanásť 
roľníkov a keď uvideli 
jeho prestrašenú tvár, 
naznačili mu, že nemajú 
nepriateľské zámery. Na 
zem nakreslili mapu oko-
lia a ukazovali mu jeho 
pozíciu. Potom ho naloži-
li na voz ťahaný koňmi a 
odviezli do obce.

Osud palubného me-
chanika Lonsdorfa sa od-
víjal podobne. Po dopade 
ho miestni obyvatelia 
zaviedli do obce, kde mu 
načapovali pivo a pose-
del si v dome u starostu. 
Predný strelec James Hut-
chinson bol po dopade 
okamžite zajatý sloven-
skými žandármi, ktorí ho 

odviedli do mesta, kde sa 
stretol s ostatnými člen-
mi posádky. V priebehu 
dvoch hodín boli letci, 
ktorí prežili pád ich stro-
ja, opäť spolu v dočasnej 
väzbe v Malackách. Tam 
ich žandári odovzdali do 
rúk Nemcov. Tí ich naloži-
li na nákladiak a odviezli 
do Bratislavy, kde letci 
strávili noc. 

Siedmi americkí voja-
ci po zajatí a výsluchoch 
boli premiestňovaní po 
viacerých zajateckých tá-
boroch v Európe a dočkali 
sa slobody.

Dvoch mŕtvych ame-
rických vojakov previezli 
Zohorčania na podnet 
pána Klimenta do Zohora 
a dôstojne ich pochovali 
na cintoríne, kde im po-
stavili aj pomník s mra-

morovou tabuľou. Počas 
vojny sa žilo skromne, 
ale Zohorčania nakoniec 
obstarali mramorovú do-
sku z kartového stolčeka 
v hostinci, ktorého sa 
zriekli. Do tejto dosky ne-
chali vytesať mená pad-
lých vojakov. 7. októbra 
1946 boli telá exhumova-
né a prevezené na cinto-
rín spojeneckých vojakov 
- letcov vo francúzskom 
St. Avold pod číslami 
X-8006 a X-8007. Pôvod-
nú mramorovú dosku z 
čias vojny s vytesanými 
menami uchoval pán Ale-
xander Vrábel, zohorský 
hrobár a do pomníka bola 
vložená v roku 1995 a je 
tam doteraz.

Po vojne  pán František 
Kliment, keď sa obnovilo 
poštové spojenie s USA, 
napísal svojej sestre do 
Milwaukee list, aby sa po-
kúsila zistiť adresy, kde 
žijú rodičia padlých ame-
rických vojakov. V liste 
boli uvedené mená voja-
kov, identifikačné čísla, 

fotografie vraku lietadla 
a dôstojného hrobu, kto-
rý postavili Zohorčania. 
Elizabeth Schmellová 
napísala na ministerstvo 
vojny do Washingtonu a 
o niekoľko dní jej prišla 
odpoveď. 

Zhodou okolností mat-
ka štábneho seržanta 
Haigha, pani Rose Wes-
terová,  bývala v taktiež 
Milwaukee, o niekoľko 
ulíc ďalej od pani Schmel-
lovej. Tá jej odovzdala 
všetky informácie a pani 
Westerová povedala: 
„Dúfam, že niekedy na-
vštívim hrob môjho syna 
a poviem tým obdivuhod-
ným ľuďom v Zohore, ako 
veľmi si cením, čo urobili.“

O udalosti pri Zohore 
písala aj americká tlač, 
ktorá nešetrila slovami 

chvály na obyvateľov zá-
horskej obce.

Pomnik americkým 
vojakom pri obci Zohor 
bol postavený členmi 
Klubu leteckej histórie pri 
Slovenskom národnom 
múzeu v roku 1995. Klub 
bol v danom období pod 
vedením  Ivana „Mirca“ 
Ebringera. Autorom ná-
metu bol Július Lovecký, 
konzultantom letecký 
historik Juraj Rajninec a 
odliatie realizovali Ferdi-
nand Štellár a Milan Las-
tovka.

Za pomoci pani staros-
tky Ľubice Havranovej 
a občanov Zohora bol 
pomník v nasledujúcich 
dňoch vztýčený na mies-
te, nad ktorým došlo k vý-
buchu bombardéra.

V roku 2020 sa realizo-
vala obnova pomníka s 
finančnou podporou Mi-
nisterstva vnútra Sloven-
skej republiky, Veľvysla-
nectva USA na Slovensku, 
Obecného úradu Zohor a 
Rudolf Igaz – umelecko - 
remeselné práce.                                    

Aviatický znak a me-
novku na pomník vytvo-
ril a odlial akademický 
sochár Alojz Drahoš. 
Alojz Drahoš vytvoril aj 
svietnik zo zachovaných 
artefaktov zostreleného 
bombardéra. Na projekte 
sa ďalej spolupodieľa-
li Klub leteckej histórie 
Slovensko z Bratislavy, 
obyvatelia obce Zohor 
a Slovenský cykloklub, 
ktorý zabezpečil osade-
nie cyklistických tabúľ na 
cyklistickej ceste pozdĺž 
rieky Moravy a v jej okolí. 
Špeciálne poďakovanie 
patrí pani Jane Kráľovej 
z Ministerstva vnútra SR.

Iniciátorom a koordi-
nátorom projektu obnovy 
pomníka a prác spoje-
ných s cykloturistikou bol 
Roman Šimoník z občian-
skeho združenia Zohor 
včera a dnes.

Cieľom obnovy pomní-
ka je vzdať úctu padlým 
vojakom a súčasne po-
ukázať na potrebu vytr-
valého hľadania pravdy 
a porozumenia medzi 
národmi, aby sa neopa-
kovalo utrpenie vojakov 
a civilného obyvateľstva 
v našom regióne, ale aj v 
iných častiach sveta.

Text zostavil:
Roman Šimoník
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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KONSAD s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad.pullman@gmail.com,
otváracie hodiny: po – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

Továrenská ul.

Gen. M. R. Štefánika
Tabarín

bývalé kasárne

KONSAD

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
~ VODNÉ PRVKY
    (POTOKY, JAZERÁ)

PREDAJŇA OTVORENÁ!
pondelok – piatok
sobota

9.00 – 18.00
8.00 – 12.00
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MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek
0911 914 813

predajna@metiron.sk

www.metiron.sk

VEĽKÁ
JESENNÁ AKCIA

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ

A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY

Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

Akumulátorová kosačka
STIHL RMA 339

Krovinorez
STIHL FS 55

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

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

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00

á kosačka
39

mulátorový
átor
u

AKCIA

ZADARMO

druhý
akumulátor

AKCIA

ZADARMO

druhý
akumulátor

AKCIA
399.00

SET

AKCIA
469.00

SET

AKCIA
249.00

299.00

AKCIA
+ žacia hlava
AutoCut 25-2

v hodnote
29,90€

ZADARMO

0905 859 679

INZERCIA
16

-0
00

1
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Nov? Kia Sorento. Dostupn? aj vo verzii Hybrid.
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.

SpolofnosJ MALACKY AUTO, s. r. o., bola na rok 2016 nosite,om najprestJanejFieho 
ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!

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

www.kia.sk

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

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.

U` V NAEEJ

PREDAJNI
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Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657 www.mavet.sk

Po - Pia
09:00 - 19:00

So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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Lešenári a stavbári pozor!

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

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

41
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
ČAŠNÍKA/-ČKU (1000 €) a

RECEPČNÚ (900 €). Tel.: 0903 244 017
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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

Nástup ihneď.
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 Tankové pivo najvyššej kvality
 Tradičná aj moderná kuchyňa

Prijmeme

od 1200€ netto / mes. | nutné skúsenosti | nástup ihneď

Prijmeme

od 1200€ netto / mes. | nutné skúsenosti | nástup ihneď
Kuchára
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MZDA 900 €
V HRUBOM

BLIŽŠIE INFO
0905 712 429

NA TPP

HĽADÁME
ČAŠNÍKA

/-ČKU
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

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

PRIJMEME do pracovného pomeru 
ÚDRŽBÁRA (1000 EUR/mes. brutto).

Tel.: 0903 244 017
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HĽADÁME
PRACOVNÍKOV DO VÝROBY

SCHAFY spol. s.r.o.

Mzda: 6 €/h bru�o + benefi�
uctaren@scha�.sk, 0903 785 304
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hľadá 
do svojho tímu

KRAJČÍRKA

životopis prosíme zaslať na: praca@texprint.sk

prípadne tel.: 0907/779 412

Náplň práce:

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

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

1-zmenná prevádzka v Gajaroch
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Stupave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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HĽADÁM PRACOVNÍKA
SO ŽIVNOSTENSKÝM LISTOM

NA ZÁHRADNÍCKE PRÁCE
TEL. 0907 692 952
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

v BRATISLAVE
kurz začína 12.10.2020

195 €
CENA 

KURAM
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» Práca pondelok –
    piatok
» SK + CZ
» Mzda 1600 –
    1700  € v hrubom
   + osobné
    ohodnotenie
» Sídlo firmy
    v Malackách

PRIJMEME VODIČA
NA KAMIÓN C+E

0903 765 764
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Vstavané skrine
na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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