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Týždenne do 27 450 domácností

Keď zlyháva demokracia

• upratovanie

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

ČISTENIE

0905 621 229

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými
skúsenosťami na trhu!

Záhorácka 12, Malacky

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

0948 650 959 | jankebis@gmail.com
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10-0001

www.krtkozahorie.sk

Po – Pia: 10.00 – 15.00, So: 9.00 – 12.00

16-0030

0915 879 349

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

Mzda: 850 € brutto
Tel. 0905 923 923

VÝVOZ ŽÚMP

23.09.20 16:45

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

KAMENÁRSTVO

KANALIZÁCIE

Tel. 0905 923 923

94-0128

16-0019

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

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

Karol Mikláš

10-0047

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

HĹBKOVÉ

10-0232

0908 437 079

Najlepší výber KOTLOV

10-0232

Hľadám pracovníka
na recepciu do
fitnesscentra v MA

Aj študent VŠ, dôchodca
1/2 úväzok 450 € brutto

034/774 3321, 0948 062 319

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

• čistenie kožených
KOO 20-007 KV 30 vyrocie - inzercia 102x137.indd 1
sedačiek

Kompletne zaškolíme
pracovníka na ručnú
autoumyváreň

16-0036

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: manag@ba.telecom.sk

* Bližšie informácie o poistných produktoch, na ktoré sa zľava vzťahuje,
a podmienkach jej získania sú dostupné na webovej stránke spoločnosti
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, www.koop.sk,
a v ktorejkoľvek jej pobočke.

ing. kubaška

32-0110

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

CHUDÍK -

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

Poistite sa u nás až s 30 % zľavou*
a všetko zlé sa s nami na dobré obráti.

16-0285

ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

MY OSLAVUJEME,
VY DOSTANETE DARČEK!

16-0053

S výnimkou jednej či dvoch krátkych
epizód tu všetky doterajšie vlády demokraciu rozkladali od základov, vymenili si
ju za partokraciu alebo bez okolkov obnovili iba naoko po revolúcii (prevrate) zrušený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo pokojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali
vysokou schopnosťou tolerancie na rozdiel od buričstva, fanatizmu a extrému.
Prišla však pandémia a s ňou odchádzajú posledné markantné znaky demokratického antisystému. Demokracia je
totiž podriadenie sa vášní delegovanej
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti
naopak, vášne si z občanmi delegovanej väčšinovej moci robia rohožku pred
dvere a utierajú si do nej svoje zablatené
bagandže z tak obľúbenej poľnej výbavy.
Prestávajú platiť pravidlá, aj tie, ktoré
platili vždy a ani len nevstupujú do platnosti pravidlá, ktoré prijíma každá demokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsmechu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cieľom navrátiť jeho zdravie do pôvodného
stavu. Ešte som nevidel lekára, ktorý by
v takej situácii do rán vkladal ložiská
baktérií a občas niekde ešte nejakú novú
vytvoril. Vlastne, videl. Počul. Nedávno.
Lebo naša demokracia zlyháva, zlyhávajú jej normy a princípi a niekto si myslí,
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ticho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má
prostriedky, ako sa navrátiť do normálu. V zákonoch, v ústave, v mocenských
zložkách, v orgánoch činných v trestnom
konaní a v súdnictve. Je najvyšší čas, aby
ich začala uplatňovať.
„Demokracia je umenie držať pravidlá na uzde, aby nás nemuseli držať na uzde iní.“
— Georges Clemenceau
francúzsky politik 1841 1929.
Treba sa nám vrátiť
pár krokov späť, ibaže neviem - koľko!
Všetko dobré -

52-0009-1

Ani vo sne by ma nenapadlo na jeseň
roku 1989, ako účastníkovi demonštrácií na plných námestiach, že po
tridsiatich rokoch budem rozmýšľať o
zlyhávajúcej demokracii.

PANDÉMIA / SLUŽBY

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

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
www.annastudio.sk

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

drevené brikety NESTRO

OČNÁ OPTIKA

zo smrekových pilín a kôry, bez pridania chemických látok

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

205€ / 1 t
€
/ 10 kg
2,40
bez DPH

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

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

bez DPH

Studienka 29
0905 496 263, mik_san@centrum.sk

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

So mnou predáte Vašu nehnuteľnosť
bez starostí

PRACUJEME
BEZPEČNE !!!

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



MERANIE
DIOPTRIÍ

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE



0918 734 397

   

 

OČNÝ LEKÁR
OPTOMETRISTA

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
0907 211 797

na jednom
mieste

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

www.oftalens.sk

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

MA20-40 strana -

2

10-0229

západné Slovensko

16-0068

0917 466 250

10-0038

InzercIa

Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

st
• 8+1 miest • 20+1 mie
st
• 49+1 miest • 57+1 mie

94-00132

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

Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
VW
,
ES
MAN, MERCED

10-0198

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

V obchodoch a obchodných domoch sú od bude desať štvorcových metrov na zákazní1. októbra povinné rúška, dvojmetrové od- ka. Otvorené budú môcť byť iba prevádzky
stupy a dezinfekcia rúk v súvislosti s pan- verejného stravovania, kde sa sedí. Prepočet
zákazníkov na obchodný dom sa bude robiť
démiou nového koronavírusu.
na základe prepočtu zákazníkov jednotlivých
Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri opäť prevádzok.
vstupuje do platnosti. Nosiť sa však bude v
Prevádzkový čas stravovacích zariadení
prípade, ak rozstupy medzi ľuďmi budú men- bude od 6.00 do 22.00 h. Povolený bude predaj
šie ako dva metre, ak nepochádzajú z jednej jedla cez okienko a jeho rozvoz nonstop.
Vysoké školy by mali zabezpečiť dištančnú
domácnosti. V interiéri, ak nejde o domácnosť,
formu štúdia a odchod študentov z internátov.
sú rúška povinné všade.
Domovy sociálnych služieb a nemocnice
Školáci a študenti druhého stupňa základných škôl a na stredných školách budú musieť by mali zakázať návštevy s výnimkou ľudí v
paliatívnej starostlivosti a v kritickom stave.
aj naďalej nosiť rúška.
Nosenie rúška by malo byť samozrejmosťou aj v reštaurácii s výnimkou jedenia a pitia.
Obmedzuje sa aj počet osôb na prevádzku. Platiť bude desať štvorcových metrov na
zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať zamestnanci obchodu či obchodného domu pri
vstupe.
Hromadné podujatia budú od októbra zakázané. Výnimkou budú obrady sobášov, pohrebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci,
či podujatia, kde budú všetci negatívne otestovaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín.
Zastavujú sa športové, kultúrne či firemné podujatia, ale aj omše. Organizovanie rodinných osláv sa neodporúča.
V prípade konania podujatia musí byť splnená aj podmienka, že musí byť hygienikom nahlásené najmenej 48 hodín pred jeho konaním.
V obchodoch a obchodných domoch bude
» red
od 1. októbra obmedzený počet osôb. Platiť

16-0246

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

63-0083

redakcia:

Prehľad nových
protipandemických opatrení

16-0251

MALACKO
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SLUŽBY, BÝVANIE

MALACKO
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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

-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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16-0286

AKCIA

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY

SPOMIENKY

V súvislosti so začiatkom školského
roka a s aktuálnou pandemickou
situáciou najmä rodičov zaujíma,
ako majú postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR), či môžu zostať s dieťaťom
doma a čerpať dávku OČR z vlastného rozhodnutia (bez potvrdenia lekára), ak majú obavy, že sa ich dieťa
v škôlke alebo škole nakazí.

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho
mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach
tých, ktorí Ťa milovali. 8. 10.
si pripomenieme 17. výročie
úmrtia Jozefa Báchora. S
láskou a úctou spomína
manželka, deti s rodinami a
ostatná rodina.
V tichosti,
pri sviečke, s
láskou spomíname na
Teba a posielame pár
bozkov do ďalekého neba.
8. 10. si pripomenieme prvé
výročie úmrtia našej milovanej Anny Rohlíčkovej z
Gajar. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
Dňa 22.6.2020 uplynuli
štyri roky, čo navždy odišiel otec Martin Kopiar a
2.10.2020 uplynie 9 rokov
čo navždy odišla mama Helena Kopiarová zo Závodu.
S láskou na milovaných rodičov spomína dcéra Elena
s rodinou a dcéra Marta.

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» Predám auto Land Rover
Diskovery 300 v dobrom
stave po STK za 2.600 eur
Tel. 0911441955

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

10-0066

0904 466 799

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

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

BENÁTSKE
STIERKY

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

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

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

OKTÓBE

~ 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

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

JABLONOVÉ 391

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB

POHREBNÉ

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

POISTENIE

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

MA20-40 strana -

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

všetky
kamenárske
práce

16-0066

Dňa 9. 10.
2020 uplynie
6 rokov, čo
nás opustila
naša milovaná manželka,
mamička a starká Lýdia Hollá
z Veľkých Levár. So smútkom
v srdciach spomínajú manžel,
synovia a vnúčatá.

0911 566 799

pre všetkých
od 55 do 70 rokov

4

Lucia Habová • 0918 679 320

10-0139

Osud je veľmi
krutý,
nevráti, čo
raz vzal, zostanú
iba
spomienky a
v srdci žiaľ. Dňa 1. 10. 2020
uplynuli 2 roky, čo nás
navždy opustila naša milovaná Margita Hózová z
Malaciek. S láskou a úctou
spomína celá rodina.

nastala od 23. 9. 2020 aj v prípade detí,
ktoré navštevujú materskú školu. Podľa novely zákona o sociálnom poistení
účinnej od tohto dňa má rodič dieťaťa,
ktoré navštevuje materskú školu, nárok
na pandemické ošetrovné už iba v prípade, ak materskú školu uzatvorili na
základe rozhodnutia príslušného orgánu. Na rozdiel od situácie, ktorá krátko
platila po 1. septembri 2020, už nie je
možné poberať ošetrovné vtedy, ak sa
V prípade detí, ktoré sú školopovin- rodič rozhodne nedať dieťa do materné, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže skej školy pre obavy z koronavírusu.
od septembra svojvoľne nechať dieťa Nárok na pandemickú OČR však budú
doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko mať rodičia naďalej vtedy, ak budú
by tým porušil školský zákon. Režim škôlky/školy alebo ich konkrétne trieprerušenia vyučovania v triedach škôl, dy uzatvorené na základe rozhodnutia
t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. príslušného orgánu.
9. 2020 nanovo upravilo rozhodnutie
Vyplýva to z novely zákona o sociministra školstva. Nárok na pandemic- álnom poistení, ktorý bol 23. septembra
ké OČR preto majú iba tie oprávnené 2020 publikovaný v Zbierke zákonov
osoby, ktoré sa starajú o deti do 11 ro- SR po jeho podpise prezidentkou Slokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo venskej republiky.
nepriaznivým zdravotným stavom),
Novela prináša aj zmenu v doterajktorých trieda bola uzatvorená riadi- šom systéme overovania podmienok
teľom školy v súlade s pripravovaným nároku na pandemické ošetrovné. Prírozhodnutím ministra školstva. Ak slušný okresný úrad bude po novom
však rodič dieťaťa bude ošetrovať choré poskytovať Sociálnej poisťovni infordieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktoré- mácie len o tých deťoch, ktoré sa nemu sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom
a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil po- procese. Doteraz to bolo naopak – úratrebu ošetrovania, aj od 1. 9. 2020 má dy nahlasovali zoznamy detí, ktoré do
nárok na pandemické OČR.
školy/škôlky chodili.
Rovnaká situácia pri starostlivosti
» Zdroj: SP

10-0063

Kedy majú rodičia nárok
na OČR po 1. septembri?

61-0246

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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Z REGÍONU / SLUŽBY

MALACKO

Herci z Divadla FALANGÍR zvíťazili
a postúpili na celoštátnu prehliadku

» Beata Reifová

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

0910 902 635•0905 323 022

a zdolal ju celú. Náš maratón poctila
svojou účasťou i aktuálna majsterka
Slovenska v disciplíne XCO a účastníčka 3 olympiád Janka Keseg Štefková.
Najrýchlejším pretekárom na 54
km trati bol Jakub Mihaľ z Nitry a zo
žien Janka Keseg Štefková. Na 27 km
trati bol najrýchlejší Michal Dubovec z
klubu InShape a zo žien Sára Bilkovičová z Malaciek.
Vďaka patrí všetkým sponzorom,
ktorí sa pričinili k úspešnému priebehu tohto športového zápolenia. Poďakovanie patrí aj celému kolektívu
nadšencov cyklistiky - organizátorov
pretekov.

» Dušan Bogdalík

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA na farebné zákryty

Za účasti 218 cyklistov zo Slovenska,
Čiech a Rakúska sa konal už 4. ročník
cyklistických pretekov s presným názvom 4. Gajarský Kovian MTB maratón.Zorganizoval ho Cykloklub Gajary
v spolupráci Kovian s.r.o. Gajary.
Súťažilo sa na dvoch tratiach. 27
km okruh viedol chotárom obce Gajary a cyklisti na ňom zažili pravý Záhorácky pieskový labyrint, borivé lesné
cesty i ílové cesty pri rieke Morava.
Druhý pretek bol na trati 54 km. Cyklisti absolvovali 27 km okruh 2 krát.
Príjemným prekvápením bola
účasť župana BSK pána Juraja Drobu
a vicežupanky pani Alžbety Ožvaldovej. Sám župán si 27 km trať vyskúšal

rotou herci, ja som sa k slovu nedostala.
Nakoniec, nepovedala by som to fundovanejšie a so skvelým pocitom kvočky
som si svoje kurence pyšne odviedla do
šatne. Pán Mokoš záverom seminára
zhodnotil naše vystúpenie takto: milujem palacinky, ktoré ste vo vystúpení
spomenuli, milujem divadlo a najviac
milujem Divadlo FALANGÍR...“ povedala
Beina Reifová, režisérka súboru.
Divadlo FALANGÍR získalo I. miesto
s postupom na celoslovenskú prehliadku, ktorá je určená na 27.-30. október
2020 v Dolnom Kubíne. Režisérka bola
od organizátorov ocenená za dlhodobý
umelecký prínos na postupových kolách súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na
malackých hercov sa prišiel pozrieť aj
pán Alfréd Swan, ktorý v októbri oslávi
krásne životné jubileum a priebežne dozerá na malacký umelecký dorast. Vďaka patrí aj Kristíne Reifovej a Marekovi
Sivákovi, ktorí na veselú chasu celý deň
dozerali a taktiež pani Natálii Eckerovej
za sladké balíčky pre všetkých účastníkov zájazdu.
Divadlo FALANGÍR midi – Marek Ecker, Katka Bašková, Katka Bódi, Adela
Kupecká, Linda Pešková, Nela Kardošová, Laura Lorencová, Brani Diviak, Samko Kovár, Tomi Chrenko, Beny Choudhury, Adam Albert a samozrejme Bruno
Vidan.

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

Cyklistické preteky MTB v Gajaroch

63-0008

K radosti všetkých zúčastnených nakoniec krajské kolo celoštátnej súťažnej
prehliadky divadiel poézie prebehlo 23.
septembra 2020 i keď sa do poslednej
chvíle s napätím očakávalo, či sa organizátori nerozhodnú súťaž zrušiť. Dom
kultúry v Modre teda už tradične privítal súťažiacich na Krajskej prehliadke
Štúrova Modra 2020. V priebehu dňa sa
predstavili recitátori poézie a prózy v
IV. a V. kategórii a popoludní vystúpili
divadlá poézie. Na záver prebehol hodnotiaci seminár a slávnostné vyhlásenie
víťazov.
Divadlo FALANGÍR si pripravilo
predstavenie „Óda na postele“ od poetky
Sylvie Plath v réžii Beiny Reifovej a prvýkrát sa zúčastnilo súťaže divadiel poézie.
„Priznám sa, že sa šli „na skusy“,
nemáme veľké skúsenosti s divadlami
poézie ale máme chuť a talent. Vsadili
sme na veľmi dobrú literárnu predlohu
Silvie Plath a spoľahli sme sa na hravosť
a tvorivosť našich hercov. Počas prvých
dvoch septembrových týždňov sme urobili všetko preto, aby sa herci postavili
na javisko s dobrým pocitom a s radosťou. Už počas vystúpenia odmeňovali
diváci hercov potleskom a na záver bolo
i „standing ovation“. Bezprostredne po
vystúpení bol hodnotiaci seminár porotcov a tvorcov, na ktorý sme sa vybrali
spoločne s hercami. O režijnom zámere,
dramaturgii i o súbore diskutovali s po-
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Ako postupovať v prípade ochorenia

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Dám do prenájmu 1-posteľovú izbu v Ma, cena 150
€.Tel. 0903214187
» Prenajmem zariadenú
izbu so soc.zar.v RD v Zohore, komfort.Tel. 0903361804
» Dám do prenájmu pekný
veľký slnečný 3-izb byt v
Ma.Tel. 0905320880
» Prenajmem 1izbový byt v
centre Malaciek, plne zariadený.Tel. 0904655078
» Mám vážny záujem o podnájom v rodinnom dome vo
Veľkých Levároch, som bývalý Leváran, prosím, ozvite
sa.Tel. 0940585800
» Prenajmem komplet
zariadený 1-izbový byt v
Malackách max. pre dve
dospelé osoby, cena vrátane energií 400,-€ mesačne.
Kontakt: 0903826268

O3
K 5
U

Malacky, Malé nám. 12
Tel. č. 0903 227 990
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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 kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

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

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

2
9

ZUBNÁ AMBULANCIA • MALACKY

Obdarujte vkusom
a kvalitou
od roku 1991

8
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10-0079

» Predám pekný veľký 3-izb
byt v centre Ma, čiastočne
zariadený, cena 121.000 € +
dohoda.Tel. 0903214185

D
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16-0008
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63-0097

» Odkúpim vaše staré, jazdené aj havarované auto,
ponúknite.Tel. 0905218938
» Odstránim autovrak, šrot,
bezplatne.Tel. 0907374235
» Kúpim starší moped stadion, babetu, vzduchovku
Sláviu.Tel. 0903765606
» Kúpim motocykel jawu,
čz aj terénnu, a náhradné
diely.Tel. 0907374235
» Kúpim starý traktor Zetor
15, Z - 25, Super 50 , 3011,
Slávia, Svoboda, staré
auto, Jawa - Pionier, Pásak
Bielorus, Multicar - Pluhy.
0908146946

8 6
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» Predám panelovú garáž
22 m2 (pozemok v OV), Malacky - Juh, cena 12000 € +
dohoda.Tel. 0948091425
» Predám panelovú garáž
vrátane pozemku/18 m2/
v OV v centre Malaciek / za
kinom/, cena 15000€. Pri
rýchlom jednaní dohoda
možná. Tel. 0907894468

0903 150 740, 0905 4700264
264

16-0035

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

S

Objednanie na opakované testy (reV prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronaví- testy) na COVID-19 je potrebné dohodrusu) a vyskytli sa u vás príznaky ako núť s Regionálnym úradom verejného
napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýcha- zdravotníctva.
vičnosť, horúčka, ministerstvo zdraMobilné odbery pre imobilných
viotníctva odporúča nasledujúci po- pacientov budú vykonané v domácom
stup.
prostredí pacienta. Je potrebné o ne požiadať.
Pred vyšetrením na COVID-19 (výV prvom rade výlučne telefonicky
kontaktujte svojho ošetrujúceho leká- ter z hrdla a nosa) je potrebné dodrra alebo operačné stredisko a infor- žať tieto zásady - príďte nalačno a bez
mujte ich o svojom zdravotnom stave. predchádzajúceho použitia kloktadiel,
Nechoďte priamo do ambulancie vše- zubnej pasty alebo iných dezinfekcií,
obecného lekára alebo do nemocnice pred výterom nefajčite. Pred výterom
z dôvodu možného šírenia nákazy, si úplne vyprázdnite nos a vykašlite
následne po konzultácii s lekárom, po- sa. V prípade smädu je povolené pitie
stupujte podľa telefonických pokynov, nechladenej čistej vody. Na odberové
Každý, kto má príznaky alebo po- miesto je potrebné prísť osobným vodozrenie na ochorenie, môže požiadať zidlom. Test na COVID-19 a následná
o vyšetrenie formou elektronického karanténa je povinná pre všetkých paformuláru.
sažierov vo vozidle.
Ak prichádzate na Slovensko a
V súčasnosti sú zriadené a fungujú
niekedy počas posledných 14-dní pred odberové miesta vo všetkých krajských
príchodom ste navštívili krajínu ne- mestách.
nachádzajúcu sa na zozname menej
rizikových krajín, musíte sa okamžite
presunúť do domácej izolácie, nahlásiť
svoj návrat na Slovensko Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a
najskôr v piaty deň od príchodu absolvovať test na ochorenie COVID19.
Povinné testy na ochorenie COVID-19,
t.j. testy po návrate z rizikových krajín,
sú zadarmo. Samoplatcovia žiadajú o
vyšetrenie na COVID-19 cez súkromné
laboratóriá.
» Zdroj: MZ SR
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16-0045

Občianska
riadková
inzercia

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj
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KRTKOVANIE

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Chcete si podať inzerát?

0915 213 700

STAVBA
08 STAVBA08

16-0249

NON STOP

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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www.upchaty-odpad.sk

16-0003
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POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

PODE� SA
A POMÔŽ

7

WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK
WWW
SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK

DARUJTE TRVANLIVÉ
O
POTRAVINY ZO SVOJH
NÁKUPU A MY ICH
V K AŽDOM MESTE
VENUJEME T ÝM,
KTORÍ TO NAJVIAC
POTREBUJÚ.

AKO NA TO?

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU

ZBIERKA POTRAVÍN
SA ZA�ÍNA OD 1. 10. 2020
A BUDE PREBIEHA�
PO�AS CELÉHO ROKA
VO VŠETKÝCH
PREDAJNIACH LIDL.

sem môžete vloži� vybrané
tvanlivé potaviny.

TAKTO PODAROVA� JE MOŽNÉ všetok suchý
a tvanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy,
stukoviny, múku, olej, cukor, tvanlivé mlieko
a podobne.
NEVHODNÉ POTRAVINY na darovanie
sú napr. ovocie, zelenina, mäso, mlie�ne výrobky
alebo vajcia, �erstvý chlieb a pe�ivo.
NAPLNENÝ KÔŠ bude v každom meste,
kde Lidl pôsobí, odteraz pomáha�
vybraným organizáciám, ktoré
sa starajú o pomoc pre �udí v núdzi.

�AKUJEME,

ŽE POMÁHATE SPOLU S NAMI!
33-0072

MALACKO
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Ceny odľahlejších
nehnuteľností stúpajú

» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel. 0919176233
» Predám pračku za 40 €,
2-krídlovú garážovú bránu
za 340 €.Tel. 0905706055
» Darujem za odvoz funkčné masážne elektrické
kreslo.Tel. 0902743420
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám ovos, pšenicu 18 € / 100 kg, Láb.Tel.
0908745587
» Predám ovos, jačmeň, zemiaky, koreňovú zeleninu.
Tel. 0905695828
» 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 jablká sparťan,
golden delicius, idared,
topas, florina, ontario,
cena 0,65 € / kg, Rohožník, Malacká č. 140.Tel.
0948036106
» Predám biele hrdličky, cena 8 € / 1 pár.Tel.
0910162463
» Predám pšenicu a ovos.
Tel. 0903770577
» Predám kamerunskú kozičku, čínskych káčerov a
5-tonovú vlečku bez papierov, MA.Tel. 0917466935
» Predám andulky modré,
zelené, aj výstavné, rosela
pestrá, králiky nitran.Tel.
0904323771
» Predám andulky, korely,
rozely rubíno, kanáriky a
drobnú zakrslú hydinu.Tel.
0908776226
» Predám šteňa jazvečíka
dlhosrstého.Tel.
0917466935
» Predám pšenicu, jačmeň,
ovos, malé balíky sena a
slamy, konzumné zemiaky na zimné uskladnenie
žlté, červené a drobné.Tel.
0918355461
» Predám páva tel.
0949225092
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Informácia prišla z Českej republiky, ale
signály začínajú naznačovať, že ide o
všeobecný nadnárodný trend.
V Česku od začiatku leta stúpa počet
záujemcov o kúpu chát či chalúp. Kvôli rastu cien ľudia skúšajú financovať nákup hypotékami, banky však pokryjú maximálne
70 percent ceny a nie každú chatu navyše
prijmú do zástavy.
Pandémia oživila chalupárske gény.
Predaj domčekov rastie, rýchlo miznú aj
prenájmy chalúp a chát. V medziročnom
porovnaní je po chatách a chalupách výrazne väčší dopyt. Oproti vlaňajšiemu máju vyhľadávalo priamo chaty a chalupy celkovo
o 47 percent užívateľov viac.Väčšina ľudí sa
pripravuje na dlhodobejšie trávenia dovoleniek na domácom území, ale je aj množstvo
takých, ktorí utekajú z veľkých aglomerácií
za bezpečím dostatočnej izolácie, kde nie
sú hypermarkety, nákupné centrá, nočný
zábavný priemysel a tranzitné masy ľudí.
Nehnuteľnosti sa v drvivej väčšine prípadov ponúkajú v dobrom stave a možno ich
teda hneď bez ďalších väčších úprav začať
využívať. Ich mediánová cena však za pár
týždňov stúpla až o 30 percent, v niektorých
odľahlých lokalitách až o 40 percent.

Pud sebazáchovy núti ľudí uťahovať sa
do izolácie najmä v čase, keď vnímajú, ako
nezodpovedne sa mnohí z nás voči epidémii správajú. Na druhej strane, pomalý a dlhoročný trend inklinácie k zdravému životu
sa urýchlil a preto operatívne zuareagoval
aj realitný trh. Napokon aj grafy chorobnosti a mapy nákaz ukazujú, že najlepšiu
ochranu proti ochoreniu poskytujú odľahlé usadlosti, kde prakticky človek nemusí
prísť do žiadneho neželaného kontaktu. Ak
patríte medzi tých, ktorí nevyhnutne nepotrebujú k životu večerné párty, diskotéky
a neustále prechádzky v nákupných centrách, neváhajte, kým je ešte čas a ceny ako
- tak prijateľné.

POKOSÍM
ZA VÁS

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 €

» red
Husqvarna Automower® 305

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

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 %.

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

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 %.

www.rolvex.sk
0905 485 891

10-0023

09

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

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 €

63-17

Občianska
riadková
inzercia
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

Najčítanejšie regionálne noviny

Bežná cena: 3 249 €

Navštívte našu predajňu:

11

» Kúpim rôzne starožitnosti, staré hodiny, mince, fotografie, trofeje.Tel.
0903416726

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.

DEŤOM
12 DEŤOM 12

16-0105

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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KÚRENIE

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

efektívne
spoľahlivo

KLIMATIZÁCIOU

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
389 €

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

0910 111 100 / 0905 744 062
41-0022

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

www.klimatizacia.info

16-0047

339 €

Frézovanie

komínov

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

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

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

ZĽAVAEZ

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

10-0049

41-0066

ER

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

MIOSTEEL

Lozornianska 59, ZOHOR

16-0016

www.miosteel.sk

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MA20-40 strana -
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63-0045

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

0
202
10.
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

BÝVANIE

10
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STROJOVÉ
OMIETKY

HRUBÉ STAVBY
PLOTY, FASÁDY
Tel.: 0910 644 981

10-0220

• sádrové
• vápenno-cementové

Občianska
riadková
inzercia
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

»
Predám
dámsku
motobundu č. 38.Tel.
0903519649
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
» Naučím základy ruského
jazyka.Tel. 0902649353
» Doučím dospelých a deti
AJ, NJ, SJ, MAT a všetky iné
predmety z MŠ, ZŠ, SŠ.Tel.
0905442325
» Naučím hru na klavír v
Ma, dospelých aj deti.Tel.
0902307680
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0940642703

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.

10-0016

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.

MA20-40 strana -
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KONSAD s.r.o.

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

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
~ 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)

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

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika

Predaj hydiny
na ďalší chov

Senica

GBELSKÁ PÁLENICA

Čáčovská cesta 5315/125

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

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

www.hydina.eu

63-099

Ponúkame
možnosť
bezplatného
uskladnenia
kvasu v našich
priestoroch

10-0205

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

16-0129

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

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia vý
roba
NAJ lacnejší serv
is
NAJ krajšie šper
ky
NAJ rýchlejšie op
ravy
NAJ dlhšie na trh
u

Ponúkame mládky
Dominant hnedý pred
znáškou. Po dohode
možnosť dovozu.
Predávame aj kŕmne zmesi
od belgického výrobcu Versele Laga.

Kontrola pred zimou za 15 €

Prehliadka pred zimou

Pripravte svoje vozidlo na zimu skôr, než v uliciach udrú mrazy. Počas
18-bodovej sezónnej prehliadky skontrolujeme najdôležitejšie časti vášho
vozidla, aby sme ho pripravili na bezpečnú cestu v zimných podmienkach.

Prehliadka vozidla pred zimou sa skladá z 18 bodov kontroly tak, aby ste boli
na zimnú sezónu dobre pripravení. Skontrolujeme najdôležitejšie miesta vášho
vozidla a pripravíme ho na bezpečné cestovanie v zimných podmienkach.

41-0041

MALACKO

IDM-CAR spol. s r. o., Priemyselná 5482, MALACKY, tel.: 0911 437 099, www.idm-car.sk

MA20-40 strana -
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16-0022

Teraz iba za 15 €.

PÍŠETE NÁM, ZDRAVIE / SLUŽBY
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KONTAJNEROVÁ
DOPRAVA
0903 192 287
Stupava

7
5

6 2
1
9

2

2

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

6
5

0907 721 667, Malacky

UPCHATÝ
ODPAD?

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

KANALIZÁCIA?

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
Facebook: Kovošrot Vašin Čáry

8. októbra 1970
» red

16-0064

Vážení čiitatelia, iste pochopíte, že
v súčasnej situácii by bolo z našej strany mediálne nezodpovedné zaťažovať
pracovníkov úradov verejného zdravia
akýmikoľvek otázkami, majú svojej
práce vyše hlavy, sú na hranici svojich
vedeckých, technických i ľudských
kapacít, aby urobili všetko pre to, aby
sa nákaza šírila pomalšie, ako sa teraz
šíri. My im z redakcie môžeme ajkurát
takto verejne poďakovať a ďalej s obdivom sledovať ich prácu. REGIONPRESS
sa zaraďuje medzi tie redakcie, ktoré
aktívne zverejňujú relevantné informácie o ochrane zdravia z pohľadu autoritatívnych inštitúcií, ale nechávajú
ich zároveň robiť to, čo im (a nám) teraz
robiť treba najviac.
Príčin, prečo je v niektorých mestách nákazovosť väčšia ako v iných,
je veľa. V prvom rade je to geografická
poloha, ide o to, či sú to mestá tranzitné, alebo dokonca pohraničné, svoju
úlohu zohráva aj koncentrácia väčších
fabrík v regióne, mobilita pracovnej
sily, spádovosť z pohľadu zdravotnej
starostlivosti.

Je tu však aj ďalší aspekt, ktorý sa
začína prejavovať ako symptomatický - všetci vieme o tom, aká dôležitá je
zodpovednosť. Ohľaduplnosť a spolupatričnosť. Máme však na Slovensku
politické trendy a ich zástancov, ktorí
odmietajú prevenciu napríklad v podobe rúšok. Je preto logické, že tam, kde je
zastúpenie priaznivcov takýchto postojov vyššie, je znížená miera prevencie,
zvýšená nákazovosť a tak ďalej.
Je zrejme načase, aby sa zverejnila
aj takáto porovnávacia štatistika.
Nám z redakcie nezostáva nič iné,
ako apelovať na zodpovednosť, empatiu a pri istej miere osobnej pokory
aj za cenu zníženia svojho osobného
štandardu na ohľaduplnosť voči svojmu okoliu aj tým, že využijeme všetky
dostupné prostriedky bežnej prevencie
pred šírením nákazy.

ODVOZ
ODPADU

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

Výročia a udalosti

získal Alexandr Isajevič Solženicyn Nobelovu cenu za literatúru.

33-0073

Prišlo nám do redakcie viacero korektných mailov, v ktorých čitatelia prosili
o to, aby sme s pomocou regionálnych
úradov verejného zdravotníctva vysvetlili, prečo je v tom - ktorom meste
viac nákaz, ako v inom.

1

10-0014

3 4
5 2
Prečo je
v našom meste toľko nakazených? S 3
1 9
4

10-0149

Najčítanejšie regionálne noviny

63-0005

12

MA20-40 strana -

12

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

MALACKO

13

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
Makrolon 7/16 bronz - 18,51 €/m2 s DPH AKCIA -20%
Ultralight 2/10 číra - 7,94 €/m2 s DPH AKCIA -30%

DOPRAVA CELÁ SR

Výročia a udalosti

www.kia.sk

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

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0084

94-0128

sa narodil Elo Romančík, významný slovenský herec (* 1922)

SCHAFY spol. s.r.o.

HĽADÁME

EJ
NAE
V
`
I
U
DA J N
PRE

PRACOVNÍKOV DO VÝROBY
Mzda: 6 €/h brutto + benefity
uctaren@schafy.sk, 0903 785 304

Pracuj v Hradci Králové

16-0278

9. októbra 2012

eshop.zenitsk.sk

www.konstrukter.cz

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

721200163

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

145 KČ/ hod. po zapracovaní

- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné
- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné
- dlhodobá práca
- týždenné zálohy
- výplaty načas
- ubytovanie
zabezpečené

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.

+420 603 450 207

Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanie
30䝖/䜋;䜋36,"

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

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

85-0689

OPERÁTOR VÝROBY

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

v Stupave

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

MA20-40 strana -
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0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

16-0074

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.

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

14
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Makroekonomická prognóza
je lepšia, ako sa očakávalo

5. októbra 1962

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH
Z PVC FÓLIE

10-0225

0915 645 146
www.izoldetail.sk

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

36-0002

Nástup ihneď.

0905 859 679

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
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

94-0144

Slovenská ekonomika by mala v venský export už v júni.
Po uvoľnení opatrení príde v drutomto roku klesnúť o 6,7 percent,
ešte v júni sa hovorilo o čísle - 9,8 hom polroku k čiastočnému oživeniu
percenta.
ekonomiky. Po veľkom prepade sa
obnoví najmä produkcia automobilov.
Pozitívom je aj odolnosť trhu prá- Údaje o spotrebe elektriny a o počte
ce oproti pôvodným predpokladom. najazdených kilometrov nákladnou
Prejaví sa to aj na spotrebe domácnos- dopravou do leta zmazali straty, čo
tí, ktorá sa zníži len mierne. V druhej naznačuje zotavenie aj ďalších odvetví
polovici roka sa ekonomická aktivita priemyslu. Rast tržieb z eKasy odráža
sčasti obnoví najmä vďaka exportne vyššiu spotrebu domácností. Letná seorientovanému priemyslu. V roku 2021 zóna pomôže reštauráciám a sektoru
bude oživenie pokračovať a rast HDP ubytovania, no kongresový turizmus
dosiahne 5,5 percenta. Rizikom vývoja bude stále zaostávať. Dynamika inje najmä opätovné rozšírenie nákazy a vestícií bude pre rastúcu neistotu o výobmedzenie ekonomickej aktivity. V voji pandémie vlažnejšia, čo sa pretaví
strednodobom horizonte by ekonomi- aj do slabých výkonov v stavebníctve.
ku naopak mohli podporiť investície z
Po menšom prepade ekonomiky
fondu pre obnovu EÚ.
bude aj oživenie aktivity v 2021 mierSlovenská ekonomika klesne v nejšie a HDP stúpne o 5,5 percenta. Zoroku 2020 pre koronakrízu o 6,7 percen- tavovať sa bude spotreba domácností
ta. Silný prepad ekonomiky v prvom aj zahraničný dopyt. Ekonomika bude
polroku bol výsledkom slabého domá- ešte značne podchladená s množstvom
ceho aj zahraničného dopytu. Aktivita nevyužitých kapacít. Vo verejných fidosiahla dno v priebehu druhého štvrť- nanciách predpokladáme znižovanie
roka, keď pokles priemyselnej produk- štrukturálneho deficitu o 0,5percenta
cie dosiahol historické hodnoty. Výkon HDP v rokoch 2022-2023. Aj to mierne
ekonomiky však môže byť lepší, než prispeje k stlmeniu ekonomického rasnaznačovali predchádzajúce prognó- tu, ktorý v roku 2022 dosiahne 2,4 perzy. Prvým dôvodom je zatiaľ odolnejší centa. Tvorbu investícií a HDP podporí
trh práce, ktorý tlmil pokles spotreby na konci horizontu prognózy dočerpádomácností a maloobchodných tržieb. vanie EÚ fondov.
Druhý dôvod je rýchlejšie oživenie zahraničného dopytu, čo podporilo slo» Zdroj: MF SR

Výročia a udalosti

801200140

vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“.

MA20-40 strana -

14

ZAMESTNANIE
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63-45-22

MALACKO
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Prijmeme nových zamestnancov
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- zastavíme zrážky zo mzdy
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0948 152 149
0908 984 147

Viac info
��������������������

0800 500 091

85-0603




- zastavíme dražby

66-0191
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- oddĺženie úverov

     %
    " !

52- 0105

Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!
Viac info na webe:
www.blachotrapez.sk | www.chcemepomahat.sk
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10-0075



OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ

