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Tretia

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

ing. kubaška

Ak sa niekedy aspoň na okamih
zastavíme a zauvažujeme o pravých
hodnotách v ľudskom živote, môžeme objaviť, že jedným obrovským
darom je zrak. A neexistuje iba slepota telesná, ale aj duchovná. Vidíme
či nevidíme znamenia našich čias?
Chápeme či nechápeme, čo nám
chcú naznačiť? Vidíme niečo alebo
niekoho veľkého vo vlastnej rodine?
Veľmi krásne to napísal Exupéry
vo svojom Malom princovi vari v najznámejšom citáte, ktorý v správnej
chvíli stojí zato opakovať: „Správne
vidíme len srdcom, to, čo je dôležité
je očiam neviditeľné“. Netúžme byť
väčšími ako ktokoľvek iný na našom
malom svete moci a v našom bohatstve, ale skúsme zažiť aspoň chvíľku stať sa tými
najmenšími...
Pekný a pokojný,
myšlienkami naplnený
Advent, vážení čitatelia!

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

ROZVOZ ZDARMA!

CHUDÍK -

PREDAJ KRMÍV PRE VŠETKY ZVIERATÁ
PREDAJ SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN
MALACKY, Kozia 46/B

0917 568 470

Ďakujeme našim zákazníkom
za prejavenú dôveru v roku
2020 a želáme radostné
Vianoce a všetko dobré
do nového roku.

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

52-0009-1

• upratovanie

16-0036

Paralelne prežívame všetko obvyklé svetské, no je fajn, ak zostane
čas zamýšľať sa aj nad tým duchovným. V tom svetskom je zhon, obavy,
neistota, často aj bolesť, v tom duchovnom nádej a očakávanie. Možno
aj preto je dobré z týchto dvoch svetov
spraviť prepojenú sústavu a žiť v nej
plnohodnotne, od radosti po smútok,
od bolesti po šťastie. Myslím si, že
človek sa stane ľudským až vtedy, ak
toto dokáže, ak to zažije a ak sa tak a
v tom naučí vo svojom živote pokračovať.
Hulákajúci hlupák na akomkoľvek stupni moci, hoci len a výlučne
domnelej a aj to iba z jeho pohľadu, tu
nie je na to, aby nám ničil či znechucoval a zoškareďoval život, naopak,
práve “vďaka” takýmto sme schopní
vidieť ho aj krásny.
„Hľa, ja posielam svojho posla
pred tvojou tvárou a on pripraví
cestu pred tebou.“ Veru, hovorím
vám: Medzi tými, čo sa narodili zo
ženy, nepovstal nik väčší ako Ján
Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom

kráľovstve menší, je väčší ako on.“
Mt 11, 2- 11

10-0031

Čas je zrýchlený, ešte nedávno
sme avizovali príchod Adventu a
už je tu jeho tretia nedeľa.

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

94-0162

Najlepší výber KOTLOV

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ČISTENIE

KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP

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

KRTKOVANIE

UPCHATÝ
ODPAD?

ČISTENIE

KANALIZÁCIA?

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

www.cistyodpad.sk

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

NONSTOP
0908 151 982
10-0014

aj so seb

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

Sudové
é
vé
ov
šo
a fľaš
víno
od 1,10
16-0122

NOVINKA

VARENÉ
VÍNOou

KANALIZÁCIE

ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE
www.vuenne.sk / 0905 413 229
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NON STOP

16-0349

www.annastudio.sk

10-0038

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

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

od roku 1991

16-0045

www.krtkozahorie.sk

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0003

0915 879 349

16-0030

16-0008

Obdarujte vkusom
a kvalitou

POLITIKA, 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, Stupava, Borinka, Marianka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Veľké
Leváre, Malé Leváre, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník,
Sološnica, Studienka, Suchohrad,
Závod, Zohor

Malacky

Nie pre ťažké reformy, ktoré sa nedajú vydržať, lebo žiadne nerobia.
Nie pre kauzy, hoci škandálov mali
za tých pár mesiacov neúrekom.
Ľudia nechcú Igora Matoviča a jeho
vládu kvôli absolútnej neschopnosti riešiť vážne problémy, arogantnej
komunikácii k občanom a drzému
papalášizmu.
Očakávaná zmena k lepšiemu
s Matovičom neprišla a ani nepríde.
A za dverami stále čaká starý aj nový
Smer. Úlohou všetkých príčetných a
kompetentných strán je ponúknuť
alternatívu. Odbornú, profesionálnu a hodnotovú alternatívu, pre
ktorú Slovensko a jeho občania sú
cieľom politiky, nie iba nástrojom
na použitie vo voľbách.
Potrebujeme viac odbornej diskusie, debát o zdravotníctve, obnove
Slovenska o problémoch a riešeniach. Pri tejto vláde, pri spôsobe
vládnutia Igora Matoviča sa o tom
nedá ani snívať. Nechcem a neželám
Slovensku návrat ľudí, ktorí si mysleli a hovorili, že keď vyhrajú voľby, môžu všetko. Nechcem Fica ani
žiadny iný Smer. Chcem len slušnú

94-0162

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

vládu, ktorá nebude robiť vlastným
občanom zle. A ktorá sa správa k
ľuďom s úctou! Pretože v tomto medzi Ficom a Matovičom prestáva byť
rozdiel.
Igor Matovič patrí do politickej aj
ľudskej izolácie. Je to zlý politik aj
zlý manažér. Každý, kto mu umožňuje zostať pri moci, je spoluzodpovedný za škody, ktoré premiér
spôsobí.

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera

» Tomáš
Drucker

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

DOMÁCE POTREBY

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

Veselé Vianoce,

veľa zdravia a pohody v kruhu rodiny.
Ďakujeme za prejavenú dôveru v tomto roku
a tešíme sa na nákupy v roku 2021.

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

Po Novom roku
spúšťame znovu
súťaž o 6 l tlakový
ý
hrniec.
rniec.

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0911 998 160

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

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

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

DARČEK
k nákup
u nad 20 €

DO KONC
A

ROKA

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Pacific, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

Želáme vám

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

Slovensko má na viac!

Stupava

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

389 €

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

41-0022

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

Matovič nevyšiel, lebo ani nikdy nemohol.

63-0005

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

POTREBUJEME NOVÚ
ALTERNATÍVU.

68-62

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

2

41-15

Redakcia:

33-0086

MALACKO
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www.oftalens.sk

OČNÁ OPTIKA

Krásne a veselé Vianoce plné
rodinnej pohody a šťastia.
Ďakujeme za Vašu priazeň!
ODMENA ZA VERNOSŤ
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA ZNAČKY Hugo BOSS,
Gucci, Ray Ban, ESPRIT, Pier Martino,
Guess, Jaguar, Marciano
DARČEKOVÉ POUKÁŽKY
BALÍČKY PROTI COVIDU

MERANIE DIOPTRIÍ

16-0245

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

10-0287

0918 734 397

MA20-50 strana -
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KALENDÁRIUM / SPOMIENKY, SLUŽBY

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» Predám Volkswagen Fox
obsah 1,2 r.v. 2006, naj
70500 km, rádio s CD, letné
gumy na diskoch, alarm,
dohoda.Tel. 0915164194
» Predám automobil Opel
Corsa, automaticka prevodovka, cena dohodou.Tel.
0915100337
» Predám traktor Zetor
6718, má STK, EK a 5 tonovú
vlečku bez dokladov, pluhy,
kolečká, brány za kone.Tel.
0917466335
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim Tatru 603, alebo
iné staré auto, motocykel
Jawa, ČZ aj náhradné diely.
Tel. 0903818212
» Kúpim staré auto, alebo
motocykel, aj náhradné
diely, trofeje, všetko od motorizmu.Tel. 0907374253
» Odkúpim vaše staré, jazdené aj havarované auto.
Ponúknite.Tel. 0905218938
» Kúpim starší moped stadion, babetu, vzduchovku
Sláviu.Tel. 0903765606
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

Dňa 20. 12. 2020 uplynú 3 smutné roky,
čo nás navždy opustila naša milovaná
mama, babka

JOLANA PROKOPOVÁ

S bolesťou a úctou v srdci na ňu spomína dcéra
Alena a vnúčatá: Klaudia, Barbora, Rudolf

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

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

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

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

25

rokov
„Už
od firmy“
MOLNÁR

OBKLADY A DLAŽBY

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: manag@ba.telecom.sk

GLAZÚROVANIE
VANÍ

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

034/774 3321, 0948 062 319

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

S

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

U

7

8

0903 405 588
0905 983 602

HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

TEPOVANIE

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

0907 721 667, Malacky

03

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

2 6
8

3
4 6
2 3
1
6
D
8
4
2
O4
1 7

» Dám do prenájmu 1-izb
byt plne zariadený, v centre
Ma, mesačne 450 € vrátane
energií.Tel. 0905859679
» Dám do prenájmu 2-izbový zariadený byt v centre
Malaciek.Tel. 0915952137
» Dám do prenájmu 1-izbový zariadený byt v centre
Malaciek.Tel. 0915952137

K
U
16-0330

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 hore.
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10-0289

rod. Čulenová z Perneka.

10-0049

Teraz už len
k Tvojmu hrobu môžeme
prísť, sviečky
zapáliť, kytičku kvetov
položiť a v tichosti si zaspomínať. Bolo to 63 rokov
spoločne prežitých v láske,
vzájomnom
porozumení, ale i vo veľkom bôli. Za
všetko s láskou ďakujeme.
Dňa 17. XII. 2020 si pripomenieme 1. výročie odchodu
nášho drahého Jána Slobodu z Gajar, ktorý nás opustil
vo veku 90 rokov. Za tichú
spomienku ďakuje manželka a syn s rodinou.

94-0177

Ide o pohyblivý sviatok, tento rok ným svetlom, avšak pri dolievaní oleja
si ho pripomíname v kalendárnom do svietnika zistili, že k dispozícií je len
jedna malá nádoba s pečaťou veľkňarozpätí 10. 12. až 18. 12.
za, ktorá obsahuje posvätný olej. NajJe to sviatok svetiel alebo sviatok kratší čas, potrebný na vyrobenie noopätovného zasvätenia jeruzalemské- vého oleja bol osem dní a malá nádoba
ho chrámu. Viaže sa na historické uda- obsahovala jednodenné množstvo.
Tradícia hovorí, že sa stal zázrak
losti, spojené s víťazným bojom Makabejcov nad sýrsko-gréckym kráľom a toto malé množstvo oleja vydržalo
Antiochusom-Epifanesom IV. roku 167 svietiť po celých osem dní, ktoré boli
pred začiatkom občianskeho letopoč- potrebné na výrobu nového oleja. Na
tu. Panovanie Antíocha bolo pozna- pamiatku znovuzasvätenía chrámu zamenané despotizmom a vyhrotenou paľujeme v židovských domácnostiach
náboženskou neznášanlivosťou. Zaká- 25. Kisleva a počas ďalších ôsmich dní
zal obrady židovskej viery, zneuctil je- vždy o jednu sviečku viac. To znamená,
ruzalemský chrám a dopustil sa mno- že prvý deň zapaľujeme jednu sviečku,
hých násilností. Prvým dôsledkom druhý deň dve atď., až posledný deň zatejto hrôzovlády bolo vyľudňovanie pálime všetkých osem sviečok.
dedín a miest, ktorých obyvatelia utekali do hôr. Po čase došlo k povstaniu
židovského obyvateľstva proti presile
žoldnierov kráľa Antiocha. Kľúčový
význam malo oslobodenie Jeruzalema
a jeruzalemského chrámu, ktorý predstavoval náboženské centrum židovstva. Po vstupe do chrámu sa objavil
pred zrakmi židovských vojakov obraz
spustošenia a zneuctenia všetkého, čo
im bolo sväté. Nezostali však stáť so
založenými rukami, neoslavovali svoje
víťazstvo, ale poradili sa so znalcami
Zákona a podľa rady začali chrám čistiť a pripravovať k pôvodnej službe. Po
očistení chrámu zapálili svietnik s več» Zdroj: UZZNO

SPOMIENKY

4 5 2 1 7
8 7
5

3

10-0047

SPOMIENKY 17

Tam hore v nebi
Ťa možno lepší svet čaká,
tam Ťa už nič nebolí,
moja drahá mama.

63-0083

Chanuka sviatok svetiel a zasvätenia chrámu

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0064

Občianska
riadková
inzercia

16-0019

4
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Predaj živých
vianočných
stromčekov
zahájený!

UŽ OD

15,99 €

Normandské
jedličky, borovice
(Možnosť odloženia
stromčeka do
22. 12. 2020)

Krmivo a búdky pre vtáčiky – rôzne druhy

Vianočné stojany – kovové, stabilné
– rôzne druhy a veľkosti
(niektoré aj so zásobníkom na vodu)
Výživa pre vianočné stromčeky:
- odďaľuje zasychanie vetvičiek a ihličia,
čím predlžuje životnosť stromčeka
- dodáva energiu a vďaka striebornej
zložke zabraňuje tvorbe baktérií vo vode

Darčeková poukážka
na nákup
v hodnote 30 alebo 50 €

Všetko potrebné
pre zazimovanie
vašich rastlín
– textílie, návleky,
jutovina

Malacky, Pezinská cesta (medzi TESCOm a autosalónom Hílek - vchod z Pezinskej ul.)
tel. č.: 034/772 39 97 • www.spuchlak.sk • pon – pia: 8.00 – 16.30 h, so: 8.00 – 12.00 h
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16-0090

Všetko
Vše
eetk pre Vašu
zimnú
zi
im údržbu
posypová soľ
-p
po
((rôzne
rôôzzn balenia),
odhŕňače
a iné...

TRADÍCIE / SLUŽBY

Občianska
riadková
inzercia

Lucia
a zvyky spojené s týmto menom

» Prenajmem 2 izbový byt
v centre mesta voľný od 01
02 2021.Tel. 0905930252

Narodila sa v 3. storočí v Syrakúzach
na Sicílii, v rodine bohatých kresťanov. V mladosti dala sľub, že zasvätí
svoj život službe Spasiteľovi.

» Predám 3i RD v obci Kostolište, cena 144.900 €.Tel.
0908250591
» Predám 4i RD v obci Zohor, cena 193.000 €.Tel.
0908898025
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
07

» Kúpim starý dom do
25000 €. 0910539635
» Kúpim byt, do ceny 1100€
/ m2 , podľa stavu. RK nevolať! 0949375038
STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám ošípané.Tel.
0915284292
» Predám zemiaky, ovos,
kŕmnu a cukrovú repu.Tel.
0905695828
» Predám morky modré a
bronzové + predám odstavčatá.Tel. 0905835768
» Darujem mačiatka.Tel.
0908761258
» Predám konzumné zemiaky žlté na zimné uskladnenie.Tel. 0918355461
» Predám čínske kačice,
jazvečíkov fenka 5-mesačná, dlhosrstá a psík
2-mesačný hladkosrstý.Tel.
0917466935
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

» Predám detský fusak z
ovčej vlny, výborný stav,
cena 30 €.Tel. 0904697404
13

» Predám sústruh na kov +
nože.Tel. 0915164194
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

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

179 ,95
ŠPECIÁLNA CENA

» red

169 ,95

2200 W
230 mm

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

ZMENA
OTVÁRACÍCH
HODÍN
Pon - Pia: 9.3
0 - 18.00
So: 9.00 - 12
.00

SDS+
800 W
2,6 J

ŠPECIÁLNA CENA

155 ,95

139 ,95
ŠPECIÁLNA CENA

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

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

MA20-50 strana -

00
129 ,00

VŔTAČKA D25133

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

DEŤOM
12 DEŤOM 12

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

239 ,95

UHLOVÁ BRÚSKA E492

www.rolvex.sk
0905 485 891
ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459

AKU SKRUTKOVAČ DCD790D2

1x 18V
2 Ah

11

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

AKCIA

www.metiron.sk
10-0205

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

Keď ju neskôr nútili vydať sa za pohanského mládenca, ktorému sa páčili
jej krásne oči, nesúhlasila. Oči si vylúpila a poslala mu ich. Zomrela mučeníckou smrťou.
Tak ako aj pri iných stridžích
dňoch, keď bol výskyt ježibáb a čarodejníc vysoký, aj v predvečer Lucie
bývalo po celom Slovensku cítiť z jeho
obyvateľstva vôňu cesnaku. Cesnakové pokrmy sa jedli v zvýšenej miere, na
večeru býval bežný chlieb s cesnakom,
prípadne cesnakové hrianky. Podaktorí si kreslili cesnakom krížik na čelo,
bradu, sluchy a zápästie, aby zvýšili
jeho ochranný účinok.
Cesnak nechýbal ani pri ochranných rituáloch domov a stajní, spolu
s trojkráľovou kriedou sa využívali na
kreslenie krížov na dverách príbytkov
a maštalí.
Na Kysuciach býval zvyk vytvoriť
z jedľovej vetvičky a obilného klásku
akúsi metličku. Do svätenej vody dali
kúsok chleba. Od Lucie do Vianoc potom kropili touto vodou a metličkou
celý príbytok, stajne a maštale.
Jedným zo zvykov bývalo kravy
okiadzať dymom z posvätných rastlín.

VIANOČNÁ

V okolí Trenčína sa ešte koncom 19.storočia dával do dverí stajne snop slamy.
Na strednom Slovensku boli bosorky z
chotára vyháňané mládencami, ktorí
práskali korbáčmi, pískali na píšťalkách či prstoch. Zvykli aj trúbiť na rohoch či cengať kravskými zvoncami,
podstatou bolo spraviť čo najväčší
hluk.
V dňoch okolo Lucie sa z gazdovstva nepredávali nijaké produkty a
nič sa nepožičiavalo, ani jediné vajce.
V stredoveku na Luciu ľudia obsýpali
rohy stavísk hlinou z cintorína, ktorá
mala obsahovať roztlčené ľudské kosti. V predvečer Lucie, 12.decembra večer, po západe slnka a celý ďalší deň
nedovolili žiadnej cudzej žene z domu
vyniesť mlieko, lebo v tom čase mala
prísť pýtať mlieko jedine striga, aby
prostredníctvom neho mohla uškodiť
krave.

10-0023

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
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Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00

16-0105

6

SLUŽBY

10-0291

7

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

16-0007

MALACKO

MA20-50 strana -
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SLUŽBY, BÝVANIE
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?

» 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

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

V OBCI PLAVECKÝ MIKULÁŠ

s.r.o.

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.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

Dám do prenájmu

kanceláriu 21 m

2

s parkovacím miestom

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

EUR

s úžitkovou plochou 89,93 m na pozemku 402 m
na okamžité nasťahovanie v štandarde, s kuchynskou linkou so spotrebičmi.
2

www.alfasaluto.sk

2

0905 962 737

saluto@saluto.sk
www.kia.sk

JE eAS Z0SKAI

VIAC

10-0279

MA, Nádražná ul.

4-IZBOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ RODINNÉ DOMY

159 900
10-0292

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

CENA

U` OD

12 690 �

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

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.

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 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.
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16-0074

16

Tel. 0905 619 360

Projekt Ankin Dvor

ALFA
SALUTO
REAL

16-0312

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA
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SLUŽBY

10-0285

9

33-0073

MALACKO
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SLUŽBY
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POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

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

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0904 466 799
10-0066

0911 566 799

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

BENÁTSKE
STIERKY

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

S

10-0063

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

2
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41-0066

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

MALACKO

SLUŽBY

11

Stredná odborná škola elektrotechnická
Učňovská 700/6, 908 45 Gbely

otvára v školskom roku 2021/2022 pre chlapcov a dievčatá:

• 2679K Mechanik – mechatronik
ŠTUDIJNÉ
ODBORY: • 2697K Mechanik – elektrotechnik
• 2682K Mechanik počítačových sietí

• 3152H Krajčír
UČEBNÉ
ODBORY: • 3661H Murár
• 2683H Elektromechanik

www.sosegbely.edupage.sk • sougbely@zupa-tt.sk • 034/6621229

MA20-50 strana -
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41-0024

Počas štúdia žiakom ponúkame:
• Vykonávanie praktického vyučovania priamo v renomovaných firmách
• Odmeny za prácu na praktickom vyučovaní
• Po celej škole free WIFI sieť
• Možnosť získania zváračského a vodičského preukazu priamo v škole
• Možnosť ubytovania v školskom internáte
• Získanie lukratívneho zamestnania po ukončení štúdia

VIANOCE / SLUŽBY

Slovenskí skauti prevezali v sobotu 12. decembra Betlehemské svetlo od
skautov z Rakúska. Tento rok sa netradične, vzhľadom na aktuálnu situáciu v
súvislosti s koronavírusom, presunulo
odpálenie zo slávnostnej ceremónie na
hraničný priechod neďaleko Bratislavy.
Skauti tak neprekročia štátne hranice,
no aj napriek tomu zabezpečia, aby sa
Plamienok z Betlehema dostal aj k nám.
V dopoludňajších hodinách nasledujúceho dňa, v nedeľu 13. decembra, odovzdajú Betlehemské svetlo na poľsko-slovenských hraniciach poľským skautom a
následne popoludní na ukrajinsko-slovenských hraniciach skautom z Ukrajiny.
V úvode nasledujúceho týždňa prijme Betlehemské svetlo prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. Pôjde tak o prvé oficiálne prijatie na
Slovensku. Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti symbolicky ľuďom počas
nasledujúceho, posledného predvianočného víkendu, na sv. omšiach v sobotu 19.
a v nedeľu 20. decembra v kostoloch po
celom Slovensku, kde bude rovnako ako
vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc. Samotná

distribúcia po Slovensku bude prebiehať
v nasledujúcich dňoch, 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. Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude v rámci Slovenska
Betlehemské svetlo dostupné. Mapa so
zoznamom je dostupná na internetovej
stránke www.betlehemskesvetlo.sk a
skautskí dobrovoľníci ju každým dňom
aktualizujú. Potrebné je však dodať, že
vzhľadom na spôsob šírenia Svetla odpaľovaním zo sviečky na sviečku je v skutočnosti jeho dostupnosť mnohonásobne
vyššia.

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

Akcia november - december

1-hrob od 1150 € • 2-hrob od 1350 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €

okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

www.kamenarstvo-bocan.sk

Betlehemské svetlo skauti prinesú
na Slovensko už po tridsiaty prvý
raz a počas predvianočného obdobia
zabezpečia jeho distribúciu po celej
krajine.

Najčítanejšie regionálne noviny

0910 902 635•0905 323 022

63-0008

Betlehemské svetlo
príde na Slovensko aj tento rok

AKCIA na farebné zákryty

12

» red

RÁM
Z ADARMO

*

*PLATÍ NA 2. RÁM PO ZAKÚPENÍ KOMPLETNÝCH DIOPTRICKÝCH OKULIAROV

16.-21.12.2020
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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
DA
R

ČE

K

K

16-0048

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

N

ÁK

UP

Whirlpool FFB 9448 BV CS

U

Beko RCSA 270 K30XP
A++
Led osvetlenie

Bežná cena
410€

Bežn cena
Bežná
320€
32

Naša
Naš
a cena

Naša
Naš
a cena

349€

269€
26

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
Darček ku každému nákupu: Vitamíny a dezinfekcia v hodnote 20eur

+421 940 600 115

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

Pezinská 18,
901 01 Malacky(oproti Píle)
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HLAVU HORE / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

» Ján Košturiak

príjme strážnikov na prevádzky

v Stupave

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Malackách

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

850 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!

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
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

Prijmem do TPP
pracovníkov SBS
na objekt
v Malackách
Plat 3,58 €/h brutto
+ všetky príplatky

tel.: 0918 900 138

KÚRENIE
CHLADENIE

94-0178

0948 066 491

36-0002

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

Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

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

Kontakt: 0915 973 529

10-0249

Viaceré z týchto požiadaviek na
dobré skutky sa vyskytli aj v iných židovských alebo egyptských textoch, ale
navštevovanie väzňov spomína Ježiš
ako prvý. Pravdepodobne nemyslel iba
na nespravodlivo odsúdených ľudí, ale
aj na tých, ktorí sedia vo väzení za svoje
ťažké zločiny. Prečo by sme ich mali navštevovať? Aj dnes sa ľudia tešia z toho,
že niektorí mafiáni, sudcovia, policajti
a politici budú za svoje zločiny spravodlivo súdení a uväznení. Ale nikto sa ich
nechystá navštíviť. Modlí sa niekto za
nich? Je dobré ak sú zločinci usvedčení a potrestaní. Ale ešte lepšie je, ak sa
vzdajú zlého a obrátia sa. Ak ich budeme
neustále odsudzovať za ich zlé skutky a
nenájdeme na nich nič dobré, nedokážu
sa vrátiť na správnu cestu. Občas odpovedám na listy, ktoré nám píšu ľudia z
väzenia do Dobrého Pastiera. Väčšinou
vtedy, keď ich majú prepustiť na slobodu

a oni hľadajú ubytovanie a prácu. Z listov
cítim snahu o nápravu života. Neviem,
koľkým sa to podarí. Ale keby ich mal
kto povzbudiť, prijať, pomôcť im objaviť
talent a úžitok pre tento svet, ich šanca
by sa zväčšila.
Našou úlohou na tomto svete nie je
posudzovať a odsudzovať ľudí, ale pomáhať im dostať sa do nebeského kráľovstva. Ako? Je jednoduché milovať ľudí,
ktorí sú dobrí. Lásku však potrebujú
hlavne tí, ktorí si ju v našich očiach nezaslúžia. Ak budeme mať radi aj tých, čo
urobili zlé veci, budeme sa modliť za ich
duše, nepomôžeme len im, ale aj sebe.
Navštívili sme Ježiša vo väzení. Čokoľvek
ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili, hovorí
Ježiš. Naši najmenší bratia sú tí, ktorých
si nikto nevšíma, sú na okraji spoločnosti, chudobní, chorí,
hladní, smädní, bez
domova, opustení,
osamelí a opovrhovaní. V ich tvárach
nájdeme Ježiša skôr
ako medzi farizejmi
v rôznych VIP
spoločnostiach.
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SBS GUARDING s. r. o.

36-0001

V Evanjeliu podľa Matúša nám Ježiš
definuje kľúče od nebeskej brány
takto: „Bol som hladný a dali ste mi
jesť; bol som smädný a dali ste mi piť;
bol som pocestný a pritúlili ste ma;
bol som nahý a priodeli ste ma; bol
som chorý a navštívili ste ma; bol som
vo väzení a prišli ste ku mne.“

SBS
LAMA SK

41-27

Navštíviť väzňov

16-0335
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aj na splátky

16-0047

•predaj
0910 111 100 / 0905 744 062 •montáž
•servis
www.klimatizacia.info
NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
Makrolon 7/16 bronz - 18,51 €/m2 s DPH AKCIA -20%

eshop.zenitsk.sk

DOPRAVA CELÁ SR

Nástup ihneď.

HĽADÁME PRACOVNÍKA

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

DO VÝROBY – PALIČ

MA20-50 strana -

14. decembra 1911
16-0333

63-0097

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

Kaufland Malacky Mzda: 3,9996 €/h. brutto
BILLA Malacky Mzda: 3,3330 €/h. brutto

SCHAFY spol. s.r.o.
Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

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

14

Výročia a udalosti

Roald Amundsen dosiahol Južný pól

36-0002

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

13 120 0521

41-92

Ultralight 2/10 číra - 7,94 €/m2 s DPH AKCIA -30%

ZAMESTNANIE

15

52-0018-24

MALACKO

PONUKA ZAMESTNANIA
Pracujte u nás na pozíciach

VODIČ VZV

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ
7 – 10 € / h

10-0286

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

MA20-50 strana -
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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87-0077

10-0290
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MA20-50 strana -
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zasklievanie terás
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