
MA21-09 strana - 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 27 450 domácností 

MALACKO
Č. 9 / 5. MAREC 2021 / 25. ROČNÍK

Striedmo o striedmosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Striedmosť ako ďalšia z cností. Ozaj, 
čo je to vlastne samotná cnosť?

 
Údajne ide o mravnú a duševnú zdat-

nosť, sklon k dobrému konaniu. Presnej-
šie, ku konaniu dobra. Ťažko ho očakávať 
od duševne neduživých a mravne zaosta-
lých, či dokonca ignorujúcich mravnosť 
ako takú. Netreba ich riešiť, sú veľmi 
ľahko identifikovateľní, často stačí na ich 
poznanie iba to, že otvoria ústa.

Tí neurobia nič, keď sa žiada urobiť 
aspoň čosi. Nie sú schopní ani len si všim-
núť to „čosi“. Striedmosť teda určite nie 
je iba to, čo by sme mohli vyzdvihovať v 
tomto pôstnom období. Napríklad nepre-
jedanie sa, či vzdanie sa nejakých príjem-
ných zábavných kratochvíľ. K šťastnému 
životu naozaj netreba veľa. Rozhodne nie 
moc, vplyv, postavenie, luxusné vily v 
luxusných štvrtiach, exotické dovolenky 
ani obrovské limuzíny. Šťastných ľudí tre-
ba hľadať v úplne inom prostredí. Radost-
ných a striedmych. A – ako som napísal 
vyššie, duševne zdatných. Schopnosť mo-
censky intrigovať, kšeftovať, kalkulovať s 
potenciálnymi výhodami iba pre seba, to 
nie je duševná zdatnosť, to je iba šikovné 
duševné malomocenstvo.

Denne sa v televízii, najmä v spravo-
dajstvách, alebo v rôznych programoch 

o svete „smotánky“ dozvedáme o zástu-
poch chudákov a úbožiakov. Boli sú a 
zostanú navždy takí, pretože jediné, čo 
si nedokážu zabezpečiť peniazmi, vply-
vom, postavením, mocou, kontaktmi 
alebo posteľou je striedmosť. Jej prameň 
vyviera v každom z nás a ako turisti dobre 
vedia, o každý prameň sa treba pravidel-
ne starať, čistiť ho.

Spomeňte si náhodne na mená na-
príklad desiatich najvýznamnejších 
osobností tohto nášho sveta. Takých, 
vďaka ktorým poznáme antibiotiká, 
svietime, vyhrávali sme vojny nad zlom, 
pristávali sme na Mesiaci či na Marse, 
odstraňovali rasovú a inú segregáciu, po-
rážali hlad a chudobu. A hľadajte, čo tie 
osobnosti, skutoční Ľudia s veľkým „Ľ“ 
mali spoločné.

Nebolo to nič nemej a nič viac ako 
striedmosť. Odkazujem to do pozornosti 
najmä mnohým predstavite-
ľom našej moci, či už vý-
konnej, alebo zákonodar-
nej. Veľmi dôrazne!

Vážení čitatelia, želám 
peknú meteorologickú jar 
a ak sa čo len trochu 
dá, aj jar v dušiach. 

S pozdravom
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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Chcete chovať hydinu?

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJVO VAŠOMOKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

ROZVOZ ZDARMA!
PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

MALACKY, Kozia 46/B
0917 568 470

PREDAJ KRMÍV, SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

Po-Pia
So

OTVORENÉ:

7.30 – 19.00
8.00 – 13.00
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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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Pon–So: 9.00–19.00, Ne: 10.00–19.00
VÍNOTÉKA OTVORENÁ

MALACKY - Jána Hollého 1
(za kinom)
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Okná pre radosť
Energetická efektivita
Komfort užívania
Pocit bezpečia
Individuálny vzhľad
Made in Germany
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Malacky
Břeclavská 3

0911 690 217
0905 690 217

datom@datom.sk
www.datom.sk
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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!

ZĽAVY na všetky
kamenárske práce

AŽ
DO 40%
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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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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Sčítanie obyvateľstva je veľká téma. 
Okrem toho, že nás budú počítať a pý-
tať sa nás rôzne veci o  našej národ-
nosti, vierovyznaní a spôsobe života, 
budú sa podľa spočítaných čísel roz-
deľovať peniaze. 

A tak agituje svojich občanov primátor 
Bratislavy, maďarskí politici aj slovenskí 
biskupi. Tí nám napísali už dva pastier-
ske listy – jeden na začiatku roka, druhý 
pred začiatkom pôstneho obdobia. Boja 
sa, že ak sa veriaci nepriznajú k  svojim 
pastierom, budú mať finančný pôst. A ob-
javujú sa aj reklamy. Vzbudzuje to vo mne 
rozpaky. Keď treba povedať vážne slovo 
k národu, tak sú ticho. Keď sa rozhoduje 
o peniazoch, agitujú. A čo tak odlúčenie 
cirkvi od štátu? Príprava odborníkov na 
lepšie spravovanie majetkov cirkvi? Pýtať 
peniaze nie je najlepšia stratégia. Treba 
premýšľať, akú hodnotu tvoríme pre ve-
riacich aj iných občanov – cesta k Bohu, 
pomoc nemocným, chudobným a starým, 
práca pre ľudí, vzdelávanie a  výchova 
mládeže. Zdá sa mi, že individuálne ini-
ciatívy niekoľkých kňazov a  rehoľníkov 
dosahujú lepšie výsledky, ako oficiálne 
projekty našej najväčšej cirkvi. 

Pri mnohých projektoch mám pocit 
plytvania – budovy, v  ktorých chýbajú 

Božie projekty. Jeden kňaz mi rozprával 
príbeh ako sa istý človek chcel dostať do 
spoločenstva veriacich. Šéf spoločenstva 
mu povedal, že to nie je len tak, aby zo-
brali každého. Nariadil mu, že sa musí 
celý rok modliť, prosiť Pána a rozprávať 
sa s Nim. Po roku sa stretol šéf spoločen-
stva s kandidátom a pýtal sa ho: „Tak čo, 
začul si Boží hlas? Áno, povedal mi, aby 
som sa medzi vás netlačil. Ani Jemu sa to 
vraj ešte nepodarilo.“ 

Je možné, že sčítanie ukáže pokles 
ľudí, ktorí sa hlásia ku katolíkom. Nebu-
de to výsledok útokov liberálov ani ate-
istov, ale nevydarenej práce cirkevných 
šéfov. Keď niekto medzi nimi vytŕča, 
tak ho degradujú, alebo pošlú do za-
hraničia. A tak nakoniec nevytŕča nikto 
a máme tu priemer a podpriemer. Boju-
jeme proti rôznym ideológiám, kádruje-
me, píšeme a  rozprá-
vame vznešené reči, 
agitujeme za alebo 
proti. A pritom ako-
si zabúdame na to, 
že Boh je Láska, ktorú 
by sme mali každo-
denne žiť. 

Riadne nás sčítajte

» Ján Košturiak
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MAKLÉR Pomôžem Vám s predajom
nehnuteľnosti a pozemku v BA kraji

0950 474 549  •  svihla@kp-reality.sk
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0904 832 593
www.taznezariadenie.eu

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

Montáž
aj u zákazníka
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0911 566 799 0904 466 799

BENÁTSKEBENÁTSKE
STIERKYSTIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com
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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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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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CHRÁŇTE SI SVOJE OČI 

PRED MODRÝM SVETLOM 

ŠTEFÁNIKOVA 514

      

• ZNIŽUJE ÚNAVU OČÍ   

• ZNIŽUJ BOLESŤ HLAVY PRI PRÁCI S PC 

• ZLEPŠUJE SPÁNOK

1+1 NA OKULIAROVÉ SKLÁ
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Odišiel si od 
nás ako tichý 
sen, nepo-
vedal si ani 
Zbohom, už 
n e p r í d e m . 
Len kyticu z lásky na hrob 
môžeme Ti dať, zapáliť 
sviečku a ticho spomínať. 
Dňa 18. 2. 2021 sme si pripo-
menuli nedožité 56. naro-
deniny a 1. marca 10. výro-
čie úmrtia nášho drahého 
Dušana Matloviča z Gajar. 
S úctou a láskou spomína 
mama, sestra a brat s rodi-
nami a ostatná rodina. Kto 
ste ho poznali, spomínajte 
s nami.

Dňa 9.3.2021 
uplynú 2 
roky, čo nás 
navždy neča-
kane opustila 
naša naj-
drahšia maminka, babinka 
Jojka Tršťanská. „NAVŽDY 
ZOSTANEŠ V NAŠICH SRD-
CIACH.“ S láskou spomínajú 
dcéra Lenka s rodinou a syn 
Kamil.

Uplynulo už 
8 rokov, čo 
nás navždy 
o p u s t i l a 
naša mamič-
ka, manžel-
ka, babka Ruženka Jaku-
bovičová. Spomína na Teba 
manžel Jozef, dcéry Mirka a 
Andrejka, vnučky Kristínka, 
Vivien a najmenší vnúčik 
Rastinko. Navždy ostaneš v 
našich srdciach

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02
» Predám elektrický 3-ko-
lesový skúter, 2-ročný, ako 
nový, cena dohodou.Tel. 
0905759457
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04
» Dám do prenájmu 2-pos-
teľovú izbu v Ma, cena 
300 €, len pre pánov.Tel. 
0903214187
» V centre MA dám do pre-
nájmu zar.2i. byt v RD, sa-
mostatný vchod - dvor . Tel. 
0910190666

DOMY - PREDAJ 05
» Predám 4i rodinný dom 
v obci Zohor, neďaleko 
centra, vybavenie dvere, 
dlažby, obklady, kúpelňa, 
454 m2 pozemok, cena 193 
000€. Tel. 0908898025

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

Slovenská agentúra životného pros-
tredia zverejnila podmienky  súťaže 
Dedina roka 2021. Uzávierka prihlá-
šok do súťaže je 30. apríla.

Je tu teda opäť príležitosť pre samo-
správy obcí a ich obyvateľov, aby sa do 
súťaže zapojili a predstavili úspechy 
svojej dediny, jej výnimočnosť, tvori-
vosť jej obyvateľov. Zapojením sa do 
súťaže môžu pre svoju obec získať titul 
Dedina roka 2021 a zároveň možnosť 
reprezentovať Slovensko v súťaži o Eu-
rópsku cenu obnovy dediny.

Prihlásené obce posudzujú čle-
novia Národnej hodnotiacej komisie 
počas mája až augusta. Uskutočňuje 
sa na dvoch úrovniach – návštevou 
prihlásených obcí a záverečným roko-
vaním komisie. Podľa generálneho ria-
diteľa Slovenskej agentúry životného 
prostredia (SAŽP) Michala Maca  sa pri 
posudzovaní kladie dôraz na kritéria 
udržateľnosti, koncepčnosti, schop-
nosti prezentovať sa, ojedinelosti a 
originality prístupov, myslenia obyva-
teľov, a riadenia samosprávy. „Dôležitý 
je v neposlednom rade aj  súlad s aktu-
álnym mottom súťaže o Európsku cenu 
obnovy dediny, ktoré vyhlasuje Európ-
ske pracovné spoločenstvo pre rozvoj 
vidieka a obnovu dediny.“ zdôraznil 
generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco. 

Novinkou tohto ročníka je orga-
nizačné zapojenie všetkých samo-
správnych krajov v pozícii partnerov.  

Jozef Viskupič, predseda Združenia 
samosprávnych  krajov vyzdvihol ten-
to fakt. „Župy významne prispievajú 
ku koordinácií regionálneho rozvoja, 
ktorého motorom sú obce a mestá. Jeho 
dôležitými prvkami sú cestovný ruch 
a cezhraničná spolupráca, ktoré majú 
nadlokálny charakter,“ doplnil Jozef 
Viskupič.

Tradičnými stabilnými partnermi 
súťaže spolu s Ministerstvom životné-
ho prostredia a SAŽP je Spolok pre ob-
novu dediny a Združenie miest a obcí 
Slovenska. Generálnym partnerom 
súťaže je tak, ako aj po minulé ročníky, 
COOP Jednota Slovensko, s. d. 

Prihláste vašu obec a predstavte 
príkladné iniciatívy zamerané na ob-
novu dediny a získajte okrem prestíž-
neho titulu Dedina roka 2021 aj finanč-
né prostriedky pre podporu rozvoja 
dediny. Všetky informácie o súťaži sú 
zverejnené na novom webe www.dedi-
naroka.sk. 

Hľadá sa dedina roka 2021

» red
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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Tel. 0910 644 981 

RS stavba s.r.o.
× STROJOVÉ OMIETKY
   » sádrové
   » vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 3. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

8. marca 1950              
Sovietsky zväz vyhlásil, že vyvinul jadro-
vú bombu

Výročia a udalosti
61
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60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Ak máte problém so železitou,mangá-
novou,tvrdou alebo inou vodou, máme 
pre Vás praxou overenú a spoľahlivú 
úpravňu vody s nízkymi prevádzkový-
mi nákladmi - Zeoclay s.r.o.

0903 169 839
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POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

STAVBA 08
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám kurčatá na mäso 
1-týž/1 €, 2-týž/1,50 €, 
3-týž/2 €, živé na zabitie 
1,90 € / kg a očistené 2,90 
€ / kg. M. Cauner, Kostoliš-
te 152. Tel. 0908151966.Tel. 
0911206783
» Predám ošípanú 170 kg 
0944941516
» Predám nove oceľové 
sudy (200l) s uzáverom, 
vhodné na obilie ale-
bo vodu 10€/ks kontak: 
0903406475
» Predám vajcia do liahne 
od poloťažkých sliepok 
amrox a bresse 0,5€/ks. 
Od marca je možné si ob-
jednať aj kuriatka. Kontakt: 
0903406475

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

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

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Osoby pozitívne testované na ocho-
renie COVID-19 už nesmú chodiť do 
obchodu či vychádzať z domu na 
rôzne účely. Navštíviť môžu v odô-
vodnenom prípade iba lekára alebo 
lekáreň.  

Vláda dôrazne odporúča dôchod-
com, aby nakupovali vo vyhradených 
hodinách v záujme ich vlastnej ochrany 
pred vysoko infekčnými novými variant-
mi koronavírusu a umožňuje nakupova-
nie v už známych hodinách vyhradených 
pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým 
osobám a ich sprievodu, na základe preu-
kazu ZŤP a preukazu asistenta.

V obchodoch a v mestskej hromadnej 
doprave je od 8. marca povinné nosenie 
respirátora FFP2. (Ak má výdychový 
ventil, musí byť prekrytý rúškom.) Vo 
všetkých interiéroch bude respirátor 
povinný od 15. marca. Opatrenie sa ne-
vzťahuje na deti, ktoré používajú rúško. 
Predškolská a školská dochádzka bude 
umožnená pre deti zamestnancov, ktorí 
musia chodiť do práce prezenčne. Ide o 
žiakov v materských školách a na prvom 
stupni základných škôl . Zamestnanci a 
žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa 
samotestami.

Výnimka na vychádzky do prírody 
mimo okres sa zrušila. V prípade obyva-
teľov Bratislavy platí možnosť vychádzok 
v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc je 

možnosť chodiť aj do okresu Košice-oko-
lie. Platnosť všetkých výnimiek zo záka-
zu vychádzania sa obmedzila na čas od 
5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h je za-
chovaný zákaz vychádzania len s výnim-
kou cesty na nevyhnutný výkon práce a 
na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

Na zlepšenie prednemocničného ma-
nažmentu pozitívnych pacientov sa pri-
praví verejne dostupná a zrozumiteľná 
informácia „Cesta pacienta s ochorením 
COVID-19“. Obsahovať bude odporúča-
nia na domácu liečbu a zoznam kvalit-
ných pulzných oxymetrov.

Ak opatrenia nedosiahnu do 21. mar-
ca žiadny efekt, Slovensko sa pripraví na 
zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, 
zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Čo 
to presne znamená a aké to bude mať pa-
rametre, nie je uvedené, nie je tak jasné, 
pri akých počtoch infikovaných či hospi-
talizovaných by sa k tomu pristúpilo.

Nové protipandemické opatrenia, 
ktoré vstúpili do platnosti

» red
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KLIMATIZÁCIE
za mimosezónne ceny!

w w w . 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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Regenerácia trakčných
batérií

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 1, MA, 0948 062 317

Priamo vo vašej firme

0905 859 679

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.
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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

NOVINKY
V PREDAJI

15EUR

23EUR

15EUR

17EUR

DAMSKE

I

DAMSKE

I

DAMSKE

I PANSKE

I
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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

7. marca 2003                      
Václav Klaus bol inaugurovaný za českého 
prezidenta

Výročia a udalosti
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Znie to takmer neuveriteľne, ale už 
viac ako rok naše životy obmedzu-
jú najrôznejšie „protipandemické 
opatrenia“. Zvykáme si – aj vďaka 
nim – na úplne iný spôsob trávenia 
sviatkov a vyjadrovania úcty k svoj-
im blízkym pri ich príležitosti.

Medzinárodný deň žien (často 
označovaný skratkou MDŽ) pripadajú-
ci každoročne na 8. marec, je medzi-
národne uznávaný sviatok stanovený 
OSN k výročiu štrajku 40 000 newyor-
ských krajčírok v roku 1908. Tieto bojo-
vali za zrušenie desaťhodinového pra-
covného času, proti nízkym mzdám a 
zlým pracovným podmienkam. MDŽ sa 
slávi v mnohých štátoch sveta ako pre-
jav úcty k ženám a ich právam, a to bez 
bez ohľadu na ich národné, národnost-
né, etnické, jazykové, kultúrne, eko-
nomické alebo politické postavenie. 
Je prejavom solidarity medzi ženami a 
súčasne spomienkou na snahu za zrov-
noprávnenie žien, najdlhšiu revolúciu 
v dejinách ľudstva.

Nie je teda pravdou, že je to boľ-
ševický sviatok, ním by bol, ak by 
sme mu nechali tú nechutnú masovú 
podobu povinnnosti žien prijať od sú-
druhov klinček a potom ich ísť domov 

čakať dlho do noci, kým prídu pripití z 
„osláv.“

MDŽ sa v civilizovaných krajinách 
postupne stal dňom rekapitulácie do-
siahnutého pokroku, dňom volania 
po zmene a po oslave odvážnych činov 
jednoduchých žien v histórii ich krajín 
a spoločenstiev.

Otázky občianskych a politických 
práv žien, ich sociálnej a ekonomickej 
rovnoprávnosti, individuálna autonó-
mia a právo na rozhodovanie o vlast-
nom tele dodnes vyvolávajú búrlivé 
reakcie. Najdlhšia revolúcia tak ešte nie 
je na konci. Veď aj v súčasnosti sú spo-
chybňované schopnosti a predpoklady 
žien zastávať dôležité funkcie vo vede, 
biznise alebo v politike. Ich kvalitou a 
pridanou hodnotou predsa nie sú iba 
nedeľné rezne, varenie kávy manažé-
rom a politikom či plachý úsmev na 
tvári. O svojich možnostiach a živote 
dokážu rozhodovať samy na základe 
slobodnej vôle. Ak sa im do toho práva 
v politike napríklad priveľa nepchajú 
muži politici a zbytočne a dlho neriešia 
to, v čom majú ženy už dávno jasno.

Tak – všetko dobré k sviatku, milé 
kolegyne a vážené čitateľky!

Aj tento rok bez kvetov

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

v Stupave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!
0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €
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Kontakt: p. Fordinál, 0903 262 150

Podmienkou je VP sk. C a E. Prax práce s hydraulickou
rukou je vítaná. Miesto výkonu práce Zohor.

Plat 1100 € / bru�o + do 20% odmena 

Firma zaoberajúca sa výkupom druhotných 
surovín prijme 

VODIČA NÁKLADNÉHO VOZIDLA

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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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ

Zabezpečíme

Ponúka na predaj:

0908 979 469

INZERCIA
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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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Pipetky patria k najznámejším pro-
striedkom proti kliešťom a blchám. 
Účinnou látkou v prípravkoch typu 
spot-on býva najčastejšie fipro-
nil (Frontline Combo), permetrín 
(Advantix), dinotefuran (Vectra3D) a 
fluralaner (Bravecto).

Parazit je usmrcovaný už pri kon-
takte s kožou, ešte pred prisatím a 
uchytením. Tým sa zabrání prenosu 
infekcie. Spot - on prípravky sa apliku-
jú priamo na kožu za krk alebo medzi 
lopatky (zamedzí sa aj prípadnému 
olízaniu prípravku). Účinok týchto prí-
pravkov trvá väčšinou mesiac, výnim-
kou je prípravok Bravecto, pipetka s 
účinnosťou až 3 mesiace. 

Ich výhodou je, že sú vhodné pre 
výstavné psy, pre psy v blízkom kon-
takte so svojím majiteľom a tiež pre ro-
diny s malými deťmi.

Protiparazitárne obojky pre psov 
a mačky sa od seba odlišujú účinnou 
látkou aj dobou ich pôsobenia, chrá-
nia proti blchám aj proti kliešťom až 
4-8 mesiacov. Účinná látka sa uvoľňuje 
postupne a zabezpečuje tým dlhodobý 
účinok. Obľúbené sú najmä obojky Sca-
libor a Foresto, aby obojok fungoval, 
musí byť v kontakte s kožou. Pri skla-
daní sa jeho účinnosť znižuje. Niektoré 
obojky sú tiež odolné voči vode, avšak 
závisí to od výrobcu, preto si treba vždy 
preštudovať návod na použitie. Nevý-
hodou môže byť zápach niektorých 

obojkov, čo môže obťažovať majiteľov 
bytových psov. Okrem toho, niektoré 
psy zvyknú obojky strácať, u mačiek 
je zasa vyššia pravdepodobnosť, že sa 
niekde oň zachytia.

Medzi najúčinnejšie antiparazitiká 
patria prípravky s účinnými látkami 
patriacimi do skupiny isoxazolínov. 
Tabletky sú ochutené a vo väčšine prí-
padov bez problémov prijímané psami. 
Ich účinok proti blchám a kliešťom 
nastupuje už za 8-12 hodín. Na trhu sú 
tablety s rôznou dĺžkou účinku: Bra-
vecto – 3 mesiace, NexGard – 4 týždne 
a Simparica 5 týždňov. Tablety sa môžu 
použiť u psíkov od ôsmeho týždňa 
veku a od hmotnosti 1,5Kg. Ich výho-
dou je perorálna aplikácia. Nevýhodou 
je mechanizmus účinku prípravku – 
kliešť sa prichytí a uschne na zvierati, 
následne odpadne, žiaľ nemajú repe-
lentný účinok.

Obľúbeným psím antiparazitikom 
je aj rozmarínový repelent, ktorý ale 
musíte povariť. Ideálne je postriekať 
psa vždy pred venčením: na nohy a 
chrbát alebo na šatku, ktorý mu uvia-
žete vedľa obojku.1 balenie sušeného 
rozmarínu (cca 100 g), poprípade čer-
stvého (200 g), 1 PL jablčného, bieleho 
vínneho octu alebo citrónovej šťavy, 
liter vody.

Začína sa sezóna kliešťov

» red
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Na našu jednozmennú prevádzku
v Zohore
prijmeme zamestnancov
do pracovného
pomeru na pozíciu:

Riadenie organizovanie činnosti jednozmennej prevádzky
- príjem, triedenie a lisovanie druhotných surovín.
Skúsenosti s VZV a vedením menšieho tímu sú podmienkou.
Základná mesačná hrubá mzda 855,- EUR + 200,- EUR mesačná 
pohyblivá zložka.

Majster v hale druhotných surovín (Zohor)

Zaistenie vysypania zberných nádob podľa predpísaných
trás a ich vrátenie do príslušného zberného stanoviska.
Základná mesačná hrubá mzda 670,- EUR + 210,- EUR mesačná 
pohyblivá zložka.

Závozník

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.
Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.
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Viac informácií: tel.: +421 905 905 021
e-mail: zamecnikova@hsf.sk, www.hsf.sk
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 85
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


