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Týždenne do 27 450 domácností

Máme to za sebou

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

www.krtkozahorie.sk

Sylvie, s.r.o.
Malacky
Záhorácka 15/B
0908 761 258

16-0064

10-0047
10-0238

ŽARDINIÉRY
Y
IKEBANY

AJ NA
KU
DOBIER

PÁNSKA KONFEKCIA

VIANOČNÉ
OZDOBY
OBRUSY
NÁVLEKY
NA VANKÚŠE

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

Sylvie - Bytové
doplnky a darčeky

10-0018

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

www.annastudio.sk

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

v rámci
Malaciek

NON STOP

www.upchaty-odpad.sk

0908 437 079

A
DONÁŠKA
M
R
ZDA

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700

• čistenie kožených
sedačiek

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

Bytové doplnky
Darčeky
Kvety
K
ty

KANALIZÁCIE

16-0018

0915 879 349

16-0030

VÝVOZ ŽÚMP

0905 662 395

ČISTENIE

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

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

0907 721 667, Malacky

• upratovanie
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10-0258

0908 857 304

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

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

ing. kubaška

OBKLADY A DLAŽBY

Karol Mikláš

TEPOVANIE

KRTKOVANIE

adrian.hurban@centrum.sk

KANALIZÁCIE

HĹBKOVÉ

16-0003

ČISTENIE

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

52-0009-1

smiem, lebo „papier“ o slobode nemám.
Prichádzajú nočné mrazy. Môžem ísť na
chalupu vypustiť vodovod, aby mi nepotrhalo vedenie a neodtrhlo batérie?
Môžem ísť vypnúť vodu, aby mi nezaplavilo pivnicu? Dokedy nesmiem prekročiť
Je to parafráza, ale podstata odkazu hranice extravilánu obce, v ktorej žijem?
zostala. Jedni si môžu užívať a iní majú A to nemám tých 92 rokov ako tá babičbasu. Rovnosť pred zákonom. Zákaz dis- ka, zmätená a ponížená. A navyše – som
kriminácie v praxi. Alebo takto – príklad ešte aj novinár. Mám čakať, kým mi mráz
z praktického života. Babička, vo veku zničí chalupu mojich starých rodičov a
92 rokov, zázrak, že človek v takom veku potom si už len od predsedu vlády vypoešte žije a dokáže sa sám premiestňovať, čuť slovo „prepáčte“? Dokedy mám sedieť
„ušla“ dcére, u ktorej býva, z domáce- v domácom väzení a kedy sa môžem opäť
ho väzenia a chcela na cintoríne zapáliť pripojiť k pánovi premiérovi, užívajúcesviečky na hroby svojich blízkych. Možno mu si slobodu? Iba preto, že už desiatky
rokov bojujem s chorobou? To je trest za
naposledy, vzhľadom na jej vek.
Nejaký dobrácky „zodpovedný“ ob- to, že som si dovolil ešte žiť? Babička dočan ju udal a policajt ju zatkol. Lebo mu- stane žalár za to, že chcela zapáliť sviečsel. Lebo to nariadili, na základe akýchsi ku na hrobe? Babička, ktorá doma pozerá
neexistujúcich zákonov a v rozpore s tými iba maďarskú televíziu a po slovensky
existujúcimi. Policajt je v tom chudák tak takmer nevie? Za to žalár? Za
isto ako tá babička. A jej dcéra sa teraz ide tých 92 rokov jej trápenia sa
zblázniť, vyvoláva od „Piláta k Herodeso- tu na Zemi?
Máme to za sebou, ale,
vi“, aby svoju matku, teraz už kriminálzdá sa, že na množstvo odničku, oslobodila.
Nebol som na testoch. Nie zo vzdo- povedí ešte čakáme. A to
ru, ale pre dispenzárnu diagnózu a od- mi verte, ja si na ne
poručenie lekára. Sedím doma. Akoby počkám!
Všetko dobré som doma nesedel už od konca februára
– dobrovoľne. Neviem, čo smiem a čo ne» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

10-0038

Ale nie všetci, dodávam druhým dychom. Ako povedal predseda vlády,
niektorí si už môžu užívať slobodu a
iní musia zostať sedieť doma na zadku
zavretí.

94-0134

Najlepší výber KOTLOV
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Ročne zomrie od hladu takmer milión
ľudí a desatina ľudí na svete hladuje.
V modlitbe prosíme Boha o chlieb náš
každodenný.

nad nimi sú čudná skupinka. Slovka nepovedia. Ježiš nás neprišiel nakaziť vírusom, ale láskou, vierou a nádejou. Veľa
ľudí cíti beznádej, opustenosť a strach.
Bez Boha sme slabí a bezbranní.
Slovo chlieb nám pripomína Krista, Pustime Boha z karantény, pokľaknime
ktorý sa stal chlebom pre druhého. Pri ve- a modlime sa za náš každodenný chlieb
čeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal života, odpustenie našich hriechov,
ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite ochranu pred pokušením a zlom.
a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kaKde sú v dnešnej ťažkej dobe naši
lich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: kresťania v politike? Zabúdame na
„Pite z neho všetci: toto je moja krv novej princípy, ktoré platia už vyše 100 rozmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na kov? Princíp dôstojnosti ľudskej bytosti,
odpustenie hriechov. (Matúš 26:26-28).
princíp úcty k ľudskému životu, princíp
Máme nadbytok rôznych „chlebov“ - spoločenstva, princíp spoluúčasti, prinaj otrávených a nechutných, ktorými nás cíp prednostnej ochrany chudobných a
dnešný svet kŕmi a ovplyvňuje. A prišla zraniteľných, princíp solidarity, princíp
karanténa. Zdá sa mi, že sme do nej dali správcovstva, princíp subsidiarity, prinaj Boha. Bez diskusie sa zatvárajú kostoly. cíp ľudskej rovnosti, princíp spoločného
Sväté prijímanie dávajú kňazi na ruku. To dobra. Dali sme Boha do karantény a
však nie je oblátka, cez ktorú sa šíria víru- zabudli sme na náš
sy. Je to živý Ježiš Kristus, ktorý na svätej každodenný chlieb.
omši prichádza medzi nás. Chlieb náš Tí hore by si mohli
chlieb každodenný. Dôležitejší, ako ten zo trochu zalistovať
supermarketu. Aj toto vypovedá o našej v sociálnej náuke
cirkvi a budovať krajidobe. Supermarkety áno, kostoly nie.
Mnohé pandémie v minulosti preží- nu pre obyčajných
vali ľudia s Bohom. Dával ľuďom silu a ľudí.
ochranu. My sme dnes Boha dali do karantény. Máme veľa úžasných kňazov,
kaplánov alebo rehoľníkov. Len pastieri
» Ján Košturiak

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

16-0312

redakcia:

Chlieb náš každodenný

Máte záujem o
predaj
nevysporiadaného podielu
na byte, dome alebo pozemkoch?
Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom
čísle: 0918 352 586

52-0125

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

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

16-0251
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Výročia a udalosti
nacisti počas tzv. Krištáľovej noci podpálili v Nemecku synagógy a
kruto perzekvovali židovských kníhkupcov.

9. novembra 1938

Stupava

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

západné Slovensko
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

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

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

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

10-0040

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

Stredné Slovensko
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

Malacky

Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

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
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Po - Pia
09:00 - 19:00
So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00

0905 324 657

www.mavet.sk

16-0031

BB
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zV
zH
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SLUŽBY
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10-0015

MALACKO
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SPOMIENKY / SLUŽBY

Agent 007
dokončil svoju celoživotnú misiu

V
týchto
dňoch
si
pripomíname 4. výročie úmrtia
p. Ernesta
Sítha z Kostolišťa. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka
a deti s rodinami.

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim staré auto alebo

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

NOVE

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

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

» red

PRENÁJOM
LEŠENIA

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

BENÁTSKE
STIERKY

zomrel bez rozlúčky dňa 28. 10. 2020.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola
2. 11. 2020 v Bratislave.

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

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

zo Suchohradu

všetky
kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

× MONTÁŽ
× DEMONTÁŽ

JABLONOVÉ 391

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

STAVEBNÉ
PRÁCE

www.kamenarstvo-jablonove.sk

× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE

0910 620 160

motocykel, aj náhradné diely, trofeje, všetko od motorizmu.Tel.
0903818122
» Odstránim autovrak,
šrot,
bezplatne.Tel.
0907374235
» Kúpim starší moped stadion, babetu, vzduchovku
Sláviu.Tel. 0903765606
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

16-0313

Sú chvíle,
ktoré ťažko
prežívame,
sú okamihy,
na ktoré tisíckrát spomíname. Dňa 10.11.2020
uplynú 3 roky, čo nás
navždy opustil náš milovaný Mikuláš Greif z Malaciek. S láskou spomína
manželka Mária, dcéry a
syn s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú
spomienku.

MIROSLAV VIRGL

16-0066

17

S bolesťou v srdci Vám oznamujeme,
že náš drahý zosnulý

STROJOVÉ
OMIETKY

• sádrové
• vápenno-cementové

HRUBÉ STAVBY
PLOTY, FASÁDY
Tel.: 0910 644 981

10-0220

SPOMIENKY
SPOMIENKY

Connery bol na striebornom plátne
vôbec prvým Jamesom Bondom. Tohto
obľúbeného britského agenta stvárnil v
celkovo siedmich filmoch. Počas desaťročí trvajúcej kariéry získal množstvo prestížnych ocenení, vrátane Oscara, dvoch
cien BAFTA a troch Zlatých glóbusov. V
diváckych anketách často víťazil ako vôbec najlepší predstaviteľ Jamesa Bonda,
známeho tiež ako Agent 007.
Okrem filmov o Bondovi si však zahral aj vo viacerých ďalších známych
snímkach, ako sú Honba na ponorku,
Indiana Jones: Posledná krížová výprava
či Skala.
Oscara získal v roku 1988 v kategórii
najlepší herec vo vedľajšej úlohe za stvárnenie írskeho policajta vo filme Nepodplatiteľní.
V roku 2000 ho britská kráľovná pasovala za rytiera, a udelený mu bol titul Sir.
V auguste oslávil 90. narodeniny.
Sean Connery, celým menom Thomas
Sean Connery, sa narodil 25. augusta
1930 v škótskom Edinburgu v Spojenom
kráľovstve. Vyrastal v skromných podmienkach, v rodine robotníka a upratovačky. Aby prispel do rodinného rozpoč-

tu, roznášal mlieko a neskôr pracoval ako
pomocný robotník na stavbách. Školskú
dochádzku ukončil v 13-tich rokoch a ako
15-ročný vstúpil do radov námorníctva
Spojeného kráľovstva.
Venoval kulturistike a cvičeniu. Vypestoval si tak atletickú postavu, vďaka
čomu začal pracovať v reklame – predvádzal plavky, ale pôsobil aj ako model v
umeleckých školách. V roku 1950 (niektoré zdroje uvádzajú rok 1953) sa umiestnil
na treťom mieste v kulturistickej súťaži
Mr. Universe v Londýne.
V roku 1999 bol podľa ankety britského ženského časopisu New Woman vyhlásený za najsexi muža storočia. Vtedy
šesťdesiatosemročný Connery porazil aj
takých rivalov, akými boli Harrison Ford,
Mel Gibson či Brad Pitt.

UPCHATÝ
ODPAD?

03

» Predám 2-izb byt v Stu-

dienke, cena 40.000 €.Tel.
0908761258
» Predám 3-izb byt v Ma.
Tel. 0905442325

KANALIZÁCIA?

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

NONSTOP
0908 151 982
16-0001

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

MA20-45 strana -
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www.cistyodpad.sk

10-0014

Dňa 1. 11. 2020 oslávila
naša mamička, babka,
prababka EMÍLIA VALLOVÁ
89 rokov. Ku krásnym narodeninám Vám prajeme
veľa sily, zdravíčka, pokoj
v srdci a božieho požehnania. Deti, vnúčatá a
pravnúčatá.

Vo veku 90 rokov zomrel škótsky herec Sean Connery, ktorý sa preslávil
najmä stvárnením agenta Jamesa
Bonda v rovnomenných špionážnych
filmoch.

Čas je ku mne milostivý,
na chvíľu sa zastaví
a príbeh vyjaví.
Príbeh krásny, príbeh
krutý, príbeh pre mňa,
príbeh o mne.
Príbeh pre Vás.

16-0305

18

10-0063

Občianska
riadková
inzercia
BLAHOŽELANIA
BLAHOŽELANIA

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY

5

16-0021

MALACKO

Frézovanie

komínov

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

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

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

10-0049

ER

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

KÚRENIE
CHLADENIE

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

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

63-0005

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera

aj na splátky

•predaj
0910 111 100 / 0905 744 062 •montáž
•servis
www.klimatizacia.info

MA20-45 strana -
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16-0047

ZĽAVAEZ

41-0020

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 ...

VEREJNÉ ZDRAVIE / SLUŽBY

Občianska
riadková
inzercia

Domáca izolácia
pre pozitívne testovaných

» Dám do prenájmu 1-izb

Počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. Obmedzte
kontakty s inými osobami a neprijímajte návštevy.

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
» Predám SP 10 ár v Gajaroch.Tel. 0905442325
» Predám pozemok v tichej ulici Záhorská Ves.
Tel. 0905606249

REALITY
- INÉ/ iné
07 REALITY

07

» Kúpim byt, do ceny

1100€ / m2, podľa stavu.
RK nevolať! 0949375038
» Kúpim starý dom do
25000 €. 0910539635
STAVBA
08 STAVBA08

najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové
vetranie miestností. Kľučky, povrchy
a predmety, ktoré bežne používate,
dezinfikujte častejšie prípravkami s
obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky.
Každý člen rodiny má mať svoj
vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor, po použití je ich
potrebné umyť v umývačke riadu alebo umyť ručne v teplej vode s detergentom. Ideálnym riešením pre pozitívne
testovaného člena rodiny je samostatná izba. Ak to nie je možné, izbu by
nemal zdieľať s rizikovými osobami
(starší ľudia, osoby s chronickými
ochoreniami a oslabenou imunitou).
Kontakt s inými členmi domácnosti by mal byť minimálny. Kúpeľňu
by pozitívne testovaný mal používať
ako posledný, následne ju umyť a dezinfikovať. V blízkosti iných ľudí treba
nosiť rúško, pri kýchaní, kašľaní a smrkaní používať jednorazové papierové
vreckovky, ktoré hneď po použití treba
zahodiť do bezkontaktného odpadkového kaša a umyť si ruky mydlom
a vodou (najmenej 20 sekúnd), použiť
alkoholový dezinfekčný prostriedok
na ruky.

09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» 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 ovos, pšenicu 18 € / 100 kg, Láb.Tel.
0908745587
» Predám ovos, jačmeň,
zemiaky, koreňovú zeleninu.Tel. 0905695828
» Predám ošípané od 150
do 180 kg.Tel. 0944682112
» Predám zemiaky na
zimné uskladnenie žlté
a ružové bal 25 kg, cena
0,48 € / kg a drobné cena
dohodou.Tel. 0915957746
» Darujem 3-mesačné
mačiatka.Tel. 0908761258
» Predám ošípané.Tel.
0915284292
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

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

cúčelovú skriňu (vešanie,
police), cena dohodou.Tel.
0908880728

DCD708 D2S

195 ,00

2x 18V
2,0 Ah

0902 272 708

179 ,00
ŠPECIÁLNA CENA

E4157

79 ,95
7

900 W
m
125 mm

Vykonávame
všetky druhy
stavebných prác
izolácie striech
opravy domov
za výhodné ceny

0908532682

» Predám 2 dverovú via-

INDIVIDUÁLNE CENOVÉ PONUKY

» Zdroj: Úrad verejného zdravia SR

» Kúpim haki lešenie.Tel.

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

ŠPECIÁLNE CENY
NA CELÝ SORTIMENT

69 ,00
ŠPECIÁLNA CENA

D25133

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

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

800 W
2,6 J

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika

MA20-45 strana -
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139 ,00
ŠPECIÁLNA CENA

~ 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

155 ,95
1

Malacky, Brezová 2,
časť Padzelek (HOBBI)
tel.: 0911 914 813
e-mail: predajna@metiron.sk
www.metiron.sk
Po - Pia: 7:30 - 18:00 h
So: 7:30 - 13:00 h

16-0105

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

Ak sa domáca izolácia vykonáva
v rodinnom dome, je v poriadku tráviť čas na dvore či v svojej záhrade.
V bytovom dome môžete ísť na svoj
súkromný balkón. V prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a
krátke opustenie priestorov – (vyhodiť
smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa
a podobne) samozrejme, za nutnosti
prekrytých horných dýchacích ciest,
sociálneho odstupu a dezinfikovania
rúk pred opustením bytu. Rovnako je
podstatné zdržiavať sa v spoločných
priestoroch bytového domu iba na nevyhnutný čas, nepoužívať výťah. Na
opustenie bytového domu však treba
mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je
otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie.
Nákupy si zorganizujte s pomocou
priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste,
prípadne, ak sa dá, využite službu
dovozu potravín do domácnosti, resp.
služby samospráv.
Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí

AKCIA

52-0137

byt plne zariadený, v
centre Ma, mesačne 450
€ vrátane energií.Tel.
0905859679
» Prenajmem 1 zariadenú izbu v RD v Zohore.Tel.
0903361804
» Prenajmem 3-izb byt v
Ma.Tel. 0905320880
» Prenajmem 2izb. byt v
centre Malaciek oproti
AFK zariadený. Volať na
0903775484

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0129

6

SLUŽBY

7

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

16-0007

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

33-0073

MALACKO

MA20-45 strana -
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Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia

Podpora zámeru
reformy ochrany prírody

» Predám pšenicu a jačmeň 18 €.Tel. 0902127914
» Predám kačice očistené
a živé kohúty, dovoz zabezpečím.Tel. 0902687710

Slovenský ochranársky snem (S-O- to nedoplatila ochrana prírody a zároveň
-S) podporuje zámer reformy Štátnej boli uspokojené oprávnené nároky vlastochrany prírody (ŠOP) SR. Víta aj ini- níkov na náhradu za obmedzenie bežciatívu envirorezortu, aby pozemky v ného obhospodarovania,“ poznamenal
chránených územiach, ktoré sú v sprá- profesor Huba.
Dodal, že prijímanie kľúčových rozve štátnych Lesov SR, prešli pod ŠOP.
hodnutí musí vychádzať z poslania náSnem považuje komplexnú reformu rodných parkov s prioritou ochrany príochrany prírody na SR za jednu z priorít. rody a byť v súlade s novými vedeckými
„Bez toho bude ochrana prírody vždy len poznatkami.
„Naše národné parky stále predstav role akéhosi bezdomovca. Bude písať
stanoviská, ale rozhodovať bude niekto vujú najvýznamnejšie prírodné dedičiný. A naše národné parky sa budú čoraz stvo, kde – v zmysle zákona – má byť
viac stávať lunaparkami, zásobárňami ochrana prírody nadradená nad ostatné
dreva a nerastných surovín, poľovnými činnosti. Je vo verejnom záujme toto derevírmi, či lukratívnymi korisťami pre re- dičstvo uchovať aj pre budúce generácie
alitný biznis a pochybných developerov,“ a zlepšiť ich stav v súlade s medzinárodnými kritériami,“ tvrdí Mikuláš Huba.
hovorí profesor Mikuláš Huba.
Správcovstvo pozemkov v chráne- Zároveň je podľa neho požiadavka naliených oblastiach by si vyžiadalo prijať havejšia v dobe klimatickej krízy, pretože
viaceré ďalšie organizačno-právne opat- nenarušené ekosystémy znižujú jej dosarenia. Taktiež treba správy chránených hy a zvyšujú odolnosť okolitej krajiny.
oblastí personálne a kompetenčne dovybaviť. Dôvodom je, aby okrem právnych
kompetencií vedeli rozhodovať naozaj informovane, priblížil Mikuláš Huba. ŠOP
sa musí podľa S-O-S stať orgánom štátnej
správy.
Ochranársky snem pripomína, že by
sa nemalo zabúdať na neštátnych vlastníkov pôdy. „Konečne by sa už mala nájsť
politická vôľa na to, aby sa štát obojstranne výhodne dohodol s vlastníkmi pozemkov v chránených územiach tak, aby na
» red

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám nový stojan na

dve udice aj so signalizáciou v prenosnej taške.
Tiež stojan nový na jednu
udicu. 0905606249
RÔZNE
- INÉ/ iné
14 RÔZNE

14

KÚPIM VZDUCHOVKU
0910419469

»

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
» Naučím hru na klavír v
Ma, dospelých aj deti.Tel.
0902307680

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

389 €

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

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

STROJOVÉ
POTERY

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

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm
16-0084

DEŤOM
12 DEŤOM 12

41-0022

Tel. 0903416726

0948 300 988

~ inštalačný materiál (voda ÚK, plyn)
~ hutný materiál
~ kotly
~ ohrievače vody
~ kanalizácia
~ digestory
~ kúpelňa - možno aj Vaša

61-0272

» Kúpim hudobný nástroj.

VÝROBA ~ DOPRAVA
MONTÁŽ

0940 075 984
0940 330 217

betonoveploty6754@gmail.com

Výročia a udalosti
Pražské metro otvorilo úsek Kačerov –
Háje.

7. novembra 1980

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

0905 859 679

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

CIA
R
E
Z
N
9
I
79 46

0908

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
41-0066

11

16-0106

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

10-0251

8

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
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SLUŽBY

MALACKO

9

0 % ÚROK ROČNE
Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.
Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
32-00130

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

NA PÔŽIČK Y A Ž DO 2 0 0 0 EUR

RB_pozicka_jesen_207x277_1020.indd 1

13/10/2020 15:06
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KULTÚRA, SLOVENSKÉ POKLADY / SLUŽBY

Kultúrno-kreatívne centrá
dostávajú zelenú
Po prvom kroku, vydaní rozhodnutí o schválení projektov, začne MK SR v
novembri uzatvárať zmluvy s úspešnými
žiadateľmi. Podľa podmienok výzvy začnú čerpať prostriedky na budúci rok. Ide
Na prvé štyri projekty predložené v o komplexné projekty, ktoré kombinujú
rámci Integrovaného regionálneho ope- investície, ako sú stavby a inovatívne
račného programu (IROP) sa rozdelí ne- technológie s tzv. mäkkými výdavkami,
návratný finančný príspevok 43,5 milió- napríklad na školenia a individuálne pona eur. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) radenstvo. Preto sa očakáva plynulé červ najbližšom období vydá rozhodnutia aj panie prostriedkov až do roku 2023, kedy
musia byť projekty zrealizované.
pre ďalšie úspešné projekty.
Osobitosť kultúrneho a kreatívneho
Prostriedky z IROP, prioritnej osi 3
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v priemyslu spočíva v tom, že vytvára most
regiónoch, ktorá je v gescii ministerstva medzi umením, kultúrou, podnikaním
kultúry, získajú na budovanie kreatív- a technológiami. Kultúrny a kreatívny
nych centier mesto Trenčín, Trnavský a priemysel je navyše charakteristický
Košický samosprávny kraj a RTVS Ban- tým, že vytvára pracovné miesta, ktoré
ská Bystrica. Spoločným cieľom plánova- nemožno presunúť do zahraničia, pretoných kreatívnych centier je zvýšenie za- že sa viažu na špecifické kultúrne a hismestnanosti v kultúrnom a kreatívnom torické zručnosti a sú späté s územím a
priemysle. Vzniknú po rekonštrukcii a tradíciami, ktoré ich určujú. Významná je
modernizácii v už existujúcich budo- tiež skutočnosť, že kultúrny a kreatívny
vách. Rozvíjať budú tvorivý potenciál priemysel prispieva viac ako akékoľvek
študentov a absolventov umeleckých a iné odvetvie k zamestnanosti mládeže
kreatívnych odvetví, kreatívnych pracov- a žien. Kultúrny a kreatívny priemysel
níkov, umelcov, osôb v slobodnom po- takisto preukázal po kríze v roku 2008
volaní, ako aj podnikateľov a ostatných väčšiu odolnosť v porovnaní s ostatnými
subjektov v kultúrnom a kreatívnom odvetviami, čo potvrdila aj jeho schoppriemysle. Okrem vybudovania infraš- nosť naštartovať pozitívne zmeny v iných
truktúry investujú aj do rozvoja nezisko- hospodárskych odvetviach, napríklad v
vých organizácií, organizácií verejného cestovnom ruchu, maloobchode a digia akademického sektora a služieb, ktoré tálnych technológiách.
vychádzajú z požiadaviek ich regiónu.
» red
Ministerka kultúry SR Natália Milanová podpísala prvé rozhodnutia o
schválení projektov na budovanie
kreatívnych centier.

Najčítanejšie regionálne noviny

Zachránené príbehy z minulosti
Časopis Pamiatky a múzeá už po 29.
raz udelil výročné ceny za mimoriadne činy v oblasti ochrany kultúrneho
dedičstva na Slovensku.
Obnova kaštieľa Kubínyi vo Vyšnom
Kubíne, nález neskorogotickej vstupnej
brány z Baziliky sv. Egídia v Bardejove, výstava Milan Rastislav Štefánik,
Generál – Osloboditeľ. To sú len tri príklady z desiatich výnimočných činov
v oblasti nášho kultúrneho dedičstva,
ktoré redakčná rada časopisu Pamiatky
a múzeá spolu s Pamiatkovým úradom
Slovenskej republiky a Slovenským národným múzeom ako vydavateľmi časopisu ocenila svojimi prestížnymi výročnými cenami za rok 2019.
Výročné ceny udeľuje časopis Pamiatky a múzeá od roku 1992, v súčasnosti v 10 kategóriách.
Ich držiteľom sa stali okrem iných aj
Martin Kutný v spolupráci s Krajským
pamiatkovým úradom Prešov a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť sv. Egídia
v Bardejove za nález neskorogotickej
vstupnej brány z Baziliky sv. Egídia
v Bardejove či Martin Furman, Barbora
Lofajová Danielová, Marek Budaj, poctiví nálezcovia z Martinčeka, Krajský
pamiatkový úrad Žilina alebo Oravské
múzeum P. O. Hviezdoslava a Slovenské
národné múzeum za nález pokladu mincí z Likavky v okrese Ružomberok.
„Počas 29 ročníkov bolo na výročnú cenu nominovaných takmer 2000

MA20-45 strana -
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titulov, jej laureátmi sa stalo vyše 200
autorov a organizátorov najrozličnejších
objavov, nálezov, prírastkov do zbierok,
obnovovacích a adaptačných aktivít,
reštaurátorských prác, publikácií, odborných podujatí, jednorazových i dlhodobých činností z radov profesionálov aj dobrovoľníkov. Medzi ocenenými
inštitúciami za celú históriu udeľovania
výročných cien sú štátom a samosprávou zriaďované organizácie, vedecké
inštitúcie a spoločnosti, cirkvi a náboženské spoločnosti, občianske a záujmové združenia aj jednotlivci z radov
občanov,“ povedal šéfredaktor časopisu
Pamiatky a múzeá Peter Maráky.

» Zdroj: Redakcia časopisu
Pamiatky a múzeá

SLUŽBY

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

8
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www.kia.sk
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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.

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

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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Banská Bystrica ašpiruje
na Európske hlavné mesto kultúry
že dostaneme aj podnety a tipy na to, čo
ľuďom v banskobystrickom kultúrnom
programe chýba. Všetky získané postrehy
zároveň poputujú do zásobníka nápadov
a ideových zámerov a môžu sa stať súčasťou Koncepcie kultúry nášho mesta
Pracovná skupina je zložená zo na nadchádzajúce obdobie,“ hovorí Mizamestnancov mestského úradu, Ban- roslava Jančová, vedúca Odboru kultúry,
skobystrického samosprávneho kraja, športu a cestovného ruchu MsÚ v Banskej
Akadémie umení, Univerzity Mateja Bela Bystrici.
O titul EHMK sa v roku 2026 budú
a ďalších externých odborníkov. Hlavným
koordinátorom projektu EHMK 2026 Ban- deliť dve mestá z dvoch členských štátov
ská Bystrica je Richard Kitta, prorektor Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a
Akadémie umení. Nakoľko projekt musí jedno fínske. Hlavným cieľom projektu je
byť súčasťou celkovej koncepcie a stratégie zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr
rozvoja mesta Banská Bystrica na nasledu- v Európe, ako aj osláviť spoločné kultúrne
júce roky, pre celý tím je to veľká výzva, aspekty v Európe s cieľom prispieť k zblíženiu európskych národov a zlepšeniu
a to najmä v súčasnej neľahkej situácii.
Po titule Európske mesto športu, kto- vzájomného porozumenia. V neposledrým sa Banská Bystrica hrdila v roku 2017, nom rade projekt zvyšuje medzinárodnú
samospráva intenzívne pracuje na svojej popularitu miest.
kandidatúre pre zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026. Mesto Banská Bystrica zároveň spúšťa oficiálnu web stránku: www.bb2026.sk, prostredníctvom
ktorej sa môžu do projektu zapojiť so svojimi postrehmi, nápadmi alebo vlastným
projektmi aj Banskobystričania.
„Širšia a odborná verejnosť nám môže
priamo poslať svoj projekt alebo nápad,
a stať sa tak tvorcom kultúrneho života v
Banskej Bystrici. Zapojiť sa môže ktokoľvek s návrhom na zlepšenie umeleckého
a kultúrneho života v meste. Očakávame, » Zdroj: Mestský úrad Banská Bystrica

0911 566 799

0904 466 799
10-0066

V meste pod Urpínom už niekoľko mesiacov aktívne pripravujú podklady
k podaniu prihlášky Banskej Bystrice
do projektu, ktorého cieľom je zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

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

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
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Prvé mrazíky sa blížia
S príchodom prvých mrazov mnoho by hrozilo, že sa niekde vytvorí pleseň.
chalupárov ukončuje sezónu víkenVypnite elektrinu – povyťahujte
dových pobytov na vidieku a presúva všetky spotrebiče zo siete a vypnite aj
sa späť do mesta.
hlavný istič elektriny. Vypnite hlavný
uzáver plynu.
Hoci je to tento rok špecifické, možNa záver skontrolujte, či máte pono práve teraz viac ľudí trávilo čas v riadne zavreté okná a dvere, hlavne
izolácii mimo miest. Na zimu je však kvôli myšiam. (Na druhej strane – poopraktický návrat domov a vtedy treba tvorené horné vetračky zabraňujú vlhsezónnu chalupu správne zazimovať. V nutiu a plesniveniu stien.) Počas zimy
prvom rade je potrebné vypustiť vodu sa oplatí na chalupe aspoň párkrát hoci
z domového vodovodného systému. iba „na otočku“zastaviť a skontrolovať,
Uzavriete hlavný ventil vo vodovodnej či je všetko v poriadku. Ak môžete,
šachte, následne otvoríte všetky vodo- nechajte susedom kľúče, alebo aspoň
vodné batérie, tie nechajte v otvorenej telefónne číslo, aby mohli v prípade popolohe celú zimu, prípadné zvyšky treby zasiahnuť.
vody v nich tak nemôžu spôsobiť pri
V slnečných miestnostiach roztiahmrznutí ich poškodenie. Vhodné by nite závesy a záclony,
bolo systém „prefúknuť“, alebo, ak
máte vypúšťací ventil v jeho najnižšom
bode, otvoriť aj ten. Odborníci radia
vypúšťať aj sifóny, nádrž WC a wc samotné. To si však môžete ušetriť, okrem
nádržky na wc, ktorú vypustíte spláchnutím, stačí dať do wc a sifónov trochu
kuchynskej soli.
Vhodné je zatepliť vodomernú šachtu (aspoň kryt vstupného otvoru) a
spraviť aj polystyrénový kryt na vodomer.
Vyprázdnite chladničku, mrazničku aj špajzu a určite zoberte preč tekutiny, ktoré by mohli zamrznúť. Chladničku aj mrazničku nakoniec vypnite,
umyte octovou vodou (odstraňuje zá» red
pach) a nechajte ju pootvorenú. Inak

náradia

www.123pozicovna.sk

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

10-0260

63-17
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CIRKEV / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Verejné bohoslužby sa môžu sláviť,
avšak len s obmedzeniami

Bohoslužby je možné sláviť pre
tých, ktorí sa vedia preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR
testu vykonaným od 29. októbra do
1. novembra alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s
negatívnym výsledkom antigénového
testu tiež z tohto dátumu.
Na omši sa môže aktuálne zúčastniť len šesť osôb. „Kňazov preto prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti
pri uvedení tohto obmedzenia do praxe, s ohľadom na lokálne podmienky,“
uviedol hovorca KBS Martin Kramara.
Chrámy môžu byť otvorené pre
osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí, tie však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom. Limit pre počet
prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu, pričom nesmie prekročiť

PONUKA ZAMESTNANIA
Pracujte u nás na pozíciach

jednu osobu na 15 štvorcových metrov
plochy chrámu.
V kostoloch je potrebné viditeľne
umiestniť oznamy o tom, že platí zákaz
podávania rúk a že v prípade vzniku
akútneho respiračného ochorenia, je
osoba povinná zostať v domácej izolácii. Rovnako má byť umiestnený
oznam aj o tom, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného
ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz,
teda pre najbližších príbuzných s limitom jedna osoba na 15 štvorcových
metrov chrámu v interiéri a dvojmetrové rozstupy v exteriéri.

VODIČ VZV

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ
7 – 10 € / h

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme
10-0030

Verejné bohoslužby je možné opäť
sláviť, avšak len s obmedzeniami.
Omše sú naďalej podobne ako hromadné podujatia limitované počtom šiestich účastníkov. Informovala o tom Konferencia biskupov
Slovenska (KBS).

Najčítanejšie regionálne noviny

Pracuj s EUROPERSONALom v najlepších
automobilových spoločnostiach na Slovensku.

» Zdroj: KBS

U nás zarábate

SBS GUARDING s. r. o.

VIAC ako je priemerná mzda!

Volajte bezplatne
0800 500 502 ¦ 0800 500 520 ¦ 0800 500 002

príjme strážnikov na prevádzky

Kaufland Malacky Mzda: 3,9996 €/h. brutto

34-0156

14

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

KURZ SBS
v BRATISLAVE
kurz začína 16.11.2020

Volajte:

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• VODIČ "B", "T" - 3,33 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto
• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto

75-11

INZERCIA

0908 979 469

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

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

NÁSTUP IHNEĎ

Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

SERVISNÝ TECHNIK

SBS GUARDING s. r. o.

vodičský preukaz skupiny B
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru
nástupný plat 900 EUR brutto
(po zaškolení 1100 EUR brutto)

Kontakt: 0915 973 529

MA20-45 strana -

príjme strážnikov na prevádzky

v Stupave

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

14

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

0907 211 797

63-0083

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

32-0007-20

KURAM

0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

10-0249

195 €

32-0131

CENA

36-0002

Nástup ihneď.

ZAMESTNANIE

MALACKO
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prijme do TPP dvoch úchádzačov na pozíciu

skladník
do skladu ALU profilov
nástupný plat: 5 € / hod. bruo

Práca na Priemyselnej ulici č. 5874 v Malackách.
Práca na VZV spojená s manuálnou prácou, nakládka a vykládka
kamiónov, zaskladnenie a vyskladnenie materiálu podľa dokumentácie,
zásobovanie liniek tovarom.

Viac informácií: tel.: 0918 713 101, www.hsf.sk
V prípade záujmu životopisy zasielajte na e-mail:
zamecnikova@hsf.sk

VYŽADUJEME:
• spoľahlivosť
• samostatnosť
• zručnosť
• schopnosť a ochotu učiť sa nové veci
• zmysel pre kolekvnu prácu
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PODMIENKY PRIJATIA:
• muži
• preukaz vodiča VZV
• prax na čelnom motorovom VZV
• prax na štvorcestnom el. VZV výhodou,
nie je podmienka, zaučíme

ZDRAVIE / SLUŽBY
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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
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Prijmeme nových zamestnancov
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OPERÁTOR VÝROBY
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0800 500 091
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Viac info
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52- 0112



78 120 0229
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85-0769

Facebook: aiwsk

32-0107

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
0948 787 777 | www.balkona.eu

0
202
11.
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

