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Týždenne do 27 450 domácností

V predstihu o minulosti

SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

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

10-0266

52-0009-1

KANALIZÁCIE

0915 879 349
www.krtkozahorie.sk

Akčná ponuka platná do 8. 12. 2020
tlakový hrniec

od 73,99 €
sada riadu
Grande
7 dielov

9,99 €

10-0001

mliekovka
+ cukornička
dochucovacia
súprava

66,49 €
94-0162

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

ČISTENIE

DOMÁCE POTREBY

Najlepší výber KOTLOV

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

0908 437 079

16-0030

www.annastudio.sk

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

10-0038

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

• čistenie kožených
sedačiek

VÝVOZ ŽÚMP

K A M E N Á R ST VO
40%

• upratovanie

16-0312

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

To zvláštne výročie 17. novembra je za doma, ani nie na pamiatku, skôr na výstranami. Vo chvíli, keď sa k vám noviny do- hu. Koľko takých plotov sme vybudovali v
našej spoločnosti? A napustili ich elektrikou
stávajú, minimálne tri dni.
nenávisti, zla, podvodov, zlodejín, bezcitA vo chvíli, keď vzniká tento úvodník, asi nosti? Povýšenectva, opovrhovania inými,
tak tri dni pred. Štátny sviatok 17. novembra kastovania sa?
sme sprostredkovane cez našich zákonodarOslavovať nenávisť? Pripomínať si deň,
cov nazvali Deň boja za slobodu a demokra- keď sme dúfali, že raz budeme žiť slušne?
ciu. Papier znesie veľa. Aj taký názov. Aj to, Nie, slovo slušne neznamená nič v podobe
že zaň hlasovali aj ideovo tí istí, ktorí v roku hmotného dostatku. Slušne je proste sluš1989 na ľudí, ktorí išli skutočne vyjadriť od- ne. Žiť, ako sa na kresťana sluší, to však už
hodlanie vybojovať slobodu a demokraciu, vôbec nebudem rozvíjať, pretože mnohí,
posielali políciu. Aj to znesie, že ich potom- ktorí sa hlasno bijú do pŕs, akí oni sú kreskovia (dokonca neraz aj oni sami, tí istí) sú ťania, sú iba zlodeji, fanatici, podvodníci
dnes na lukratívnych štátnych pozíciách, a doslova zlí, spoločnosti škodiaci ľudia.
majú vlastné politické strany, zastupujú Mnohí, nie všetci, aby bolo jasné. Našťastie,
nás na našich zahraničných veľvyslanec- ešte nie všetci. A netýka sa to iba kresťanov.
tvách, vyhadzujú nás z našich celoživotných Ja som si požičal iba slovníkový výklad slozamestnaní, sedia v parlamente a určujú va slušný, žiť slušne.
nám, ako si vlastne tú slobodu a demokraciu
A všimnite si, prosím, ani raz som v
máme zariadiť tak, aby sme im dali pokoj tomto úvodníku nespomenul slovo panna ich biznis. A nerušili ich pri ňom. Pred démia. Spravím to až teraz –
tridsiatimi rokmi sme si sľúbili lásku a vy- pripomenuli sme si na Slodržať. Z lásky sa stala nenávisť každého voči vensku pandémiu zla, nič
každému a všetkých proti všetkým a vydržať viac, nič menej. A tá so 17.
už nemá chuť nikto, pretože každý trošku novembrom naozaj nemá nič
súdny človek za sebou vidí tých tridsať rokov spoločné.
„vydržania“ a ich praktický výsledok pre
Možno raz – dojeho život. Pre všeobecnú slobodu a demok- vtedy – veľa šťastia
raciu sa toho udialo veľmi málo. Že zmizol vám želá
ostnatý drôt pri Devíne? Mám ho ešte kúsok
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

NOVEMBER AŽ
POSEZÓNNA ZĽAVA
(granit, žula)
– FEBRUÁR DO
Záhorácka 12, Malacky | Po – Pia: 11 – 15, So: 9 – 12

ing. kubaška

MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ

11,49 €

vykrajovačka
Betlehem

7,69 €

PÁNSKA KONFEKCIA

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Pacific, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28
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16-0321

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

10-0018

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

HLAVU HORE / SLUŽBY

InzercIa

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

Malacky

Stupava

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
BV
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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

KÚRENIE
CHLADENIE

Objednávky na tel. č.: 0940 520 900

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

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

aj na splátky

0905 662 395

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

OBKLADY A DLAŽBY

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

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

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

0907 721 667, Malacky

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

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

16-0323

» Bravčová polovica
1 kg 2,00 €
» Hovädzia štvrť (predná) 1 kg 4,00 €
» Hovädzia štvrť (zadná) 1 kg 5,00 €

16-0251

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

čal za seba, ale vyprosoval pomoc pre
druhých - hriešnych a nehodných. Namiesto pomôžte mi, hovoril pomôžte im.
Niekedy voláme: „Pane, pomôž
nám, aby sme dokázali niesť tento kríž.“
Keď sa budeme ponosovať, že máme
Najviac kričia často tí, ktorí žiadnu veľa práce a trápenia, skúsme sa lepšie
pomoc nepotrebujú. Niektorí zase vy- pozrieť okolo seba. Možno aj my uvikrikujú, že na nich druhí útočia a chcú díme ľudí, za ktorých budeme prosiť:
ich zničiť. V skutočnosti len existujú ľu- „Pane pomôž im.“ Tým, ktorých nepodia s iným názorom. Namiesto ničenia čuť, lebo už nevládzu kričať. A keby vlákričiaceho zúfalca sa súcitne usmievajú dali, aj tak by ich nikto nepočul. Sú na
nad jeho výkrikmi. Prečo najhlasnejšie okraji spoločnosti, mimo záujmu ľudí a
kričia tí, ktorí majú najmenej dôvodov? médií.
Korona spôsobila problémy mnoA prečo sú ticho tí, ktorí skutočne trpia
a potrebujú pomoc? Prečo niekto neza- hým. Prekrikovanie sa komu viac, nám
kričí: „Pomôžte im prosím! Nie mne, ale nepomôže. V tom hluku už ani nepočuť,
opustenej žene s deťmi, starým, cho- kto vlastne pomoc potrebuje. Kedysi sa
rým, chudobným, slabým a osamelým“ ľudia báli drakov a upírov. Dnes ich naVždy nájdem v podniku niekoho, kto hradili úradníci a veterinári. Tiež ničia
robí oveľa viac, ako tí, čo sa sťažujú. Tr- ľuďom životy, berú im
pezlivo pracuje. Tichí nesú často ťažšie dobytok, peniaze a
kríže ako kričiaci. Nekričia, lebo potre- cicajú krv. Pomôžte,
bujú silu, aby uniesli svoj kríž. Každý prosím, farmárom
si vie nájsť svoju vlastnú krivdu. Viac na Turci, aby sa
práce ako kolega, menej peňazí ako šéf, zbavili draka a upíviac trápenia, ako druhý, ktorého sta- ra. Usmieva sa, ale
rosti sú nám neznáme. Pri bolestnom robí zle - ľuruženci vidíme Ježiša, ktorý sa krvou ďom aj zviepotil, bol bičovaný, tŕním korunovaný, ratám.
niesol svoj kríž a bol ukrižovaný. Nekri» Ján Košturiak

10-0238

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Táto veta zaznieva v dnešnej dobe
veľmi často. Od rôznych ľudí, združení a organizácií. Aj vo firmách stretávam ľudí, ktorí hovoria, že majú
veľa starostí a práce. Volajú o pomoc.

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

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

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

Východné Slovensko

10-0014

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

BITÚNOK GAJARY ponúka na predaj

CHUDÍK -

16-0249

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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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

16-0036

redakcia:

Pomôžte im

16-0047

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0064

2

SLUŽBY

MALACKO

-61%

3x

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

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

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

CENY
OKIEN

0918 500 492

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

16-0320

AKCIA

3

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

MA20-47 strana -
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Dňa 25. 11.
2020 si pripomíname
8.
výročie
úmrtia našej
milovanej
mamy a babky Marie Koutnej – Frühaufovej z Malaciek. Keby sa tak dal vrátiť
čas, dotknúť sa Ťa dlaňou
a počuť Tvoj hlas, už sa tak
nikdy nevráti, čo čas vzal,
ostali len spomienky a v
srdci žiaľ. S láskou a úctou
spomínajú syn Zdenek a
dcéra Alena s rodinami.

Návod nájdete na strane 8 dolu.

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0911 998 160

68-62

» red

HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

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

10-0047

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

adrian.hurban@centrum.sk

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce

Frézovanie

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

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

NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

ZĽAVAEZ

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

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

KRTKOVANIE

komínov

ER

16-0084

Chcete si podať inzerát?

krátka
dodacia lehota

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim staré auto alebo
motocykel, aj náhradné
diely, trofeje, všetko od motorizmu.Tel. 0903818122

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

všetky
kamenárske
práce

16-0066

(Pozn. red - Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. je slovenský jadrový fyzik a od
roku 2007 viceprezident Európskej organizácie pre jadrový výskum. Pôsobí na
Fakulte matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave ako
vedúci oddelenia subjadrovej fyziky.)

NOVE

16-0018

Naraz prestalo Tvoje
srdiečko biť,
nám zostali
len spomienky a odkaz
jediný: Chýbaš nám veľmi,
mama naša. Dňa 24. novembra 2020 uplynú 4 roky
od smutnej chvíle, čo nás
navždy opustila naša milovaná mama, babka, prababka Filoména Pavková
z Jablonového. S láskou a
bolesťou v srdci spomínajú
deti so svojimi rodinami.
Kto ste ju poznali a mali
radi, prosíme, venujte jej
tichú spomienku spolu s
nami.

S láskavým zvolením uverejniť v
REGIONPRESSe – Branislav Sitár

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

16-0003

Dňa 24. 11.
uplynie rok,
čo nás navždy opustila
milovaná
priateľka,
sestra, švagrová a krstná
mama Božena Sedláková
rod. Hrúzová z Malaciek. S
láskou a bolesťou v srdci
spomína celá rodina. Kto
ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Prečo sa oni dokázali zbaviť pandémie Covid-19 a my nie? Lebo pochopili, že najlepší spôsob je zbaviť sa jej
a žiť v zdravej krajine. Samozrejme, že
sa to dá aj v Európe. Aj my sme boli v
máji a júni zdravá krajina. Spolu s nami
aj 10 iných európskych krajín. Potom sa
to pokazilo, lebo dôležitejší ako zdravie
a životy obyvateľov bol medzinárodný turizmus a ďalšie zábavky. Teraz
vidíme, čo nás tento omyl stojí. Áno,
druhú vlnu sme vôbec nemuseli mať.
Aj so všetkými dôsledkami, ktoré z
toho plynú. Poučíme sa a zabojujeme
o zdravú krajinu, alebo znova rýchlo-rýchlo všetko pootvárame a naštartujeme tak tretiu vlnu. Budeme neustále
žiť v chronicky chorej krajine, alebo poslúchneme zdravý rozum a zabojujeme
za zdravú Európu?
Včera sa 15 ázijských krajín dohodlo
na zóne voľného obchodu. Predstavuje
to okolo 2 miliardy ľudí. Na porovnanie,
Severoatlantická aliancia nemá ani

polovicu z toho. Tieto ázijské krajiny
idú cestou zdravých krajín a s Covid-19
nemajú problém. Zoskupenie disponuje novými technológiami a vynakladá
veľké financie na vedecký výskum.
Táto časť sveta bude diktovať podmienky v 21. storočí. My v Európe a USA si to
nerozumným prístupom k pandémii
výrazne zhoršujeme. Začnime myslieť
aj na to, čo bude o pár mesiacov a nielen
prvoplánovo na najbližšie týždne !!!!!

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

Tá
strata
stále
bolí,
zabudnúť nedovolí. Zhasli
oči, stíchol
hlas a veľká
bolesť je stále v nás. Dňa
20. 11. 2020 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustil
milovaný manžel a otec
Pavol Šefčík z Malaciek. Kto
ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Dnes (15. 11. - pozn. red.) sme zaznamenali smutný deň, keď počet
registrovaných infikovaných na
Slovensku (86 767) prekonal Čínu
(86 383), v ktorej žije 263 krát viac
obyvateľov ako na Slovensku.

16-0001

SPOMIENKY 17

Smutný deň, nedeľa 15. novembra 2020 Kamenárstvo Šarko-M.& syn

10-0049

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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16-0021

MALACKO

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

0948 300 988

EJ
NAE
V
`
I
U
DA J N
PRE

61-0280

STROJOVÉ
POTERY

www.kia.sk

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom
čísle: 0918 352 586

52-0125

Máte záujem o
predaj
nevysporiadaného podielu
na byte, dome alebo pozemkoch?
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.

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

30䝖/䜋;䜋36,"

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

389 €
499 €

41-0022

339 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

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

10% ZĽAVA
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

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

Občianska
riadková
inzercia
03 BYTY
/ predaj 03
BYTY
- PREDAJ
» Predám pekný veľký 3-izb
byt v centre Ma, čiastočne
zariadený, cena 121.000 € +
dohoda.Tel. 0903214185
04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Dám do prenájmu 1-izb
byt plne zariadený, v centre
Ma, mesačne 450 € vrátane
energií.Tel. 0905859679
» Prenajmem 1 zariadenú izbu v RD v Zohore.Tel.
0903361804
» Hľadám izbu do prenájmu, prípadne opatrím seniora s možnosťou ubytovania.Tel. 0944481001
» Dám do prenájmu 2-izbový zariadený byt v centre
Malaciek.Tel. 0915952137
» Dám do prenájmu 1-izbový zariadený byt v centre
Malaciek.Tel. 0915952137
05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
» Predám 3i RD v obci Kostolište, cena 144.900 €.Tel.
0908250591
» Predám 4i RD v obci Zohor, cena 193.000 €.Tel.
0908898025
06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
» Predám st. pozemky Kostolište 12 ár.Tel. 0902687710

NARIADENIA / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Chaos, ale dobre
Pred týždňom sa zrazu všetko zme- otvorené s polovičnou kapacitou, fitnilo. Najprv to vyzeralo tak, že ešte ness a plavárne – už sme spomenuli aj počas Vianoc budeme sedieť v do- sú pre šiestich ľudí. Hrať sa má Slovenmácom väzení a na polnočnú bude- ská hokejová liga a 1. futbalová liga,
me smieť iba ak čučať do televízora, zatiaľ bez divákov, ohlásil premiér na
zrazu bolo všetko inak.
sociálnej sieti.
Konferencia biskupov Slovenska
Milí čitatelia, možno aj v čase, keď uvítala správu o otvorení kostolov.
čítate túto informáciu, je zas všetko „Ak sa to potvrdí, budeme veľmi radi,
inak, zmeny nabrali také tempo, že sa že dôjde k čiastočnému uvoľneniu. Pre
všetko mení niekedy aj dvakrát za deň. veriacich je v náročných časoch naozaj
V každom prípade však uverejňujeme dôležitá možnosť prijímať sviatosti pre
tie fakty, ktoré platili v čase našej uzá- duchovnú posilu,“ reagoval hovorca
vierky.
KBS Martin Kramara. Doplnil, že v
Múzeá, galérie a knižnice sa náv- platnosti ostane dišpenz od povinnosti
števníkom opäť otvoria v stredu 18. no- účasti na bohoslužbách i výzva pre sevembra 2020. Keďže sa na ne vzťahujú niorov, chorých a rizikové skupiny, aby
opatrenia Úradu verejného zdravotníc- s návštevami bohoslužieb počkali. Vytva platné pre prevádzky, tak platí, že dané bude podľa jeho slov aj dôrazné
počet ich návštevníkov v jednom oka- upozornenie pre kňazov a veriacich, že
mihu nesmie presiahnuť koncentráciu stále platia prísne hygienické pravidlá.
jeden návštevník na 15 m2.
Kostoly, divadlá, kiná, fitness a
plavárne by mali byť od pondelka otvorené, ale s obmedzenou kapacitou. Rozbehnú sa aj nižšie ligové súťaže v hokeji
a futbale. Nápady premiéra Igora Matoviča odsúhlasila pandemická komisia.
Opozícia žiadala, aby bol zrušený aj
zákaz zhromažďovania a aby dostali
možnosť otvoriť aj ďalšie prevádzky.
Najmä – reálnu ekonomickú možnosť.
Ťažko si totiž predstaviť, že napríklad
plavárne uživí šesť návštevníkov za
dve hodiny.
Kostoly, divadlá a kiná majú byť
» red

07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Kúpim byt do ceny 1100 €
/ m2, podľa stavu, RK nevolať!.Tel. 0949375038
» Kúpim starý dom do
25.000 €.Tel. 0910539635

VEĽKÁ

JESENNÁ AKCIA

NA VŠETKY

MOTOROVÉ PÍLY
MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 180

• náhradná reťaz
reť
• olej HP 0,1 l
• olej Forest 1 l

30

cm

31,8 1,4
cm

3

kW

4,1
kg

MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 251

AKCIA

249.00
BALÍČEK
ZADARMO
• náhradná reťaz
reťa
• olej HP 0,1 l
• olej Forest 1 l

35

cm

08 STAVBA08
STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

BALÍČEK
ZADARMO

45,6 2,2
cm3

kW

4,8
kg

MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 362

AKCIA

449.00
BALÍČEK
ZADARMO

09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
» Predám rozkladaciu sedaciu súpravu v tvare „L“ s
úložným priestorom, cena
130 € + dohoda možná.Tel.
0905774102

• náhradná reťaz
a lišta
• olej HP 0,1 l
• olej Forest 1 l

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» 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 ošípané. 0915
284 292
» Predám pšenicu a jačmeň
18 €.Tel. 0902127914
» Predám zemiaky, ovos,
kŕmnu a cukrovú repu.
0905 695 828
» Predám králik nitran, andulky, rozelu pestrú. 0904 323 771
» Predám morky modré a
bronzové + predám odstavčatá.Tel. 0905835768

40

cm

59

cm

3

3,5
kW

5,6
kg

AKCIA

799.00

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek
0911 914 813
predajna@metiron.sk

www.metiron.sk

Chcete si podať inzerát?

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

Návod nájdete na strane 8 dolu.
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Všetky značky spotrebičov dostupných na trhu za naj ceny
Spotrebiče 2. triedy až o 1/2 zľavnené ako bežná cena
(výstavné a predvádzacie modely alebo kusy s malou estetickou vadou so zľavou)

Naceníme akýkoľvek váš výber spotrebičov 1. triedy
Pozaručný servis značiek: Whirlpool, Hotpoint, Indesit, Bauknecht
Darček ku každému nákupu: Vitamíny a dezinfekcia v hodnote 20eur
Pezinská 18,
901 01 Malacky(oproti Píle)

info@zlavnenespotrebice.sk
www.zlavnenespotrebice.sk
10-267

+421 940 600 115

náradia

www.123pozicovna.sk

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

10-0260

NAČO
KUPOVAŤ
K
drahé
náradie,
PRÍĎTE
SI
P
ho
h k nám
POŽIČAŤ
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Občianska
riadková
inzercia
11 HOBBY
A ŠPORT 11
HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0903416726
» Kúpim staré hodinky.Tel.
0905767777
12 DEŤOM 12
DEŤOM
13 RÔZNE
/ predaj 13
RÔZNE
- PREDAJ
» Predám jokl 4m dlhé 150
x 150 x 0,8 mm, cena dohodou.Tel. 0904323771
14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné
» Hľadám izbu do prenájmu, prípadne opatrím seniora s možnosťou ubytovania.Tel. 0944481001
15 HĽADÁM
PRÁCU 15
HĽADÁM
PRÁCU
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Naučím základy ruského
jazyka.Tel. 0902649353
16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA
16
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

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 zabezpečuje ELET, s.r.o.

10-0016

0908 979 469

MA20-47 strana -
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PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN
• ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• STREŠNÉ OKNÁ
• OHÝBANIE PLECHOV
• STAVEBNÉ REZIVO
• REALIZÁCIE
• ŠTRKY, PIESKY

33-0073

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)

41-0021

lanza@covering.sk | 0944 992 822

MA20-47 strana -
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O dotáciu na nájomné je možné
požiadať aj za september

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

ZMENA
OTVÁRACÍCH
HODÍN
Pon - Pia: 9.3
0 - 18.00
So: 9.00 - 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

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

10-0205

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

Obdarujte vkusom
a kvalitou
od roku 1991

Malacky, Malé nám. 12
Tel. č. 0903 227 990

16-0045

Rezort hospodárstva rozširuje obdo- takmer 12 500 žiadateľom.
Žiadosti je možné podávať do 30. 11.
bie, za ktoré je možné získať dotáciu na
nájomné v rámci prvej vlny.
2020, pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súŽiadosť je možné podať aj za nájomcov, lade s výzvou. Žiadosti odporúčame poktorých sa dotkli primárne septembrové dať s predstihom, aby bol pre Vás časový
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva priestor podania prípadne ešte opätovnej
SR. Príspevok na nájomné za september žiadosti
Pred podaním žiadosti si podrobne
tak môžu po novom získať tí, ktorých sa
týkalo zrušenie hromadných podujatí nad preštudujte NÁVODY pre postup podania
1 000 ľudí, hromadných podujatí nad 500 žiadosti.
Podmienkou správne zaslanej žiadosľudí v interiéri, obmedzenia pre kúpaliská, aquaparky, diskotéky, tanečné zábavy ti je podpísanie elektronickej žiadosti za
a akcie v reštauráciách či baroch. Presné stranu prenajímateľa aj nájomcu.
Počas víkendov, ako aj dalších napodmienky a obdobie, za ktoré je možné
požiadať o dotáciu, sú zverejnené na webo- sledujúcich nepracovných dní je možné
vej stránke najmy.mhsr.sk. Prehľadnú ta- žiadosti podávať, avšak Ministerstvo hosbuľku nájdete pod tlačovou správou nižšie. podárstva SR nevie garantovať dostupnosť
Rezort upozorňuje, že žiadosti na technickej podpory.
kompenzácie nájomného v prvej vlne je
možné podávať do konca novembra. Zároveň ministerstvo pracuje na tom, aby systém dotácií na nájomné mohol pokračovať
aj po skončení aktuálnej výzvy. Cieľom
je, aby mohli o pomoc žiadať aj podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou pandémie.
Ministerstvo hospodárstva SR doteraz vyplatilo dotácie na nájomné vo výške viac
» Zdroj MH SR
ako 25 miliónov eur a pomohlo tak spolu

Najčítanejšie regionálne noviny

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

16-0238

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

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

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

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

ZNÍŽENIE
CIEN

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

MA20-47 strana -

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

Ceny sú
vrátane DPH

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

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

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

10

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0015

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

10-0040

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

41-0066

10

SLUŽBY
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10-0015

MALACKO
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Zmeny v dôchodkoch a dávkach
od 1. 1. 2021
Dôchodky sa v roku 2021 zvýšia o
2,6 percenta mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú
sumu určenú ako 2 percentá z priemernej mesačnej sumy príslušného
druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020.

O zvýšenie dôchodku nie je potrebné žiadať. Poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie.
Dôchodky vo vyššej sume budú prvý
raz vyplatené vo výplatnom termíne v
januári 2021 aj s doplatkom zvýšenia od
1. januára 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2021.
Od 1. januára 2021 sa budú zvyšovať aj úrazové dávky. Úrazová renta a
pozostalostná úrazová renta sa zvýšia
o 2,3 percenta. Rovnako o 2,3 percenta

vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové
odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov
spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou.
Zamestnávatelia si aj v roku 2021
budú môcť uplatniť odvodovú úľavu
pri platení poistného. Platí to v prípade, že zamestnajú osobu v riadnom
pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý je dôvodom na jej
vyradenie z evidencie uchádzačov o
zamestnanie na úrade práce. Zamestnať teda môžu takú osobu, ktorá bola
evidovaná na úrade práce najmenej 12
po sebe nasledujúcich mesiacov alebo
bola v evidencii na úrade práce 6 po
sebe nasledujúcich mesiacov a zároveň
má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí
sa zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu vo výške
731,64 eur. Pre zamestnancov, ktorých
pracovný alebo štátnozamestnanecký
pomer sa začal ešte v roku 2020, platí
hranica príjmu 678,71 eur.

» Zdroj: SP

MIOSTEEL

Lozornianska 59, ZOHOR
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www.miosteel.sk
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SOFTVÉROVÝ VÝVOJÁR
PRE

OBLASŤ VÝROBY PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKIEN A DVERÍ
HSF s.r.o. – dcérska spoločnosť rakúskej skupiny IFN – sa orientuje na výrobu okien a dverí, ako aj špeciálnych
produktov z plastu a hliníka v Malackách v blízkos Braslavy. Hlavné trhy odbytu sú Nemecko, Rakúsko
Švajčiarsko (tzv. DACH región); vývozná kvóta sa pohybuje okolo 95%. Našimi zákazníkmi sú predovšetkým
špecializovaný obchod a kovovýroba.
Do nášho dynamického a rozvíjajúceho sa mu hľadáme na oddelenie IT nového kolegu pre nasledovnú pozíciu:

PROGRAMÁTOR C/VBA (PRE OKENÁRSKY SOFTVÉR ISS)
Ako vývojár sovéru pre okenné a dverné systémy budete zodpovedný za implementáciu nových sérií a systémov
do už existujúceho konfiguračného sovéru. V spolupráci s produktovým manažmentom budete sprístupňovať
zákazníkom nové produkty a zodpovedať za údržbu kmeňových dát v systéme.
Mzda 900 € bruo + po čase zvýšenie (od 900 € pre Junior, finálna mzda závisí od skúsenos kandidáta)
Náplň práce
• programovanie databáz pre cenotvorbu okien v existujúcom sovérovom prostredí
• podpora pri implementácii sovéru u zákazníka
• podpora pri tvorbe reportov
Požiadavky
• znalosť programovacích jazykov VB a C pre programovanie makier
• skúsenos v oblas techniky okien a dverí výhodou
• orientácia v databáze MS-SQL
• nutná komunikácia v nemeckom alebo anglickom jazyku na úrovni Pokročilý (B2)

Info & kontakt: Ing. Alexander Farkaš, farkas@hsf.sk, Tel.: +421 347960-122
HSF s.r.o., Jesenského ul. 50, SK 90101 Malacky, www.hsf.sk

MA20-47 strana -
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10-0054

Spoločnosť HSF kladie veľký dôraz na spokojnosť a možnos rozvoja svojich zamestnancov.
Ponúkame Vám zaujímavú prácu v rastúcej spoločnos za atrakvnych podmienok.

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

14
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

10-0066

0904 466 799

10-0251

0911 566 799

BENÁTSKE
STIERKY

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

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

GLAZÚROVANIE
VANÍ

Malacky

Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre

63-0097

94-0168

0903 405 588
0905 983 602

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

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

INZERCIA

SBS GUARDING s. r. o.

Zdravotné stredisko

príjme strážnikov na prevádzky

www.mavet.sk

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

0905 324 657

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

PRENÁJOM
LEŠENIA

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

× MONTÁŽ
× DEMONTÁŽ

• 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

STAVEBNÉ
PRÁCE

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

× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE

94-0166

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

16-0031

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

0905 859 679

v Stupave

ORDINAČNÉ HODINY

0907 211 797

63-0083

25

rokov
„Už
od firmy“
MOLNÁR

0910 620 160

16-0305

0940 075 984
0940 330 217
betonoveploty6754@gmail.com

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

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

10-0063

VÝROBA
DOPRAVA
MONTÁŽ

PONUKA ZAMESTNANIA
Pracujte u nás na pozíciach

VODIČ VZV

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY

SBS GUARDING s. r. o.

788 € brutto + príplatky a bonus

príjme strážnikov na prevádzky

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ

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

7 – 10 € / h

BILLA Malacky Mzda: 3,3330 €/h. brutto

OBSLUHA VZV

SUPER PLATOVÉ PODMIENKY
S UBYTOVANÍM
VEĽMI DOBRÁ PRÁCA
V MESTE BRANDYS NAD LABEM
ZABEZPEČÍME A ZAPLATÍME VÁM

SERVISNÝ TECHNIK

HLUK /ČR

OBSLUHA VZV

Kontakt: 0915 973 529

MA20-47 strana -

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME
VÁM

COVID
TEST

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné
(možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené
hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného
fondu motivačné bonusy

KONTAKT
10-0249

85_0770

0800 500 091

PONUKA PRÁCE

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

COVID TEST
BEZPLATNÁ LINKA

Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

14

+421 908 914 180

85_0806

PONUKA PRÁCE V ČR

75-11

36-0002

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

10-0030

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

Nástup ihneď.

ZAMESTNANIE

MALACKO

15

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

MA20-47 strana -
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10-0054

PODMIENKY PRIJATIA:
• muži
• preukaz vodiča VZV
• prax na čelnom motorovom VZV
• prax na štvorcestnom el. VZV výhodou,
nie je podmienka, zaučíme

ZDRAVIE / SLUŽBY

16

Najčítanejšie regionálne noviny
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
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78 120 0229
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Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-0107

     %
    " !

52- 0112



Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 98 €

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ZDRAVÉ VIANOCE
ROZVOZ HYDINY K VÁM

MORKY
HUSI
HUSOKAČKY
KAČKY
KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

Objednávky:

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436
88-009�

Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY
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