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Týždenne do 27 450 domácností
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Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12

BluEvo
BluEvolution
82 mm
NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

datom@datom.sk
www.datom.sk

DOUČÍM DETI
A DOSPELÝCH

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

0903 150 740, 0905 4700264
264

ROZVOZ ZDARMA!

Frézovanie

komínov

0917 568 470
ing. kubaška

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

TEPOVANIE
• upratovanie

0908 437 079

www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10
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10-0029

• čistenie kožených
sedačiek

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

ZĽAVAEZ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
52-0012-1

10-0040

0905 442 325

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

0904 466 799

Pripravím na monitor,
prijímačky, maturitu.
Učím aj študentov
s poruchami učenia.

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

10-0059

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

AJ, NJ, SJ +
Mat, Fyz, Che a iné
(MŠ, ZŠ, SŠ)

10-0065

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

10-0012

0911 690 217
0905 690 217

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

BENÁTSKE
STIERKY

0911 566 799

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

A J E TO !

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

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

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

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

na všetky
kamenárske práce

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

10-0007

Duchovná znechutenosť, zlenivelosť, apatia z dostatku, lenivosť,
nevšímavosť. Takmer až duchovná
prázdnota. Uspokojovanie svojich
vlastných fyzických potrieb bez akejkoľvek hodnotovej nadstavby. Zvláštne, ako sa tie hriechy z pôdy viery
dajú čítať v každodennom živote, aj a
najmä v tom materiálnom. Žiaľ, nielen.
Duchovná znechutenosť pustiť sa
do čohokoľvek pozitívneho, čo by bolo
prínosom pre všetkých, nielen pre
mňa samotného. Hlavne aj pre iných,
pre okolie známe i neznáme, pre ľudské spoločenstvo. Práve vo chvíli, keď
sa z lenivosti stáva ľahostajnosť, človek prestáva byť človekom.
Mať svoj pokoj, mať svoje pohodlie, mať svoje ticho, mať naplnené
svoje práva a svoje brucho. To je, žiaľ,
častý obraz zo života mnohých súčasníkov. Vycediť si tú svoju fľašku do
dna a nikomu neponúknuť, nenaliať.
Dožadovať sa vlastných práv mož-

no dôsledne iba vtedy, ak sa rovnako
dožadujeme a hlavne aj osobne angažujeme v odstraňovaní nepráv iných.
A ak ich iným nespôsobujeme.Ak sme
aktívne, nielen zo spoločenskej nutnosti či až uniformity všímaví, ohľaduplní. Ak nie sme leniví myslieť aj v
mene dobra iných, ako som ja.
Preto je lenivosť hriechom, alebo
inak, ťažkým prehreškom. Preto je nevšímavosť neľudskosťou a preto je duchovná znechutenosť iba prázdnym
alibistickým gestom.
„Dajte mi pokoj, ja sa o to nezaujímam, ja s tým nič nechcem mať.“ Prípadne - „ja voliť nechodím“ a potom
iba štyri roky nadávať.
Duchovná znechutenosť je deštrukcia. Opustený dom, v ktorom
nikto neupratuje, neskrášľuje ho, nezametá, pred ktorým nikto nekosí záhradku a na ktorej nepestuje kvetiny pre potešenie
okoloidúcich.
Otvorené oči i dušu
želá všetkým čitateľom

16-0011

Zostal som vcelku prekvapený, keď
som sa dočítal, že duchovná znechutenosť je posledným z hriechov
v našom práve sa končiacom seriáli cností a hriechov.

10-0024

Duchovná znechutenosť

HLAVU HORE / SLUŽBY
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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

0902 899 431 / www.sietky.wbl.sk

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
0904 832 593
www.taznezariadenie.eu

Rodinný dom
Kostolište
Najnižšie podanie: 210 000 EUR
Termín konania dražby:
dňa 31.05.2021 o 12:00 hod.
Miesto konania dražby:
Nemecký Kultúrny dom Veľká spoločenská sála, Barónka 3, 831 06
Bratislava- Rača
Dražobná zábezpeka:
25 000,00 EUR

Výročia a udalosti
spustenie vysielania Česko-slovenskej televízie

Stupava

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 1, MA, 0948 062 317

16-0015

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

0907 721 667, Malacky

0902 272 708

16-0017

Priamo vo vašej firme

Predmet dražby: rodinný dom súpisné č. 153 v obci Kostolište. K domu
prislúchajú pozemky parcelné č. 2601/3, parcelné č. 2601/4, parcelné č.
2601/11 o celkovej výmere 489m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č.
931, k.ú. Kostolište.
Kontakt: 0903 404 713,
schmidt@heypay.sk, www.heypay.sk
52-0056-1

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

Vykonávame
všetky druhy
STAVEBNÝCH PRÁC
IZOLÁCIE STRIECH
OPRAVY DOMOV
za výhodné ceny

OBKLADY A DLAŽBY

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

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY
0905 621 229

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

0910 925 357

GLAZÚROVANIE
VANÍ

Východné Slovensko
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

26

rokov
„Už
od firmy“
MOLNÁR
10-0066

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

Montáž
aj u zákazníka

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

1. mája 1953

Regenerácia trakčných
batérií

10-0072

INZERCIA
Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

• sieťky proti hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

16-0089

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

jeden riaditeľ hovoril, že po návrate z dovolenky (riaditeľ si môže dovoliť na dovolenke neotvárať maily) našiel v počítači
stovky správ. Povedal asistentke, nech
ich vymaže. Ak tam bolo niečo dôležité,
tak sa ozvú ešte raz, povedal si. Ozvalo
Ste na záchode, v aute, v kostole a sa pár ľudí a nič vážne sa neprihodilo.
všade vás prepadávajú. Kradnú čas,
Bojíme sa, že nás v noci na ulici prepokoj a schopnosť sústredenia. V mi- padnú zlodeji, máme strach, že na nás
nulosti boli takéto prepady zriedkavé. preskočí vírus, ale denne sa nechávame
Občas zazvonil telefón, medzimesto sa prepadávať zlodejmi, ktorí nám berú
prepájalo ručne a na spojenie sa muse- čas, sústredenie, energiu a pokoj. Ako
lo čakať. Dnes sa pokúšajú rôzni ľudia sa dá pred nimi chrániť? Veľmi jednovlámať do vášho života 24 hodín den- ducho. Vypnite sa z on line sveta - aspoň
ne. Vraj to už robia aj naprogramované na pár hodín počas dňa. Keď som medzi
roboty. Technológie kradnutia času sú mníchmi v kláštore, zdá sa mi prirodzerôzne - mobil, sms, mms, chat, email, nejšie pripojiť sa na Pána a odpojiť sa od
cloud. Majú aj rôzne mená - WhatsApp, operátora. Dá sa to aj doma. Nemusíme
byť na všetkých sieťach a internetových
Zoom, Teams, WeChat, Slack, ...
Mobil je najhorší. Ten, kto vám volá fórach, nemusíme čítať emaily a smsky
očakáva, že zdvihnete. Najlepšie hneď. pri každom cinknutí.
Vôbec nerieši, čo práve robíte - či je ráno Aj zvonenia sa dajú
a ste na prechádzke, je predpoludnie a vypnúť. Viem, zlosústredíte sa na dôležitú prácu, alebo deji sú rafinovaní
podvečer čítate dobrú knihu.
a nájdu si vás. PoJe zaujímavé, že silná stránka mobil- vedzte im, že chcete
ného telefónu sa stáva aj jeho stránkou mať pokoj. A donajslabšou. Všade je signál a môžete ho prajte ho aj
nosiť so sebou vo vrecku. Keď nedvíhate im. Hotovo.
mobil, tak vám chodia rôzne správy. Keď
sa odpojíte, čakajú na vás. Nedávno mi
» Ján Košturiak

52-0007-11

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Predstavte si, že sedíte v obývačke v
kresle, čítate dobrú knihu a niekto vám
vtrhne do domu. Kráčate v prírode a
užívate si krásu a ticho a z ničoho nič
na vás niekto vyskočí spoza stromu.

16-0083

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

16-0070

Redakcia:

Aj vás prepadli?
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0903 405 588
0905 983 602

94-0003-13

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY

MALACKO
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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

Y
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V PREDA

13

EUR

EUR

12

EUR
EUR

16-0002

11

EUR

10-0003

15

13

EUR
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ACN / SLUŽBY
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Občianska
riadková
inzercia
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Sila matiek a pokoj vo svete

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» KÚPIM STARÝ PIONIER
MUSTANG SIMSON BABETA
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ
0915215406
» Kúpim doma robený
traktor-starý
samohyb.
0944963682
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

63-10

41-09

od 94 €/t
od 185 €/t
od 177 €/t
od 235 €/t

automobilových
Výkup použitých
katalyzátorov

Tel.: 0904

RS stavba s.r.o.
× STROJOVÉ OMIETKY
» sádrové
» vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE
Tel. 0910 644 981
www.rsstavba.sk

07-0024

Garantujeme najvyššie
výkupné ceny na trhu.

323 042

ZĽAVA

na brikety

UNION a Rekord
s dopravou do 30.6.
www.palivalanzhot.sk

Tel: +420 733 712 755
HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE
• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
0907 211 797

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

63-76

» Predám motorku Suzuki
GS500, r.v. 2008, naj 40 tis
km, búraná, poškodené len
plast, bočné svetlo, smerovky a pár káblov. Celá
konštrukcia, motor, kolesá
aj zvyšok v poriadku. Cena
900 + pri rýchlom jednaní
zľava. Tel. 0948091425
» Predám 4 ks nové originál
BMW disky 19“ M Double-spoke style 647 jet čierne,
cena 1500 € + dohoda. Tel.
0948901425

Červená armáda dobyla Berlín

03

63-09

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

Výročia a udalosti

2. mája 1945

UPCHATÝ
ODPAD?

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Prenajmem zariadenú izbu v Zohore.Tel.
0903361804
» Dám do prenájmu veľký,
slnečný 3-izb. byt s dvomi balkónmi v novostavbe, v širšom centre MA.
Byt je voľný ihneď.Tel.
0905442325

KANALIZÁCIA?
NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982
16-0001

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

10-0004

SPOMIENKY
Dňa 1. 5. 2020
uplynie 26 rokov, čo nás vo
veku 74 rokov
opustila naša
milovaná
mama, babka a prababka
Ralbovská Hedviga zo Sološnice. S úctou a večnou
spomienkou
spomínajú
dcéra Eva a vnuci Marcel
a Patrik. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

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

63-06

Touto cestou sa chcem veľmi poďakovať neznámej
mladej pani so synčekom,
ktorí išli 26.04.2021 okolo
16:00 hod. pri bankomate
OTP Malacky a peniaze,
ktoré som tam zabudol
zobrali a odovzdali na
Mestskej polícii Malacky. Za
tento čin im ešte raz veľmi
pekne ďakujem.

10-0020

POĎAKOVANIE

Niektoré z nich zviera bolesť a smúPodľa emeritného pápeža Benedikta XVI. sú to práve ženy a ich svätosť, tok, keď strácajú svoje deti, jedno za
ktoré majú byť v srdci kresťanstva. druhým. Kvôli terorizmu, chorobám,
Ony môžu zachrániť pokoj vo svete. podvýžive... Biskup Jesús Ruiz Molina
z diecézy Bangassou v Stredoafrickej
Aké pravdivé sú tieto slová v prípa- republike hovorí, že keď sa rozpráva so
de matiek – ktoré sa otvárajú novému ženami, niekedy sa ich spytuje, koľko
životu, prijímajú ho, živia, ochraňujú, majú detí. „Odpovedajú mi: ,Tri, ktoré
a starajú sa oň, aby rástol. V každoden- sú stále nažive, no štyri mi zomreli.ʻ
ných situáciách sa tieto ženy rozhodujú alebo ,Mala som osem, ale už mám len
milovať život a slúžiť mu, a tak vytvá- dve...ʻ“
rajú vzácny pokoj nie len vo svojej doAj napriek utrpeniu, ktoré africké
mácnosti, ale všade, kde pôsobia.
ženy a matky prežívajú, však biskup
Každá spoločnosť – či už tá, príliš Molina zdôrazňuje, že Afrika prežije
zameraná na úspech a výkon, alebo tá, práve vďaka nim – vďaka postavám
presiaknutá biedou a krutým násilím odvážnych a silných matiek, ktoré po– zúfalo potrebuje ich prítomnosť. Ich kračujú ďalej aj vtedy, keď sa utrpenie
silu a odvahu, ale tiež jemnosť a úctu, dostáva do špiku kostí. Pretože „tieto
s akou pristupujú k slabším.
matky aj uprostred tých najhorkejších
Trpiaca Afrika je toho živým dôka- sĺz naďalej tvoria život.“
zom. Keď sa tu násilníci rozhodujú vyKaždý z nás im môže pomôcť
trhnúť život z koreňov a hlboko zraniť svojou troškou. Viac o tom, ako podušu afrického ľudu, vyberajú si ten môcť trpiacim v Afrike sa dozviete na
najúčinnejší nástroj: zničenie, zneucte- www.acnslovensko.sk
nie a poníženie žien a matiek.
V Afrike sa však hovorí, že keby sa
africké matky mali vzdať, sama obloha
sa prepadne.
Na svojich pleciach nesú váhu každého nezmyselného konfliktu. Mnohé
sú donútené utiecť zo svojich domovov
a uchýliť sa do chatrného prístrešku
prekrytého plachtou k ďalším utečencom. Každodenne sa snažia zabezpečiť
deťom aspoň základnú stravu a bojovať
o ich budúcnosť.
» Zdroj: ACN

SLUŽBY

MALACKO
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NAJRÝCHLEJŠIE

SAMOZAFARBOVACIE
SKLÁ NA SVETE
D?DP\+8D\DSDP\+
X\#?+8DjǜǘǛȽj;89jS
9jSʵSDP\+ȼV8ǗǠǘǟǙǚǞǟǚǚ

8.30 - 8.45 h.

Senica

9.00 - 9.30 h.
75-15

09
0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Dovezieme až do vášho kurníka!

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

36-0006

Ponúka na predaj:

• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky
krmivo pre nosnice rastová a znášková

NON STOP

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk
NON STOP

www.hydina.eu
w

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Čáčovská cesta 5315/125

16-0010

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

Predaj hydiny
na ďalší chov

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Lozorno 18. 5.
/trhovisko/
Malacky 18. 5.
/trhovisko/

WWW.DROPTIC.SK

DR.OPTIK_SK

V ponuke máme stále
mládky Dominant v rôznych farbách.
Po dohode možnosť dovozu. Predávame
aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga.

41-0030

OPTIKADROPTIK

75-03

AKCIA PLATÍ OD 1.5. DO 30.6.2021 NA VYBRANÉ OKULIAROVÉ SKLÁ.

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.
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Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ

12 DEŤOM 12
DEŤOM

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
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» Kúpim dom s dvorom
či záhradou do 45000 €.
0910539635
» Kúpim byt, do ceny
1100€ za m2 , podľa stavu.
0949375038

Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.
13

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» 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, Kostolište 152. Tel. 0908151966.Tel.
0911206783
» Predám 2 ks ošípané alebo možnosť zabitia a dovozu polovičiek cena 2,50
€.Tel. 0905805866
» Predám konzumné zemiaky žlté 0,28€/kg aj sadbu. Láb tel. 0918355461
» Predám nove oceľové
sudy (200l) s uzáverom,
vhodné na obilie alebo vodu 10€/ks kontakt
0903406475
» Predám kuriatka na vajíčka Amrox a Bresse 5 dňové
1,5€ a 10- dňové 2€ kontakt
0903406475
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT
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Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

• Disky kolies z 쎗ahk쏯ch zliatin a doplnky karos썗rie
v lesklej 썊iernej farbe
• LED predn썗 aj zadn썗 svetlomety
• Predn썗 a zadn썗 parkovacie senzory a zadn쌴 kamera

• Naviga썊n쏯 syst썗m s 8” LCD displejom
• Bezk쎗쏒썊ov쏯 pr썿stup a 쏃tartovanie vozidla (Smart Key)
• Sada bezpe썊nostn쏯ch syst썗mov DRIVE WiSE

Malacky Auto, s. r. o.
Pezinsk쌴 37, Malacky
tel.: 0948 303 226
kia-predaj@malacky-auto.sk
www.malacky-auto.sk
Kia Motors Sales Slovensko s. r. o.: Bli쏹쏃ie inform쌴cie o ponuke sa dozviete u ka쏹d썗ho autorizovan썗ho predajcu Kia.
Kombinovan쌴 spotreba paliva 5,5-9,0 l/100 km, emisie CO2 : 145–204 g/km / WLTP. *Z쌴ruka 7 rokov / 150 000 km. Obr쌴zok je ilustra썊n쏯.
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16-0087

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

Začíname s rekonštrukciou bytu
Pred rekonštrukciou bytu je nutné abZmluvu s dodávateľom uzavrite
solvovať viacero krokov. Nezabudnite vždy písomne a dbajte pritom na to,
ani na vašich susedov a bytových spo- aby bola prehľadná, s jednoznačnými
luvlastníkov!
formuláciami, s podrobným opisom
jednotlivých prác a materiálov a spôsoRekonštrukcia bytu by sa mala bom finančného vyrovnania. Dopredu
ohlásiť príslušnému stavebnému by ste mali platiť iba 10 percent predpoúradu, v závislosti od miery a rozsa- kladaných nákladov a potom postupne
hu úprav (stavebné povolenie, príp. preplácať každú časť vykonaných prác
ohláška). Odporúča sa, skontrolovať a dodaného stavebného materiálu.
aj vyhlášku obce, či mesta o časových
Ak sa rozhodnete, že si budete volať
obmedzeniach rekonštrukcií (napr. či remeselníkov a všetky činnosti pri reje možné vykonávať stavebné úpravy konštrukcii organizovať samostatne,
počas víkendov a podobne). To isté pla- beriete si na seba veľa starostí. Zosúlatí v prípade bytového domu s vlastnou diť ich tak, aby práce prebiehali bez dl„samosprávou“. O rekonštrukcii bytu hých prestávok, je veľmi náročné. Keď
musí byť informované spoločenstvo sa príde na chybu, jedni remeselníci
vlastníkov, ktoré má právo k zámeru sa sa vyhovárajú na predchádzajúcich.
vyjadriť.
A obvykle laik amatér takéto situácie
Nezabudnite však aj na vašich su- nezvládne.
sedov. Pre dobré susedské vzťahy sa
odporúča nalepiť niekoľko dní pred
začiatkom úprav oznam o rekonštrukcii bytu na viditeľné miesto vo vchode.
Dovtedy však musíte mať celú rekonštrukciou pripravenú. Začínate s predpokladaným rozpočtom. Môžete sa
totiž pustiť iba do takého rozsahu prác,
ktorý môžete finančne pokryť. Preto si
určite do nákladov zarátajte búracie
práce, stavebné práce, rozvody, obklady, dlažby, sanitu podlahy, dvere, maľovanie, svetlá, nábytok. Nezabúdajte,
že k väčšine položiek treba pripočítať
aj montáž, ktorá môže prevýšiť cenu
materiálu.
» red
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín

16-0088

MALACKO

KLIMATIZÁCIE

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

za mimosezónne ceny!

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

predaj

montáž

servis

10% ZĽAVA

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

žalúzie · siete · rolety · roletky
roletky deň a noc · okná · dvere
zasklenie balkónov · zimné záhrady

HOME LUXE ∙ STAVEBNÉ PRÁCE
∙ Sadrokartónové stropy, steny
∙ Pokládka plávajúcej
podlahy
∙ Osádzanie dverí
∙ Lepenie líšt

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov.
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,
alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

MA21-17 strana -

16-0034

www.klimatizacia.info

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Jarná AKCIA- 20% zľava

aj na splátky

61-0056

41-05

520 €

0910 111 100
0905 744 062

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
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Ing. Jánošík // Tel.: 0950 416 472

16-0081

399 €

41-01

349 €

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

59-031

SLUŽBY, POLITIKA

Najčítanejšie regionálne noviny

Predseda KDH Milan Majerský:
Pomôžu len skutky, nie reči
Až jedna tretina zástupcov NR
SR žije v Bratislave. Je to 44 poslancov zo 150-tich. Možno aj boli
niekedy v Zákamennom, v Krupine, Dunajskej Strede, vo Svidníku
či v Plaveckom Podhradí, možno
sa tam aj zhovárali s ľuďmi. Zažitý
ten svet ale mať nemôžu. Dnešná
pandemická doba nám v rukolapných súvislostiach ukázala,
že z rečí sa človek nenaje, že slová
nás neuzdravia a že pomáhať
treba srdcom a rukami, nie heslami.
Aj veľkokapacitné očkovacie
centrá v samosprávnych krajoch
sú toho dôkazom. Ich fungovanie
v krízovej situácii nenastavili poslanci z bratislavského hradného
kopca, nastavili sme ju my, župani
z celého Slovenska. Vieme, čo je
dôležité pre obce, mestá, dediny.
KDH podporuje zavedenie 8 volebných obvodov pre voľby do NR
SR, čo umožní zvoliť si poslanca
zo svojho regiónu. Decentralizácia verejnej správy je proces, ktorý
zvýši kvalitu života nás všetkých.
Zabezpečí
väčšiu
dostupnosť
služieb a aj peňazí, ktoré pôjdu
tam, kde sú najviac potrebné.

MA21-17 strana -
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KDH má 220 starostov a primátorov, 2994 miestnych a regionálnych
poslancov, vieme, o čom hovoríme
a čo na Slovensku potrebujeme.
Len poctivou prácou, každodennou a bez chaosu, sa obnoví dôvera
ľudí vo fungovanie našej krajiny.

49-0012

41-39

8

SNM / SLUŽBY

MALACKO
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Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu

Vzácne expozície
sú už opäť otvorené
● Slovenské národné múzeum – to je 18 špecializovaných múzeí po celom Slovensku. V akej kondícii ste
po pandemickej nútenej prestávke otvorili vaše expozície?
Roky 2020 a 2021 sa stanú určite našimi medzníkmi,
ktoré, ako všetci dúfame, sa nebudú tak skoro
opakovať. Už tretie otvorenie múzeí dokážeme
zvládnuť veľmi rýchlo. Pre nás to nie je len povinnosť,
ale aj nevyhnutnosť. Naše múzeum je veľmi závislé
od príjmov od návštevníkov, napriek pomoci
zriaďovateľa v minulom roku musíme zabezpečiť
financie aj na rok 2021. Druhým aspektom, a dá sa
pokojne povedať aj hlavným, je otvorenie múzea
pre návštevníkov, ktorí u nás môžu stráviť niekoľko
hodín. Či už individuálne alebo so svojimi rodinami.
SNM ponúka priestory od klasických kamenných
múzeí, parky, záhrady alebo skanzeny. Smozrejme
nesmieme zabudnúť, že múzeum sprostredkováva
aj nové poznatky z našich dejín, života v minulosti,
alebo u nás môže návštevník poznávať prírodu.

● Prečo sú múzeá dôležité pre verejnosť
vážnejšom. V súčasnosti prebieha proces verejného
obstarávania. Po jeho skončení verím, že budeme a spoločnosť? V čom je ich poslanie?
môcť začať novú éru - obnovu Románskeho paláca
Múzeá môžu ľudia vnímať rozlične, ako miesta
a západných palácov. Bude znamenať aj určité
obmedzenie pre návštevníkov, ktorí sa nedostanú trávenia voľného času, miesta poznania, alebo ako sa
im páči. Je to úplne v poriadku a je to tak správne. To,
čo návštevník nevidí je práca v zákulisí – uchovávanie
nášho dedičstva – či už kultúrneho alebo prírodného.
Možno sa nám v súčasnosti niektoré veci zdajú
samozrejmé, ale o pár rokov mnohé z nich nájdeme
už len v múzeu. Múzeá uchovávajú odkaz minulosti,
dokumentujú súčasnosť. Jedným z veľkých cieľov
múzeí je aj vysvetľovanie udalostí v minulosti – ktorá
nie je až tak ďaleká, ale prináša rôzne traumy pre
celú spoločnosť. Jedným z takýchto projektov, ktorý
v súčasnosti vzniká na pôde Slovenského národného
múzea je Múzeum 20. storočia.
Pokračovanie budúci týždeň.
Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk

Bratislavský hrad: Trianon – zrod novej hranice

do niektorých častí. Ale na jej konci budú môcť
návštevníci vidieť nové expozície a miesta, ktoré boli
desaťročia neprístupné. V prípade Krásnej Hôrky
sme v stave dokončovania projektov, stavebných
povolení a súhlasov s realizáciou. Tento rok máme
v pláne začať verejné obstarávanie a veríme, že
Obidva hrady, Spišský hrad aj Krásna Hôrka, veľká obnova začne v roku 2022. Tento rok sa však
sa nachádzajú v kľúčovom období. V prípade stavebný ruch na hrade nezastaví a kontinuálne
Spišského hradu z pohľadu nutnosti opravy ešte budú prebiehať niektoré predstavebné práce.
● Pod Slovenské národné múzeum spadajú aj hrady
Spišský hrad a Krásna Hôrka. Čo sa na oboch hradoch
podarilo SNM za posledné roky urobiť z hľadiska ich
obnovy?

MA21-17 strana -
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» Zhováral sa Jozef Bednár

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU
Odpovedzte správne na jednoduché otázky
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všetkých
expozitúr SNM.
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.
Sledujte nás na našich facebookových stánkach.

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

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

AIW - Práca pre opatrovateľky seniorov v Rakúsku
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• vždy informujeme, ako cestovať cez hranice

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

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie
do výšky 1,85 €/hod. brutto
• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto

SBS GUARDING s. r. o.

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!
Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

MURÁROV do Belgicka

príjme strážnikov na prevádzky

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693
Orino SPEDITION s.r.o. Nitra

Spoločnosť rodinného typu so sídlom v Rakúsku (20 km od Viedne) a na
Slovensku (Malacky) zaoberajúca sa vývojom a výrobou automatizácie
a hydraulických lisov na pracovanie elastomérov.

na obdobie od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2026

prijme

VODIČOV KAMIÓNOV
na medzinárodnú
prepravu tovaru

PRIJME PRACOVNÍKA NA POZÍCIU

Víkendy doma! Mzda
1500 až
Nie turnusy!
2200 €
0903 692 545
orinosro@gmail.com

OBRÁBAČ KOVOV CNC FRÉZAR
Mzdové podmienky (brutto): od 1400 €/mesiac

10-0071

Maplan s.r.o., Priemyselná 6023, 901 01 Malacky
praca@maplan.at // www.maplan.at

Vodohospodárske stavby Malacky, a.s.,

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

Pezinská 1098, 901 01 Malacky
prijmú do pracovného pomeru

pracovníka na spojenú funkciu

vedúci hospodárskej správy
a vedúci mechanizácie a dopravy

Robotník/Robotníčka v hale druhotných surovín (Zohor)
Triedenie druhotných surovín na triediacej linke.
Zber, separácia, lisovanie a spracovanie jednotlivých druhov odpadov
a druhotných surovín.
Základná mesačná hrubá mzda 630,- EUR + 100,- EUR
mesačná pohyblivá zložka.

Mesačná mzda: 1100 € / brutto
Požiadavky: stredoškolské vzdelanie
technického smeru
Nástup možný ihneď
Kontakt: 034/772 2945, mihalyova@vhsm.sk

Pracovník zvozu zberných nádob (Zohor)
Zaistenie vysypania zberných nádob podľa predpísaných trás a ich
vrátenie do príslušného zberného stanoviska.
Základná mesačná hrubá mzda 645,- EUR + 210,- EUR
mesačná pohyblivá zložka.

Vodič NAD (Zohor)
Doprava odpadov, bežná údržba a drobné opravy na vozidle.
Vodičský preukaz C+E.
Základná mesačná hrubá mzda 920,- EUR + 250,- EUR
mesačná pohyblivá zložka.

10-0022

16-0086

Beneﬁty: Zabezpečené stravovanie, neobjednaný obed sa priráta k výplate // Kvalitné
a bezpečné pracoviská, nová výrobná hala // Vianočné večierky + ﬁremné akcie //
Nefajčiarske voľno, 3 dni dovolenky naviac

43-0076

Riaditeľ - riaditeľka
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave

36-0002

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

87-0035

 Živnosť (PD A1)
 Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
 Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
 Ubytovanie zabezpečené a hradené
 Nástup možný ihneď

v Stupave

vyhlasuje výberové konanie na miesto

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.

Prijmeme spoľahlivých

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.

OBEC VYSOKÁ PRI MORAVE

Podmienky sú zverejnené na
www.vysokaprimorave.sk
Termín podania ponúk: 28. 5. 2021 do 12.00 hod.
Adresa na podanie ponúk: Obecný úrad,
Hlavná ul. 196/102, Vysoká pri Morave 900 66
Kontakt e-mail: starosta@vysokaprimorave.sk
obecnyurad@vysokaprimorave.sk
02/659 671 20 kl. 1

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

94-0032

Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

41-46

32-0060

0948 544 523

čašníka/čašníčku
do hostinca
v Kuklove
a herne v Kútoch
Tel: 0948 002 614

• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné
ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto

Kritériá
pre spoluprácu:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE
Nástup:
apríl 2021
Hľadáme
pracovníkov na
pozície:
Vodič VZV
základná mzda 957 €
+ príplatky
Manipulant
základná mzda 881 €
+ príplatky
Výrobný
pracovník
pre montáž
základná mzda 981 €
+ príplatky

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.
Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.
0911 711 989.

07-0027

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659
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75-09

Prijmeme

Do novootvorenej
pizzerie v Malackách
prijmeme
pracovníkov.
Mzda: 890 € brutto
+ prémie

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

32-0053

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

16-0079
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ZAMESTNANIE
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Životopis prosím zasielajte na e-mail:
zamecnikova@hsf.sk
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10-0039

MALACKO

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny
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ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku



Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.
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