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Čas tmy nemusí byť iba temný

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prichádza čas, ktorý v detstve 
mnohých z nás bol tým najkrajším 
v roku. Bol taký zvláštny, po Ka-
taríne, najprv „voňal“ Mikulášom 
a prvými mandarínkami v roku, 
doma sa objavil adventný kalendár, 
plný dobrôt a podľa neho sme my, 
deti, odrátavali zostávajúce dni do 
vianočného času. Možno sa mýlim, 
ale všetko sa zdalo akési pokojnej-
šie, tichšie, také naozaj adventné.

Ten predvianočný čas má stále svo-
ju symboliku, do ktorej viac či menej 
zasahuje „modernosť“ doby, rodinné 
hodnoty, generačné zvyky a cirkevné 
tradície. Tie sú z toho všetkého pravde-
podobne najstálejšie.

Pre Kresťanov je advent začiatkom 
cirkevného roka, keď je očakávané 
oslávenie narodenia Ježiša Krista a 
jeho povstanie z mŕtvych, ktoré sa slávi 
na Veľkú noc. Tento adventný sviatok 
sa traduje už od 6. storočia. Advent, z 
latinského slova adventus, začína prvú 
nedeľu po 26. novembri. Adventný ve-
niec má presné pravidlá, ako by mal 
vyzerať. Správny adventný veniec by 
mal byť vyrobený z vetvičiek ihlična-
tých stromov alebo cezmíny, to preto, 
že predstavujú život. Ak je veniec zo 

slamy či prútia, mal by odháňať zlých 
duchov a domu dopriať požehnanie. 
Sviečky na ňom sa zapaľujú zásadne 
v smere hodinových ručičiek. Veľmi 
dôležitú úlohu hrajú farby. Hlavnou 
farbou adventu je a má byť fialová. Táto 
farba je symbolom pokory a dôstojnos-
ti. Všetky stuhy a sviečky, s výnimkou 
jednej, by mali byť fialové. Tá jedna by 
mala byť ružová, ktorá symbolizuje 
priateľstvo.

K Adventu neodmysliteľne patrí aj 
akési „uskromnenie, stíšenie“. Nie je 
to čas svadieb, hlučných zábav, určite 
nie hostín. Naopak, skorý príchod kaž-
dodennej tmy priam núka, ak je čas, 
možnosť, v rodinách sa viac venovať 
jeden druhému, rozprávať sa, byť spo-
lu, nemíňať tento čas na návštevy, ale 
venovať ho najbližším.

Tohtoročný Advent bude ťažký. 
Celý rok je ťažký. O to viac si 
môžeme vážiť to, že sme 
tu, že sme zdraví a že sa 
ešte môžeme na niečo 
tešiť.

Krásny a pokojný 
adventný čas, váže-
ní čitatelia!
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

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

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 2.3. 2021

NA STRANE č.8
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MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ
SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

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

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY

•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA

•BIELENIE•PIESKOVANIE
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Po-So: 9-19, Ne: 10-19
MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom

od 1,10

Sudové
a fľašové
víno

NOVINKA

aj so sebou

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

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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Malacky, Malé nám. 12
Tel. č. 0903 227 990 

Obdarujte vkusom
a kvalitou

od roku 1991
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www.krtkozahorie.sk

ČISTENIE
KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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KAMENÁRSTVO

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk
Záhorácka 12, Malacky  |  Po – Pia: 11 – 15, So: 9 – 12

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

NOVEMBER
– FEBRUÁR

POSEZÓNNA ZĽAVA
(granit, žula)

AŽ
DO 40%
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKEBENÁTSKE
STIERKYSTIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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BITÚNOK GAJARY ponúka na predaj

Objednávky na tel. č.: 0940 520 900

» Bravčová polovica
» Hovädzia štvrť (predná)
» Hovädzia štvrť (zadná)

1 kg
1 kg
1 kg

2,00 €
4,00 €
5,00 €
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Je veľa ľudí, ktorí sa hrajú na kráľov. 
Niektorí majú peniaze, iní tituly a 
ďalší moc. Mnohí z nich sa vypraco-
vali svojim talentom a tvrdou prácou. 
Majú vplyv na mnohých ľudí a nieke-
dy im zachutia sláva a moc. Pyšní a 
mocní sa snažia kraľovať druhým. 
Nepočúvajú kritiku a niekedy ju aj 
umlčia. Neprijímajú iné názory a 
tých, ktorí ich hlásajú. Presadzujú 
svoje predstavy o fungovaní sveta 
okolo. Pýcha, moc a sláva nie sú dob-
rými vlastnosťami kráľov. Niektorí sa 
prezentujú silou, iní krásnymi slova-
mi, ďalší pozlátenými rúchami.

Bol raz jeden kráľ. Volal sa Belo 
IV. Údajne sa skrýval pred Turkami na 
hrade Zniev na Turci. Narodila sa mu 
dcéra Margita. Pomáhala hladným a 
chudobným. Vymenila zlatú korunu za 
tŕňovú. Zomrela mladá a svätá. Margita 
Uhorská, princezná s tŕňovou korunou. 
Uctievame si ju v Kláštore pod Znievom. 
Jej meno sme dali tento rok nášmu Domu 
sv. Margity. V týchto dňoch nám Martin 
Poloha z firmy Ukovmi ukoval tŕňovú 
korunu. Umiestnili sme ju pred Domom 
sv. Margity Uhorskej na Vrícku. V deň 
Krista Kráľa. Kráľa, ktorý mal moc od 
svojho Otca, a nechal sa ukrižovať za 

nás. Odmietol slávu a moc tohto sveta. 
Slúžil a obetoval sa za nás.

Mnohí mocní tohto sveta sú nemoc-
ní - zameraní na seba, hluchí a slepí 
k druhým. Sú hrdí na svoje talenty a 
úspechy, ale nevedia, že ich dostali do 
daru. Od kráľa, ktorý je nad všetkým. Na 
to, aby prinášali hodnoty. Nie pre seba, 
ale pre druhých. Králi sa nevyznačujú 
tým, čo nahromadili, ale tým čo rozda-
li. Ich sila nie je v silných slovách, ale v 
tichom načúvaní. Nemajú veľké paláce, 
ale srdcia. Nevyvyšujú sa, ale pokorne 
pokľaknú pred Jediným a skutočným 
kráľom. Mnohí prosia o pomoc a čakajú 
na dary. Lenže funguje to opačne - naj-
skôr sa dáva, až potom dostáva. Dávaj-
me druhým bez toho, aby sme očakávali 
vďaku, uznanie a odmenu. Odovzdajme 
seba, svoju bezmocnosť, starosti a trá-
penia nášmu kráľovi. 
Majme silnú vieru a 
buďme trpezliví. Je-
diný a skutočný kráľ 
vie, čo sa má stať. On 
odpúšťa, uzdravu-
je a prináša dary. 
Väčšie ako si 
vieme pred-
staviť.

Jediný skutočný kráľ

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

OČNÁ OPTIKA

www.oftalens.sk

MERANIE
DIOPTRIÍ

0918 734 397

VYŠETRUJEME
BEZPEČNE!

ZNAČKOVÉ
OKULIAROVÉ

RÁMY  

Akceptujeme Benefit Plus

Hugo BOSS, Gucci, Ray Ban,
ESPRIT, Pier Martino, Guess, 

Jaguar, Marciano

do -50%
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28. november 1989    
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohodli 
na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany 

Výročia a udalosti
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– časť pozemku parc. č. 396/2 o výmere 20 m2 na Senickej 
ulici v obci Rohožník, ku ktorému je vlastníctvo na LV č. 710 
katastrálnym úradom Bratislava Správa katastra Malacky v 

prospech obce Rohožník za účelom umiestnenia 
predajného stánku.

Pozemok bude prenajatý na základe obchodnej 
verejnej súťaže za najvyššie ponúknuté nájomné, 

minimálne vo výške 100,00 € za rok pričom v nájomnom 
nie sú zahrnuté náklady na odvoz komunálneho odpadu a 

náklady na dodávku elektrickej energie. 
Záujemcovia môžu svoje ponuky predložiť na Obecnom 

úrade v Rohožníku najneskôr dňa 15.12.2020 do 12.00 h.

Okrem toho sú podmienky obchodnej verejnej súťaže
k dispozícii na Obecnom úrade v Rohožníku, a to počas 

stránkových hodín.

Starosta obce Rohožník podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a)  zák. 
SNR č. 138 č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov

VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené:
a) na úradnej tabuli obce Rohožník
b) na internetovej stránke obce Rohožník:
     www.rohoznik.sk.

DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0911 998 160
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk
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V tomto roku si pripomí-
name smutné 2. výročie 
úmrtia našich drahých 
rodičov Agnesy a Jána 
Bordáčových z Lozorna. S 
úctou, vďakou a láskou si 
na nich v modlitbách spo-
mínajú deti s rodinami i 
ostatná rodina. Prosíme o 
spomienku.

Dňa 22. 11. 
si pripo-
míname 9. 
výročie, čo 
nás navždy 
o p u s t i l 
manžel, otec, dedo Ľudo-
vít Roman z Plaveckého 
Mikuláša. S láskou spomí-
najú najbližšia rodina. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Dňa 30. 
11. 2020 si 
p r i p o m í -
name 20. 
výročie, čo 
nás navždy 
opustil Mikuláš Škoda z 
Malaciek. S láskou a úc-
tou spomína manželka, 
dcéry s rodinami, vnučky 
a pravnuci. Kto ste ho po-
znali a mali radi, venujte 
mu tichú spomienku.

Dňa 4. 12. 
2020 si pri-
pomíname 
1. smutné 
v ý r o č i e , 
kedy nás 
navždy opustila naša 
Júlia Limanovská rod Jur-
káčková. S láskou spomí-
najú manžel Mirek, brat 
Alik a nevesta Magda. Kto 
ste ju poznali, venujte jej, 
prosím tichú spomienku.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

SPOMIENKY
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Dňa 10. 8. 2020 uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko
MIKULÁŠ PETRÁŠ z Plaveckého 
Mikuláša a dňa 3. 12. 2020 si pripomenieme
nedožité 80. narodeniny.

S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme, 
pri plamienku sviečky 
sa za Teba modlíme.
Život Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach 
zostávaš s nami žiť.

S láskou a úctou spomínajú manželka Helena,
syn Stanislav a dcéra Viera s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
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Naraz prestalo Tvoje srdiečko biť,
nám zostali len spomienky a odkaz jediný:
Chýbaš nám veľmi, mama naša.

Dňa 30. novembra 2020 uplynuli 3 roky
od smutnej chvíle, čo nás navždy opustila
naša milovaná mama, babka

EVA TROKŠIAROVÁ z Malaciek.
S láskou a bolesťou v srdci spomína manžel, deti Lucia,
Janko s manželkou, vnúčence Timea, Patrik a Sedrik.
Kto ste ju poznali a mali radi, prosíme, venujte jej tichú
spomienku spolu s nami.

Básnik (ale už aj textár), vášnivý hu-
bár a oddaný otec a manžel Benja-
mín Škreko je známy najmä staršej 
generácii vďaka tomu, že často uve-
rejňoval svoju tvorbu v satirickom 
časopise Roháč. 

Jeho láskavý a nezameniteľný hu-
mor – napokon taký, aký je on sám - sa 
tak stal súčasťou mnohých rodín a do-
mácností. Humoristické prvky v jeho 
tvorbe prezrádzajú, že je to človek s op-
timistickým prístupom ku všetkému, s 
čím sa stretáva.

Táto črta sa nachádza aj v jeho 
zbierke básní Kam z kanape. Benja-
mín Škreko nám prináša svoje básne 
preto, aby nás potešil, poláskal, trošku 
sa s nami aj pomaznal pomocou svo-
jich čarovných slovíčok a kúziel, ktoré 
vie dať do nich on.

Jeho tvorba má v sebe všetko to, 
čo vie potešiť ľudského ducha: vtip, 
iskru, myšlienku, nenáročnosť, pritom 
však jedinečnosť. Nuž a tentoraz sa 
Benjamín Škreko prihovára aj k vám, 
milí čitatelia REGIONPRESSu, a to 
osobne:
„Stretnú sa dvaja a jeden hovorí...

V živote som už počul tisíce anekdot 
či úsmevných príhod, ktoré sa začínali 
touto formulkou. Každý raz som zbys-
tril, nevdojak sa usmial, spomalil. Ako 
inak, veď keď sa stretnú dvaja „a jeden 

hovorí“, okamžite vzniká ľudské puto, 
preskočí iskra záujmu a porozumenia.

V týchto dňoch sa zrazu medzi nich 
postavil zákerný nepriateľ, pandémia 
COVID 19, a potenciálny rozhovor sa 
mení na odmietavé zakývanie, povy-
tiahnutie ochranného rúška až na oči a 
ustráchané opísanie širokého oblúku...

Priatelia, s ktorými sa virtuálne 
stretávam aspoň prostredníctvom 
týchto riadkov, vopred ďakujem za 
každý čo i len tušený úsmev. Zaželajme 
si navzájom rýchly koniec nenormál-
neho karanténneho stavu. Neviem si 
predstaviť krajší scenár života, ako že 
stretnú sa dvaja, a jeden hovorí...“

Zabudnite 
na nevľúdny depresívny čas

» red
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
Akcia  november - december

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1150  € • 2-hrob od 1350 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske

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

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA
DECEMBER

krátka
dodacia lehota
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OZNÁMENIE
Obec Malé Leváre podľa § 9a ods. 2

zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje, že
nehnuteľnosti - stavebné pozemky určené pre
individuálnu bytovú výstavbu, nachádzajúce

sa v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre,
zapísané na LV č. 4064 :

ktoré sú určené na odpredaj sa budú predávať
formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu

ponuku, minimálne za cenu 20,00 €/1 m2.

V súlade s čl. IV ods. 7 schválených podmienok
obchodnej verejnej súťaže Obecné zastupiteľstvo

uznesením č. 79/2020-B  dňa 19. 11. 2020
rozhodlo o predĺžení termínu na predkladanie

návrhov na odpredaj do 7. 12. 2020 do 12.00 hod.
s vyhodnotením dňa 7. 12. 2020 o 16.00 hod.

1. parc. č. 10489, o výmere 716 m2

– ostatná plocha,
2. parc. č. 10486, o výmere 2172 m2

– ostatná plocha,

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, celková
situácia pozemkov, výmera a parcelné čísla

sú k dispozícii na Obecnom úrade v Malých Levároch
počas stránkových hodín a zverejnené na :

- úradnej tabuli obce Malé Leváre,
- obecnom portáli www.malelevare.sk

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 
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~ 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
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
     NA POHREB

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

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

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

10
-2
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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)

+421 940 600 115

info@zlavnenespotrebice.sk

www.zlavnenespotrebice.sk

DARČEK K NÁKUPU
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» Kúpim Tatru 603, alebo 
iné staré auto, motocykel 
Jawa, ČZ aj náhradné die-
ly.Tel. 0903818212
» Kúpim staré auto, 
alebo motocykel, aj ná-
hradné diely, trofeje, 
všetko od motorizmu.Tel. 
0907374253
» Odkúpim vaše staré, 
jazdené aj havarova-
né auto. Ponúknite.Tel. 
0905218938
» Kúpim starší moped sta-
dion, babetu, vzduchovku 
Sláviu.Tel. 0903765606
» JAWA 05 JAWA 20, 21 
STADION SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC KÚPIM TIETO 
MOTORKY 0915215406

BYTY - PREDAJ 03

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

BYTY - PRENÁJOM 04

» Dám do prenájmu 1-izb 
byt plne zariadený, v 
centre Ma, mesačne 450 
€ vrátane energií.Tel. 
0905859679
» Hľadám izbu do pre-
nájmu, prípadne opatrím 
seniora s možnosťou uby-
tovania.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
» Prenajmem 1 izb. byt v 
Malackách, novostavba, 
byt má balkón a vlastné 
parkovacie státie, plne 
zariadený. Všetky siete 
v blízkosti, tichá lokali-
ta. Vhodná max. 2 oso-
by. Len vážny záujem. 
0918845006, 0948351231

DOMY - PREDAJ 05

» Predám 3i RD v obci Kos-
tolište, cena 144.900 €.Tel. 
0908250591
» Predám 4i RD v obci Zo-
hor, cena 193.000 €.Tel. 
0908898025

POZEMKY - PREDAJ 06

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

Minister zdravotníctva Marek Kraj-
čí podpísal verejný prísľub pre-
rozdelenia financií vyčlenených 
zdravotníkom v prvej línii boja s 
pandémiou COVID-19. Zdravot-
níkom podriadených organizácii 
ministerstva zdravotníctva boli 
financie na vyplatenie odmien už  
odoslané a budú im vyplatené v naj-
bližšej výplate.

Verejným prísľubom sa minister 
zdravotníctva zaväzuje odmeniť aj os-
tatných zdravotníckych pracovníkov, 
ktorí od 1. apríla do 31. júla 2020 pra-
covali v prvej línii alebo tzv. červenej 
zóne nemocníc a poskytovali zdravot-
nú starostlivosť pacientom s COVID-19. 
Ministerstvo zdravotníctva tak rozdelí 
finančné prostriedky na odmeny aj tým 
zdravotníkom, ktorí pracujú u poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí 
nepatria medzi jeho podriadené orga-
nizácie. „Záleží mi na tom, aby všetci 
zdravotníci, ktoré pracovali v prvej línii 
počas prvej vlny pandémie, boli ohod-
notení, zaslúžia si to,“ uviedol minister 
zdravotníctva Marek Krajčí.

Cieľom je transparentný, efektív-

ny a motivačný spôsob odmeňovania 
jednotlivých skupín pracovníkov. „Vy-
dávame verejný prísľub týkajúci sa pre-
rozdelenia finančných prostriedkov vo 
výške viac ako 24 miliónov Eur medzi 
určených poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti pre zdravotníckych pra-
covníkov, ktorí v rozhodujúcom období 
pracovali u poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti v prvej línii alebo čer-
venej zóne alebo by v rozhodujúcom 
období pracovali v prvej línii alebo v 
červenej zóne, ak by neabsolvovali 
karanténnu práceneschopnosť v súvis-
losti so vzniknutou situáciou týkajúcou 
sa akútneho respiračného syndrómu, 
ktorý spôsobuje nový koronavírus,“ 
povedal Marek Krajčí. 

Odmeňovanie okruhu dotknutých 
poskytovateľov zdravotnej starostli-
vosti a zdravotníckych pracovníkov, 
ktorí patria do prvej línie a spĺňajú 
podmienky na priznanie odmeny sú 
nastavené v súlade s princípom záslu-
hovosti, motivácie a dobrovoľnosti. 

Rezortný minister posiela 
zdravotníkom verejný prísľub

» red

41
-0

02
0

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

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

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

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

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

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

Facebook: Kovošrot Vašin Čáry

2. decembra 1864    
cisár František Jozef I. vydal nariadenie rešpektovať v úradovaní 
jazyky nemaďarských národností Rakúskeho cisárstva

Výročia a udalosti
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Vykonávame 
všetky druhy 

stavebných prác 
izolácie striech 
opravy domov 

za výhodné ceny

0902 272 708
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Regenerácia trakčných
batérií

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 1, MA, 0948 062 317

Priamo vo vašej firme
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PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)

• ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• STREŠNÉ OKNÁ
• OHÝBANIE PLECHOV
• STAVEBNÉ REZIVO
• REALIZÁCIE
• ŠTRKY, PIESKY

lanza@covering.sk  | 0944 992 822

40%

 

fb: optikadroptik    insta: dr.optik_sk www.droptic.sk
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REALITY - INÉ 07

» Kúpim byt do ceny 1100 
€ / m2, podľa stavu, RK 
nevolať!.Tel. 0949375038
» Kúpim starý dom do 
25.000 €.Tel. 0910539635
rôzne/iné
» Kúpim staré mince od-
znaky vyznamenanie ho-
dinky 0903753758

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

» Predám rozkladaciu se-
daciu súpravu v tvare „L“ s 
úložným priestorom, cena 
130 € + dohoda možná.Tel. 
0905774102
» Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne. Tel. 0919176233

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám kuratá na ďalší 
chov 1-týždňové a star-
šie, očistené 2,90 € / kg, 
živé na zabitie 1,90 € / 
kg, M. Cauner, Kostolište 
152. Tel. 0908 151 966.Tel. 
0911206783
» Predám ošípané.Tel. 
0915284292
» Predám zemiaky, ovos, 
kŕmnu a cukrovú repu.Tel. 
0905695828
» Predám králik nitran, 
andulky, rozelu pestrú.
Tel. 0904323771
» Predám morky modré 
a bronzové + predám od-
stavčatá.Tel. 0905835768

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim rôzne starožit-
nosti, staré hodiny, min-
ce, fotografie, trofeje.Tel. 
0903416726
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0903416726

DEŤOM 12

» Predám detský fusak 
z ovčej vlny, výbor-
ný stav, cena 30 €.Tel. 
0904697404

RÔZNE - PREDAJ 13

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

A ak si chcete váš veniec ešte na 
poslednú chvíľu pripraviť, môže-
te. Je to predsa jednoduché, prí-
padne je možné zakúpiť už zelený 
korpus s vetvičkami a ozdobiť si 
ho podľa vlastných zvykov a vku-
su v rodine. 

Na to vám bude stačiť iba tavná piš-
toľ (nie je podmienkou, rýchloschnúce 
lepidlo tiež rovnako pomôže) a ozdôb-
ky. Ak sa rozhodnete predsa len vyrá-
bať, tak nastrihajte čečinu či v niekto-
rých regiónoch aj čačinu, aby vetvičky 
mali dĺžku zhruba medzi desiatimi a 
pätnástimi centimetrami. Vetvičky pri-
kladajte na korpus a spodnú časť vetvi-
čiek spoločne s korpusom obmotávajte 
viazacím drôtom, prikladajte ďalšie 
vetvičky, aby sa navzájom prekrývali. 
Do hotového korpusu následne za-
pichnite kovové držiaky na sviečky 
alebo sviečky pripevnite na bodec s 
podložkou alebo klinec. Podložky na 
sviečky dostať v každom kvetinárstve 
a navyše – sú aj bezpečné, roztavený 
vosk nepreteká na veniec. Ozdôbky a 
dekorácie, sú úplne na vás a na vašej 
fantázii. Inak, najkrajšie sú tie, ktoré v 
tomto čase nájdete vo voľnej prírode, v 
lese, na záhrade, v parku. 

Symbolika sviečok na venci
1. sviečka sa zapaľuje prvú advent-

nú, tzv. železnú nedeľu. Sviečka je po-
menovaná ako nádej.

2. sviečka pripadá na druhú advent-
nú, tzv. bronzovú nedeľu a sviečka má 
symbolizovať mier.

3. sviečka, sa zapaľuje tretiu advent-
nú, tzv. striebornú nedeľu a symbolizu-
je priateľstvo.

4. sviečka sa zapaľuje ako poslednú 
v štvrtú adventnú nedeľu, táto sviečka 
je pomenovaná láska.

A vedeli ste, že časté sú aj vence s 
piatou, bielou sviečkou, ktorá je v stre-
de? Tá sa má zapaľovať na Štedrý deň 
a má symbolizovať samotného Krista.

Mimochodom, doba a vkus výraz-
ne zmenili aj tvary adventných vencov. 
Ibaže ten nemenný patrí kruhu. Preto-
že v kruhu sa všetko začína, pokračuje, 
vyvíja a aj končí, uzatvára. Tak, ako 
náš život. Alebo – ako cirkevný rok pre 
veriacich kresťanov.

Mimochodom, každý s láskou a 
doma vyrobený adventný veniec, kto-
rý tak ozvláštňuje rodinnú atmosféru 
predvianočného obdobia, je ten naj-
krajší. 

Výroba adventného venca

» red
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KÚRENIE
CHLADENIE

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

0910 111 100 / 0905 744 062

•predaj
•montáž
•servis

aj na splátky
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× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE

× MONTÁŽ 
× DEMONTÁŽ

STAVEBNÉ
PRÁCE

PRENÁJOM
LEŠENIA

0910 620 160
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0911 566 799 0904 466 799
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 

0908 979 469

INZERCIA

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    
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Ministerstvo životného prostredia 
SR prijalo delegáciu Zväzu cho-
vateľov oviec a kôz (ZCHOK). Zá-
stupcovia zväzu počas rokovania 
predniesli pripomienky k návrhu 
vyhlášky pripravovanej envirore-
zortom, ktorá má spresniť pravidlá 
odškodňovania chovateľov pri 
škodách spôsobených chránenými 
dravcami určené zákonom o ochra-
ne prírody a krajiny.

Vyhláška na jednej strane v znač-
nej miere uľahčí uplatnenie nároku 
poškodeného chovateľa na náhradu 
škody tým, že výrazne zjednoduší 
podmienky na preukazovanie spôso-
bených škôd. Na druhej strane však 
ministerstvo naďalej zastáva názor, že 
ZCHOK nemôže očakávať, že štát bude 
kompenzovať škody vzniknuté na  ne-
zabezpečených stádach.

Členovia ZCHOK vítajú zjednodu-
šenie procesu nahlasovania škôd spô-
sobených chránenými dravcami, iné 
časti vyhlášky však kritizujú a budú 
ich písomne pripomienkovať.

Je na každom chovateľovi, aby na 
ochranu svojich hospodárskych zvie-
rat realizoval potrebné preventívne 
opatrenia. „Žiaľ niektorí chovatelia 
ochranu svojich chovov zanedbávajú. 
Rátajú s tým, že škody im uhradí štát. 
MŽP aj skutočne chovateľom škody 

uhrádza, súčasný zákon ale garantuje 
preplatenie iba tých škôd, ktoré si ne-
dbalosťou nespôsobili samotní chova-
telia“, vyjadril sa minister Ján Budaj.

Vedenie envirorezortu si uvedo-
muje, že niektoré naozaj efektívne 
opatrenia (pastierske psy, resp. elek-
trické oplotenie) sú finančne náročné. 
Práve preto bude MŽP SR aktívne pre-
sadzovať, aby pri nastavovaní spoloč-
nej poľnohospodárskej politiky na nad-
chádzajúce finančné obdobie 2021-2027 
Slovensko v maximálnej miere využilo 
prostriedky pre podporu chovateľov 
hospodárskych zvierat. Vrátane prí-
spevkov na preventívne opatrenia sme-
rované k zabráneniu vzniku škôd.

MŽP SR bude pokračovať v stretnu-
tiach s dotknutými pripomienkujúcimi 
subjektami až do  30. novembra 2020, 
kedy uplynie lehota pripomienkova-
nia.

Ochrana vlka dravého 
na programe dňa

» red

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08  Bratislava

2495 K autotronik
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické 
a hybridné pohony, spôsobilosť 
v elektrotechnike

2684 K bezpečnostné systémy 
v doprave a priemysle
údržba, opravy a diagnostika bezpečnostných 
systémov v doprave a automobilovom 
priemysle, spôsobilosť v elektrotechnike 
n  o v i n  k  a    

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky 
dopravy
kvali�kovaní pracovníci v železničnej doprave

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko ekonomických vzťahov

2466 H 02 mechanik opravár - stroje 
a zariadenia, zameraný na nadstavby 
a špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové 
vozidlá), opravárenskú techniku, špeciálne 
vozidlá  n  o v i n  k  a    

2487 H autoopravár
01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel
02 elektrikár - opravy a diagnostika 
elektroniky vozidiel
03 karosár - opravy a diagnostika  karosérií 
a rámov vozidiel 
04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania

3766 H lodník - obsluha plavidiel       

2381 Q 00 strojárstvo 
3764 Q logistika a manažment v cestnej 
preprave  - získanie druhej maturity 
v SDV  - DUÁL 18 +, absolventský diplom 
DiS - diplomovaný špecialista   

3 - ročné štúdium ukončené výučným 
listom s možnosťou pokračovať  
v nadstavbovom štúdiu:

2414 L 01 strojárstvo
2493 L predaj a servis vozidiel   n  o v i n  k  a     
3757 L dopravná prevádzka 

2-ročné štúdium ukončené maturitou 

3776 K mechanik lietadiel 
01 mechanika 
02 avionika - špeci�cké zameranie na opravy 
a pilotáž malých lietadiel a dronov  
n  o v i n  k  a    

3778 K technik informačných a 
telekomunikačných technológií
IKT v doprave a automobilovom priemysle  

4 - ročné štúdium ukončené
maturitným vysvedčením  

3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo 
a logistiku.  n  o v i n  k  a    

ŠTUDIJNÉ ODBORY  

UČEBNÉ ODBORY  „3+2“   

POMATURITNÉ ODBORY

Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania alebo na
zmluvných pracoviskách autorizovaných prevádzkách 
a �nančné zabezpečenie žiaka. 

web: www.sosdba.sk
e -  mail: sekretariat@sosdba.sk
telefón: +421 905 812 277

+421 2 22 20 50 45 
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ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459

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

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia výrobaNAJ lacnejší servis
NAJ krajšie šperky
NAJ rýchlejšie opravyNAJ dlhšie na trhu

ZMENA
OTVÁRACÍCH HODÍN

Pon - Pia: 9.30 - 18.00So: 9.00 - 12.00

10
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR
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» Predám jokl 4m dlhé 150 
x 150 x 0,8 mm, cena do-
hodou.Tel. 0904323771

RÔZNE - INÉ 14

» Hľadám izbu do pre-
nájmu, prípadne opatrím 
seniora s možnosťou uby-
tovania.Tel. 0944481001

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
» Naučím základy ruského 
jazyka.Tel. 0902649353
» Naučím hru na klavír v 
Ma, dospelých aj deti.Tel. 
0902307680

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

V minulosti pôstu a pôstnemu ob-
dobiu, akým je do určitej miery aj 
adventný čas, ľudia prikladali nao-
zaj veľkú váhu. Toho, kto si dovolil 
ho nedodržiavať, dokonca postihol 
aj trest. 

Vraj jeden z nich bol napríklad taký, 
že keď sused nahlásil, že niekto poru-
šil pôst, tak sa to trestalo vrámci mesta 
richtárom násilným vytrhnutím zuba a 
ešte dokonca väčší prípustný trest bol 
obesenie.

Je však iná doba a my za pôst skôr 
považujeme obdobie, v ktorom sa zby-
točne neprejedáme. Mierne hladovanie 
je pre zdravie celkovo veľmi prospešné, 
pretože regeneruje telo aj myseľ a vý-
razne spomaľuje starnutie. Neznamená 
to zrieknuť sa úplne pôžitku z jedla, ale 
jesť vedome o niečo menej.

Pôst si väčšina ľudí celkom opráv-
nene spája s očistou organizmu. Nie-
kedy aj myslenia. Ako to prebieha? Už 
počas prvého dňa sa vyprázdňujú a 
čistia črevá. Škodlivých látok, ktoré sa 
v našom tele hromadia dlhú dobu, sa 
ale telo zbavuje aj inými cestami – mo-
čom, kožou, ústami, dýchaním. Zna-
kom toho, že sa zbavujeme nečistôt, je 
typický zápach, ktorý sa vyskytuje na 
miestach, kde dochádza k vylučovaniu 
škodlivín.

Počas pôstu dochádza k mnohým 

telesným prejavom a niektoré z nich 
nemusia byť príjemné. Bežný je pokles 
krvného tlaku, čo sa prejaví malátnos-
ťou a pocitmi na mdloby. Môžu sa ob-
javiť bolesti hlavy, končatín či chrbtice. 
To sa však týka hlavne pôstu, ktorý 
trvá viac dní. Väčšina zdravých ľudí 
by tieto prechodné prejavy pôstu mala 
zvládnuť bez problémov. Sú signálom, 
že v tele prebieha očistný proces, nejde 
teda o nič negatívneho.

Blížia sa Vianoce, obdobie, ktoré je 
žiaľ v modernej dobe viac symbolom 
prebytku materiálneho, ako duchovné-
ho. Ale, keď už je to tak, je dobré a zdra-
vé pred vianočným časom telo nechať 
trošku „vyhladovať“. Potom sa ľahšie 
vyrovná so všetkým, čím ho nadmieru 
zahrnieme počas sviatkov na prelome 
rokov.

Zub vám síce nikto nevytrhne, 
ale pôst vám neublíži

» red

Je to tu, pomoc sa ponúka, ale máte 
na ňu iba pár dní...

Ministerstvo kultúry spustilo do-
tácie na pomoc kultúre a kreatívnemu 
priemyslu. Cieľom Výzvy – pomoc pre 
technické a podporné profesie v kultúr-
nom a kreatívnom priemysle je zmier-
niť dopady pandémie COVID-19 na pro-
fesionálov v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle, ktorí od marca do septem-
bra 2020 nemohli čerpať finančnú pod-
poru z projektu Prvá pomoc Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Žiadosti o dotácie sa dajú podávať 
do stredy 2. decembra. Žiadatelia, ktorí 
splnia podmienky výzvy, dostanú do-
táciu do konca roka.
1.Žiadateľom o poskytnutie dotácie 
môže byť:

a) fyzická osoba – jednotlivec,
b) fyzická osoba – živnostník.

2. Podmienky poskytnutia dotácie:
dosiahol príjem zo závislej činnosti 

a/alebo z poberania dávok vypláca-
ných z dôchodkového poistenia a čistý 
príjem žiadateľa zo závislej činnosti a/
alebo z poberania dávok vyplácaných 
z dôchodkového poistenia v kalendár-
nom mesiaci, za ktorý si uplatňuje ná-
rok na dotáciu, nepresiahol hodnotu 
vyššiu ako 540 eur,je zapísaný v evi-
dencii iných profesionálov v kultúre 
alebo ku dňu podania žiadosti o dotá-
ciu podal žiadosť o zápis do evidencie 
iných profesionálov v kultúre – http://

www.fpu.sk,nebol príjemcom finanč-
ného príspevku v rámci projektu „Prvá 
pomoc“,nebol poberateľom dávky v ne-
zamestnanosti za kalendárny mesiac, 
na ktorý si uplatňuje dotáciu,nebol 
žiadateľom o finančnú podporu v rám-
ci Mimoriadnej výzvy č.2 vyhlásenej 
dňa 18.09.2020 Fondom na podporu 
umenia,nebol žiadateľom o finančnú 
podporu v rámci Mimoriadnej výzvy 
č.1 vyhlásenej dňa 15.10.2020 Fondom 
na podporu kultúry národnostných 
menšín.
3. Dokumenty k podprogramu:

Výzva na predkladanie žiadostí na 
rok 2020 – COVID – 19.Návrh na uza-
tvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie 
zo štátneho rozpočtu.Akceptačný for-
mulár (prijatie návrhu na uzatvorenie 
zmluvy).Vzor žiadosti o poskytnutie 
dotácie.Schéma minimálnej pomoci 
na podporu kultúry a kreatívneho prie-
myslu v súvislosti s pandémiou ochore-
nia COVID-19 – DM – 15/2020.Formulár 
na elektronickú registráciu žiadosti – 
https://ds.culture.gov.sk (elektronické 
podávanie žiadosti bude sprístupnené 
23. 11. 2020)Príručka pre elektronickú 
registráciu pre podprogram 6.2 na rok 
2020.

Žiadateľom na pomoc s elektronic-
kou registráciou je k dispozícii call cen-
trum v čase od 8:00 hod do 20:00 hod 
na +421 2 32 184 357.

Kreatívci, máte málo času!

» red
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MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek
0911 914 813

predajna@metiron.sk

www.metiron.sk

VEĽKÁ
JESENNÁ AKCIA

NA VŠETKY
MOTOROVÉ PÍLY
MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 180

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

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

249.00
AKCIA4,1

kg
1,4
kW

31,8
cm3

30
cm

BALÍČEK
ZADARMO

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

4,11,431,830

BALÍČEK
ZADARMO

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

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

MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 251

449.00
AKCIA

kgkWcm3cm

BALÍČEK
ZADARMO

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

4,82,245,635

MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 362

799.00
AKCIA5,6

kg
3,5
kW

59
cm3

40
cm

BALÍČEK
ZADARMO

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

• náhradná reťa
• olej HP 0,1 l
• olej Forest 1 l

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

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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MIOSTEEL

Lozornianska 59, ZOHORwww.miosteel.sk
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Nov? Kia Stonic, prin?Fa viac vWhod pre vaFe z?aitky.
Je fas zJskaJ viac! Prebuhte svoj FtWl s Tplne novWm crossoverom Kia Stonic. 
Doprajte si 8“ displej, bezdrPtovF pripojenie s Apple Car Play a Android Auto 
a halFie inov?cie. To vFetko ua v z?kladnej vWbave po odpofJtanJ vWkupnFho 
bonusu ua od 12 690 �. VFetky inform?cie v?m radi poskytneme priamo 
v predajni, alebo na niaFie uvedenWch kontaktoch.

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

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

www.kia.sk

JE eAS Z0SKAI

VIAC

Kombinovan? spotreba paliva 4,7 - 6,8 l/100 km, emisie CO2 : 124 - 154 g/km. / WLTP. * Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

VR%TANE BONUSU 500 � PRI
V=KUPE V%EHO VOZIDLA

U` OD  12 690 �
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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Koledníci nebudú vstupovať do do-
mov, dodržaný bude aj odstup, dez-
infekcia aj nosenie rúšok.

Konkrétna podoba tohtoročného 
koledovania v rámci akcie Dobrá novi-
na bude závisieť od aktuálnej pande-
mickej situácie. Jednou z jej známych 
foriem je aj koledovanie popod okná. 
Práve na túto tradíciu počas akcie nad-
viažu koledníci. Informuje o tom Dobrá 
novina na svojom webe s tým, že ko-
ledníci nebudú vstupovať do domov, 
dodržaný bude aj odstup, dezinfekcia 
aj nosenie rúšok.

„Hoci prežívame náročné časy, 
kedy nevieme s istotou povedať, ako 
bude vyzerať budúci týždeň a čo nové 
nám nový koronavírus nedovolí zre-
alizovať, my v Dobrej novine veríme, 
že Vianoce už budeme sláviť v uvoľne-
nejšej atmosfére. Pripravili sme súbor 
opatrení a inštrukcií, ktoré budeme 
aktualizovať podľa platných usmerne-
ní, aby ste sa cítili bezpečne a pomohli 
nám zrealizovať koledovanie, hoci v 
obmedzenej forme,“ povedal riaditeľ 
Dobrej noviny Daniel Fiala. Ako do-
dal, je dôležité, aby táto kresťanská a 
ľudová tradícia pokračovala, aby sa ko-
ledníci opäť stali hlásateľmi radostnej 
zvesti o narodení Ježiša Krista.

Tohtoročná kolednícka akcia nesie 
názov Aj mama chodí do školy a pred-
staví v nej spoluprácu s Arcidiecéznou 
charitou Tororo v Ugande. Hlavnou 

postavou kampane je 25-ročná Mary 
Baluková, matka troch dievčat, ktorá 
sa po ôsmich rokoch vrátila do školskej 
lavice.

Tradičnú kolednícku akciu Dob-
rá novina organizuje eRko – Hnutie 
kresťanských spoločenstiev detí v spo-
lupráci s katolíckymi farnosťami v pri-
bližne 1270 mestách a obciach na celom 
Slovensku.

Je logické predpokladať, že po-
dobne sa situácii prispôsobia aj skauti 
s Betlehémskym svetlom. Samotná 
distribúcia po Slovensku sa uskutoční 
tak, aby pár dní pred Štedrým večerom 
bolo Betlehemské svetlo dostupné v čo 
najväčšom počte miest. Odpaľovanie 
Betlehemského svetla bude prebiehať 
so zreteľom na všetky aktuálne platné 
bezpečnostné a hygienické opatrenia, 
vždy so snahou o bezkontaktnosť a 
bez zhromažďovania. Skauti majú radi 
výzvy a priniesť Betlehemské svetlo je 
bezpochyby jednou z nich. Tentoraz 
však budú chrániť okrem plamienka aj 
seba a svoje okolie.

Koledy budú tento rok inak

» red
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INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky

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

~ inštalačný materiál  (voda ÚK, plyn) 

~ hutný materiál 
~ kotly 
~ ohrievače vody 
~ kanalizácia 
~ digestory 
~ kúpelňa - možno aj Vaša

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
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0903 150 740, 0905 470 264

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

A JE  TO!A  JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE
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50948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

Adventný čas je mimoriadne vhodný 
aj na to, aby sme si dôsledne uvedo-
mili, ako zaobchádzame s potravi-
nami.

Príliš veľa ich totiž nevyužijeme 
na to, na čo sú určené, na potravu, ale, 
žiaľ, končia na skládkach odpadov a 
v spaľovniach. Valné zhromaždenie 
Organizácie spojených národov určilo 
29. september za Medzinárodný deň 
povedomia o potravinových stratách 
a plytvaní potravinami. Ten deň je už 
dávno za nami. Ale pred nami je čas na 
pripomenutie si jeho hlavného zámeru. 
A tým je najmä zvyšovať povedomie o 
tomto probléme, ako aj hľadanie riešení 
na všetkých úrovniach potravinového 
reťazca, zmiernenie negatívnych dopa-
dov a taktiež zníženie potravinových 
strát vo výrobe potravín i v dodávateľ-
ských reťazcoch už v najbližších rokoch.

Okrem Európskej komisie sa k ini-
ciatíve Organizácie pre výživu a poľno-
hospodárstvo OSN a k ďalším organi-
záciám v rámci globálnej výzvy na boj 
proti potravinovým stratám a plytvaniu 
potravinami pripája aj náš agrorezort, 
ktorý si plne uvedomuje závažnosť tohto 
celosvetového problému. Jedným z jeho 
dlhodobých cieľov je preto zvyšovať u 
obyvateľov Slovenskej republiky pove-
domie o tejto problematike.

V Európskej únii skončí  v odpade 

ročne takmer 89 miliónov ton potravín. 
Na Slovensku je to 35 až 168 kilogramov 
na osobu ročne. Mrhaniu potravinami 
a jedlom pritom môžeme predchádzať 
niekoľkými spôsobmi. Predovšetkým 
ide o plánovanie našej spotreby jedla,  
ale aj správne rozoznávanie údajov, kto-
ré sú na výrobkoch uvedené. V prvom 
rade o rozlišovanie dátumu spotreby a 
dátumu minimálnej trvanlivosti. Ďal-
ším dôležitým faktorom, ktorý sa odpo-
rúča mať na zreteli a ktorým predídeme 
k znehodnocovaniu potravín v domác-
nostiach, je ich správne skladovanie.

Znižovanie potravinových strát a 
plytvanie potravinami je neoddeliteľ-
nou súčasťou stratégie Európskej únie 
„Farm to Fork“ pre spravodlivý, zdravý 
a ekologický potravinový systém, ktorý 
navrhuje stanoviť právne záväzné ciele 
na zníženie plytvania potravinami v ce-
lej Európskej únii do roku 2023.

Nemrhajme potravinami, 
nie je to civilizované

» red
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SOFTVÉROVÝ VÝVOJÁR
PRE

OBLASŤ VÝROBY PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKIEN A DVERÍ

PROGRAMÁTOR C/VBA (PRE OKENÁRSKY SOFTVÉR ISS)

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� Bra�slavy. 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:

Ako vývojár so�véru pre okenné a dverné systémy budete zodpovedný za implementáciu nových sérií a systémov
do už existujúceho konfiguračného so�véru. V spolupráci s produktovým manažmentom budete sprístupňovať
zákazníkom nové produkty a zodpovedať za údržbu kmeňových dát v systéme.
Mzda 900 € bru�o + po čase zvýšenie (od 900 € pre Junior, finálna mzda závisí od skúsenos� kandidáta)
Náplň práce
• programovanie databáz pre cenotvorbu okien v existujúcom so�vérovom prostredí
• podpora pri implementácii so�véru 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)

Spoločnosť HSF kladie veľký dôraz na spokojnosť a možnos� rozvoja svojich zamestnancov. 
Ponúkame Vám zaujímavú prácu v rastúcej spoločnos� za atrak�vnych podmienok.
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
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PONUKA ZAMESTNANIA

Pracujte u nás na pozíciach

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

VODIČ VZV
903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ
7 – 10 € / h
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Malackách

0948 066 491 

850 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

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

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Nástup ihneď.
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Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

Kontakt: 0915 973 529

SERVISNÝ TECHNIK
vodičský preukaz skupiny B
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru
nástupný plat 900 EUR brutto
(po zaškolení 1100 EUR brutto)
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Stupave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

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

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 3,33 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 2,10 €/hod. brutto
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0907 721 667, Malacky

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

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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prijme do TPP dvoch úchádzačov na pozíciu

skladník
do skladu ALU profilov

nástupný plat: 5 € / hod. bru�o 

Práca na VZV spojená s manuálnou prácou, nakládka a vykládka
kamiónov, zaskladnenie a vyskladnenie materiálu podľa dokumentácie,
zásobovanie liniek tovarom. 

Práca na Priemyselnej ulici č. 5874 v Malackách.

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

VYŽADUJEME:
•   spoľahlivosť
•   samostatnosť
•   zručnosť
•   schopnosť a ochotu učiť sa nové veci
•   zmysel pre kolek�vnu prácu

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

zamecnikova@hsf.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 €

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA
VZV 
HLUK /ČR

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

+421 908 914 180
KONTAKT
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K
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Ť A Ž N É
Z A R I A D E N I A
Montáž aj u zákazníka

0904 832 593
www.taznezariadenie.eu
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• Napájačky
• Krmítka
• Podkládky 
• Vitamíny
• Minerály

KRMIVÁ PRE PAPAGÁJE

KRMIVÁ
PRE

KONE

N áj čk
PONÚKAME MALÉ BALÍKY SENA + MALÉ BALÍKY SLAMY
PONÚKAME KVALITNÉ KŔMNE ZMESI

0907 059 647
MALACKY, Hviezdoslavova 34 (200 m od kina)

Á
Zmesi pre
• holuby
• kanáriky
• andulky ...


