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Prázdniny ako slovo s veľkou prav-
depodobnosťou vznikli zo základu 
„prázdno“. Ja by som toto letné ob-
dobie skôr nazýval „plniny“.

Už teraz, na ich začiatku, som sa 
vždy tešil k starej mame na Považie, 
alebo k prababičke na Chodsko. U jed-
nej aj u druhej ma pravidelne čakalo 
množstvo dobrodružstiev, zaujíma-
vých činností, zážitkov. Na Chodsku 
som sa k prababičke pridal každé ráno, 
chodili sme na celý deň do Múzea Jana 
Sladkého Kozinu, v ktorom bola kus-
tódkou a ja som tam turistom púšťal 
hracie hodiny. „Kdyby ty muziky neby-
ly“ mali návštevníci najradšej. A potom 
ešte „Domažlice sů pěkný městečko“. 
Tú mám dodnes v lete v ušiach. A cho-
dili sme na čučoriedky, prababička 
piekla chodské koláče a bolo úžasne. Aj 
so šantením na kúpalisku Babylon. Na 
hranici s Nemeckom.

U starej mamy na Považí sme cho-
dili právať koberce na Váh, kosiť lúky, 
na sená, so susedovie koníkom na 
rôzne dobrodružné výpravy. Alebo len 
tak, „na repík“. Na jej parené buchty, 
naložené na celom kuchynskom stole 
nikdy nezabudnem. Raz za dva týždne 
telefonát s rodičmi „na výzvu“. To už 
ani mnohí nevedia, čo je. Na určitý čas 
som bežal na poštu a v určenú hodinu 
nastalo spojenie. 

Cez moje plniny neexistovali tábo-
roví „animátori“, neexistovali prázd-

ninové tábory a prázdno už vôbec nie. 
Moje plniny, tak isto ako toto letné ob-
dobie mnohých mojich rovesníkov, ma  
naplnili zážitkami a spomienkami na 
celý život.

Boli ste niekedy kúpať koníka? 
Spúšťali ste niekedy hracie hodiny? 
Bielili ste na slnku posteľnú bielizeň? 
Viete, že koberce sa vlastne ani neprali, 
ale špina sa z nich vybúchavala dreve-
nými lopatkami na plochom kameni či 
privezenej lavičke pri vode? Vy možno 
daktorí ešte áno, ale vaše deti už asi 
nie. Ale je len vo vašich rukách, vás, 
dospelých, aké detstvo pripravíte de-
ťom a aké spomienky naň si budú niesť 
celým životom. Veď aj dnes žijú starí a 
prastarí rodičia. Aj dnes žijú rodičia, 
ktorí pre pracovné povinnosti nemajú 
čas. A aj dnes žijú deti, túžiace po zá-
žitkoch.

Možno iba život je iný, taký akýsi 
šedivejší. Vraj jednoduchší. Na výzvu 
na poštu sa už dávno nemusí, mobil 
má každý a kto by dnes pral koberce či 
obracal seno? Veď to sa...

Všetko sa... Iba zážitky 
sa nevymyslia, tie musí-
me zažiť.

Pekné „plniny“, milí 
čitatelia!

Prázdniny by bolo treba premenovať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

1
0
-0
0
5
9

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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KAMENÁRSTVO

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

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12
Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

LETNÉ ZĽAVY do konca
augustaDO30%
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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0905 549 332

MALACKY

INKUBÁTOR

NASTRELOVANIE
AJ BÁBÄTKÁMAJ BÁBÁÁÁÁÁ ÄTKÁM
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

0917 466 250

• 8+1 miest

• 49+1 miest

• 20+1 miest

• 57+1 miest

Luxusná a pohodlná

doprava vozidlami zn.

MAN, MERCEDES, VW
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE

NON STOP
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Hodinový manžel
0908 617 140

Malacky a blízke okolie
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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www.rsstavba.sk

RS stavba s.r.o.
× STROJOVÉ OMIETKY
   » sádrové
   » vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE
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0910 925 357

• REKONŠTRUKCIE

• DOMOV A BYTOV

• MAĽOVANIE

• STIERKOVANIE

• SADROKARTÓN

• ZATEPĽOVANIE

• DOMOV A BYTOV

• ELEKTRO A VODO

• INŠTALAČNÉ PRÁCE
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MALACKO

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 

Každý týždeň: 
Malacky, Stupava, Borinka, Ma-
rianka, Gajary, Jakubov, Kostoliš-
te, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Veľké 
Leváre, Malé Leváre, Pernek, Pla-
vecké Podhradie, Plavecký Miku-
láš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, 
Sološnica, Studienka, Suchohrad, 
Závod, Zohor 

malacko@regionpress.sk

Redakcia: Bernolákova 1 A 
MALACKY

Malacky

Stupava

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
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TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
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PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
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Dňa 9. 7. 2021 uplynie 10 rokov, čo nás 

navždy opustil vo veku 70 rokov 

manžel, otec a dedo

ALOJZ LAC� z Perneka.

Chorobou unavený tíško 
si zaspal, zanechal všetkých, 
ktorých si mal rád. S tichou 
spomienkou ku hrobu
chodíme, pri plameni sviečok 
na Teba myslíme. Osud Ti
nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach budeš
navždy žiť.

S láskou a úctou spomína manželka, dcéra
a synovia s rodinami. Spomínajte s nami.
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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od 93 €/t

od 168 €/t

 od 153 €/t

LETNÉ ZNÍŽENIE CIENLETNÉ ZNÍŽENIE CIEN
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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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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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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» montáž plávajúcej
podlahy

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

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!

POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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Pestovateľská pálenica
Rohožník

MODERNÁ TECHNOLÓGIA
300 l kotol, rekt. kolona...

Rohožník, Na Barine 412, tel.: 0944 116 636, 0905 571 794 

NOVOOTVORENÁ

Otvárame
  od júla 2021
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Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12

Maloobchod
Veľkoobchod

Kúpeľňové štúdio

Čerpadlá, ohrievače, kotly

Vodoinštalatérsky materiál

Zariadenie kúpeľne od A po Z

OTVORENÁ
VORENÁ

PREDAJŇA

Znalosť práce s PC, stredoškolské
vzdelanie.Životopis prosím posielať
na: mastrend@mastrend.sk

Prijmeme
SKLADNÍKA
PREDAVAČA

UVÁDZACIE CENY
S VÝRAZNÝMI ZĽAVAMI

OBKLADY
      A DLAŽBY
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok

� 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 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
�
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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

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Pacific, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28
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DOMÁCE POTREBY
DOBRÝ NÁKUP

Novinky
v predaji

SÚŤAŽ

Žrebovanie
facebookovej

súťaže o

bude
12. 7. 2021

Tlakový hrniec

upline
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AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám 4 ks originál 
BMW disky 19“ M Double-
-spoke style 647 jet čierne, 
cena 1200 € + dohoda.Tel. 
0948091425

» Kúpim doma robený 
traktor-starý samohyb. 
0944963682

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem zariadenú 
garsónku s wifi v Ma, Cesta 
mládeže, cena 420 € / mes, 
depozit 420 €. Voľná ihneď.
Tel. 0948091425
» Prenajmem 2-izbový byt 
v RD v Malackách v blízkosti 
nemocnice a Zámockého 
parku (7 min pešo), byt je 
kompletne zariadený vrá-
tane el.sporáka, rúry, mik-
rovlnky, TV, WI-FI, práčky 
a satelitu. K dispozícii je 1 
miesto na parkovanie, cena 
dohodou.Tel. 0915507323

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám 9 á pozemok v 
Gajaroch.Tel. 0905442325

REALITY - INÉ 07

» Vymením 1-izb byt v Ma, 
Stupavská ul. za 1-izb byt v 
centre Ma.Tel. 0944011168
» Kúpim dom s dvorom 
či záhradou do 45000 €. 
0910539635
» Kúpim garáž, za ro-
zumnú cenu, ponúknite. 
0949375038
» Kúpim byt, do ceny 
1100€ za m2 , podľa stavu. 
0949375038

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682
» Predám plastové okno, 
nové, nepoužité, 120 x 110 
cm, + klučky, + parapety, 
cena 200 €.Tel. 0907721667

DOMÁCNOSŤ 09

» Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne.Tel. 0919176233

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

Zistilo sa, že časť učiteľov sa dlhodo-
bejšie nevidí v školstve. Pravidelne 
sa konštatuje nedostatok (kvalit-
ných) pedagógov. Študenti učiteľ-
stva zase nechcú vyučovať. 

Táto situácia sa zhoršuje. Ak si ľu-
dia mimo škôl myslia, že sa ich to netý-
ka, mýlia sa. Nedostatok učiteľov, častá 
fluktuácia, neodborné vyučovanie sa 
závažným spôsobom odráža na kva-
lite vzdelávania. Ak ste aj odporcom 
zvyšovania platov učiteľov, platí to, čo 
na celom svete: málo peňazí = malá 
kvalita. V oblasti školstva môže byť (je) 
nekvalita fatálna.

Od učenia žiakov odrádzajú aj iné 
fakty, ktoré vlády prehliadajú. Naopak, 
podrážajú učiteľom nohy, a tým znižu-
jú ich status a verejnú mienku o nich. 
Hoci by mali ďakovať, že v školstve zo-
stávajú. 

Učitelia narážajú na bossing, mob-
bing. Stačí, aby mali názor a suvere-
nitu. Systém to nerieši. Ak si k tomu 
prirátate pravidelné a neraz neodborné 
útoky rodičov (žiakov), tak tu máme do-
pady na psychiku učiteľov. A ak je ria-
diteľ ten, čo útoky zametá pod koberec, 
tak sa učiteľ ocitne v bezradnej situácii.

Problémom je aj výberové konanie 
na riaditeľa, keď sa ním môže stať ne-
kvalitný, byrokratický, ale zriaďovate-
ľovi lojálny človek, ktorý nasledujúcich 
5 rokov terorizuje učiteľský zbor. Taký 
štýl zasiahne aj žiakov, aj rodičov. 

Ešte stále je štandardom to, že 
si učiteľ sám kupuje pomôcky, keďže 
škola nemá prostriedky na samozrej-
mosti. Niekedy nie sú ani kvalitné ale-
bo aspoň dajaké učebnice. Obsahová 
reforma je iba snom, učitelia musia učiť 
to, čo už nekorešponduje s potrebami 
súčasnosti. Čelia výsmechu, že učia za-
starane to, čo žiak v živote nebude po-
trebovať. Kritike čelia aj pre testovania, 
v ktorých žiaci kvôli zlému nastaveniu 
zlyhávajú.

Nekončiaca byrokracia, ktorú si 
často vymýšľajú riaditelia, tiež nie je 
motivačným faktorom. Školy sú perso-
nálne poddimenzované, učitelia musia 
plniť viacero úloh, neraz bez odmeny. 
Tieto práce si prenášajú domov, kde by 
mal byť relax po psychicky náročnom 
výchovno-vzdelávacom procese, ktorý 
bývaval prioritou. Za toto dostanú plat, 
za ktorý v mnohých regiónoch nemajú 
ani na bývanie.  

Je hlúpe obmedziť nezáujem vy-
učovať na plat. Rovnako je hlúpe ne-
uznať, že plat súvisí s kvalitou. A naj-
hlúpejšie je nepozrieť sa na iné vplyvy, 
ktoré môžu spôsobiť, že naše deti budú 
čeliť nestabilite, chaosu a častému 
striedaniu učiteľov s rôznou úrovňou 
kvality. Plánovať reformu v tejto situá-
cii je príkladom politickej povrchnosti.

Učitelia nechcú vyučovať  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek
0911 914 813

predajna@metiron.sk

www.metiron.sk

VEĽKÁ
LETNÁ AKCIA

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ

A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY

Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

Akumulátorová kosačka
STIHL RMA 339

Motorový krovinorez
STIHL FS 55

Set obsahuje akumulátorový stroj,
akumulátor AK 30 a nabíjačku
AL 101.

Set obsahuje akumulátorový
stroj, akumulátor AK 20
a nabíjačku AL 101.

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

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

á kosačka
39

mulátorový
AK 20

01.

ez

AKCIA
449.00

SET

AKCIA
499.00

SET

AKCIA
249.00

299.00

AKCIA
+ žacia hlava
AutoCut 25-2

v hodnote
29,90€

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

AKCIA  JÚL 2021

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

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

1-hrob od 1290 € •2-hrob od 1590 €

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

ZADARMO: w
w

w
.k
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2390 € • 1-hrob od 1690 €
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  OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK                                                                                WWW.DROPTIC.SK

50%

OKULIARE
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ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Darujem do dobrých rúk 
3 mesačné mačiatka.Tel. 
0918327985
» 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
» Darujem mačiatka.Tel. 
0903668021
» Predám šteniatka nemec-
ký špic malý, oranžové. Láb.
Tel. 0908074757
» PREDÁM 2,5 MESAČNÉ 
ZAJACE DOMÁCI CHOV.Tel. 
0904177812
» Predám kačice 8 a 11 týž-
dňové.Tel. 0902687710

HOBBY A ŠPORT 11

» Lacno predám kompletnú 
rybársku výbavu a viacero 
doplnkov.Tel. 0918597119

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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.

Prvý tohtoročný prípad výskytu 
afrického moru ošípaných medzi 
domácimi ošípanými potvrdilo Ná-
rodné referenčné laboratórium pre 
africký mor ošípaných vo Zvolene. 

Ide o veľkochov v okrese Lučenec, 
nákaza sa vyskytla v jednej hale, ktorú 
veterinári izolovali a pravidelne testujú 
celý chov. Ministerstvo pôdohospodár-
stva v spolupráci so Štátnou veterinár-
nou a potravinou správou SR pristúpilo 
k okamžitým krokom na zastavenie 
šírenia nákazy.

,,Na základe môjho rozhodnutia 
vznikla na ministerstve pracovná sku-
pina, ktorá prinesie odborné návrhy 
ako v takýchto prípadoch postupovať. 
Doterajším zisťovaním sa nepreukáza-
lo,  že domáce ošípané prišli nejakým 
spôsobom do kontaktu s diviačou zve-
rou, u ktorej sa nákaza v okrese Luče-
nec potvrdila už skôr. Spôsobov, ako sa 
mohol africký mor do veľkochovu do-
stať je však viac – či už na oblečení ľudí, 
na  motorových vozidlách, prostredníc-
tvom hmyzu, či hlodavcov. Pracovná 
skupina má priniesť konkrétne riešenia 
ako zabrániť zavlečeniu a rozširovaniu 
moru diviačou zverou do domácich 
chovov, aby sme zamedzili ďalším ško-
dám,“ uviedol minister Samuel Vlčan.

Zástupcovia ministerstva už ro-
kovali aj so Slovenskou poľovníckou 

komorou. Jedinou cestou, ako znížiť 
riziko šírenia v prírode, je pristúpiť na 
radikálne zníženie stavov diviačej zve-
ri. Každý ulovený kus má byť skontro-
lovaný veterinárom. Zároveň MPRV SR 
rokuje aj so spracovateľmi divinového 
mäsa a obchodnými reťazcami, aby 
sme zrýchlili a zefektívnili kontroly s 
cieľom zaistiť, že sa na pulty dostane 
absolútne čerstvé a kvalitné mäso.

MPRV SR spotrebiteľov ubezpe-
čuje, že diviačie mäso na pultoch je 
zo zdravotného hľadiska bezpečné a z 
hľadiska výživy pre ľudský organizmus 
energeticky hodnotné.

Vo veľkochove pri Lučenci 
odhalili africký mor ošípaných

» red
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Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657 www.mavet.sk

Po - Pia

09:00 - 19:00

So - Ne

9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00

Str 17:00 - 19:00

Pia 17:00 - 19:00
1
0
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0902 899 431 / www.sietky.wbl.sk

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

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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jún                 september

pálffyovský kaštieľ

piatok 25. 6. 
o 10.00 h program pre ZŠ

sobota 26. 6.
o 15.00 h lektorovaná prehliadka parku

o 18.00 h Bratislavský chlapčenský zbor 
na nádvorí kaštieľa /koncert/

nedeľa 27. 6.
o 15.00 h lektorovaná prehliadka parku 

Víkend otvorených parkov 
a záhrad vstup voľný

nedeľa

4. 7. o 17.00 h
Divadlo Agapé: Dúhový autobus

11. 7. o 17.00 h
Divadlo Žihadlo: Dlhý, široký, 

bystrozraký
18. 7. o 17.00 h

Divadlo na hojdačke:
Fedor z krajiny Mala

25. 7. o 17.00 h
Osmijanko:

Zázračné kľúče Márie Ďuríčkovej
1. 8. o 17.00 h

Divadlo Fí: Recept na leva
8. 8. o 17.00 h

Divadlo ZáBaVKa: Buwko a Sniwko 3 
zachraňujú krajinu perinu

15. 8. o 17.00 h
Divadlo SpozaVoza: Medová rozprávka

22. 8. o 17.00 h
Divadlo Jaja: Miláčik

29. 8. o 17.00 h
Pánko /koncert pre deti/

Nedeľné rozprávkové popoludnie 
v kaštieli vstup 3 € 

31. 7. o 18.00 h
Tusté baletky /funky, rap, rock/

Acornhoek /thrash - pop, grunge/
Škrköt v uchu /Motörhead, rock´n´roll/

Hudobná sobota v kaštieli
vstup 5 €

štvrtok

1. 7. o 20.00 h
Funny Fellows /30. roky, swing/

8. 7. o 20.00 h
Modré hory akustik /rap/

15. 7. o 20.00 h
Neřež Trio /folk/
22. 7. o 20.00 h

Zajaček Kvartet /jazz, fusion/
29. 7. o 20.00 h

Hana Staneková a hostia /muzikál. piesne/
5. 8. o 20.00 h

Pavel Čadek /cellofolk/
12. 8. o 20.00 h

Tornádo Lue /alternative/
19. 8. o 20.00 h

Salome /pásmo piesní Karla Kryla/
26. 8. o 20.00 h

Osudy /folk/

Hudobné štvrtky v kaštieli
vstup 7 € 

sobota

21. 6. a 23. 8. o 20.00 h
Stand-up comedy show

/pálffyovský kaštieľ/

Silné reči
vstup 13 € 

13. 7. o 10.00 a 13.00 h
Výroba zo šúpolia, lektorka Eva Švorcová

20. 7. o 10.00 a 13.00 h
Výroba z textílií, lektorka Jana Dubašáková

3. 8. o 10.00 a 13.00 h
Podmaľba na sklo, lektorka Eva Švorcová

17. 8. o 10.00 a 13.00 h
Hrnčiarstvo, lektor Vlastimil Havlíček

24. 8. o 10.00 a 13.00 h
Drotárstvo, lektorka Jana Dubašáková

Remeselné dielne pre rodiny s deťmi
Na podujatie je potrebné sa vopred nahlásiť na 

mck@mckmalacky.sk alebo
na 034/772 21 10, kapacita je obmedzená. 

REmeslá sú v kurze
vstup voľný

nádvorie
kaštieľa

Klub cestovateľov OZ Zenit
vstup voľný

nádvorie
kaštieľa

29. 6. o 18.00 h
Milan Merc ml.: Azorské ostrovy, India /beseda 
na cestovateľskú tému, premietanie fotografií/

Zmena klímy
vstup voľný

nádvorie
kaštieľa

30. 6., 27. 7.,  31. 8. o 21.00 h 
Stretnutie klimatickej skupiny a beseda 

s klimatickým aktivistom Adamom Greifom

Premietanie pod hviezdami
na nádvorí kaštieľa vstup 3 €

30. 6. o 21.00 h
Greta /dokumentárny/ 

SE, 2020, 97 min., české titulky
Po filme nasleduje beseda s A. Greifom.

7. 7. o 21.00 h
Príliš osobná známosť /komédia/

SR/ČR, 2020, 107 min., MP 15, slov. dabing 
14. 7. o 21.00 h

V zajatí démonov /mysteriózny horor/
USA, 2013, 108 min., MP 15, český dabing

21. 7. o 21.00 h
Sviňa /triler/

SR, 2020, 98 min., MP 15, orig. verzia 
28. 7. o 21.00 h

Joker /triler, krimi/
USA, 2019, 122 min., MP 15, český dabing 

4. 8. o 20.30 h
Román pre pokročilých /komédia/

ČR, 2019, 95 min., MP 12, orig. verzia 
11. 8. o 20.30 h

Trhlina /mysteriózny triler/
SR, 2018, 111 min., MP 15, orig. verzia 

18. 8. o 20.30 h
Forrest Gump /dráma, romantický/

USA, 1994, 142 min., MP 12, český dabing
25. 8. o 20.30 h
Chľast /dráma/

DK, 2020, 117 min., MP 15, české titulky 

utorok

22. 6. o 18.00 h
PhDr. Július Vavák, PhD.

Slovanské pevnosti v Malých Karpatoch 
Čo o nich vieme? /pálffyovský kaštieľ/

13. 7. o 18.00 h
Historické potulky Malackami

letné večerné prechádzky so sprievodcom 
od lúky pri mlyne na Dolnom konci po kaštieľ, 

počet účastníkov obmedzený 
prihlasovanie na muzeum@mckmalacky.sk

20. 7. o 18.00 h
Obnova ľudovej architektúry

prezentovanie príkladov rekonštruovania 
storočných domov v okolí Malaciek spojené 

s besedou /pálffyovský kaštieľ/
3. 8. o 18.00 h

Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. Andrej Vrteľ, PhD.
Sídlisko z doby bronzovej v Malackách

/pálffyovský kaštieľ/
10. 8. o 18.00 h

Historické potulky Malackami
letné večerné prechádzky so sprievodcom 

od lúky pri mlyne na Dolnom konci po kaštieľ, 
počet účastníkov obmedzený

prihlasovanie na muzeum@mckmalacky.sk
24. 8. o 18.00 h

Mgr. Barbora Cholková
Čo ukrývajú nemecké priezviská v Malackách

/pálffyovský kaštieľ/
7. 9. o 18.00 h

PhDr. Adam Bielesz
Okupácia Záhoria nemeckou armádou
v marci roku 1939 /pálffyovský kaštieľ/

Podujatia o histórii
vstup voľný

festivalový september

Zejdeme sa na hambálku
13. ročník divadelného festivalu venovaný 

19. výročiu vzniku Divadla na Hambálku

MALAROCK 2021
hudobný festival

 nedeľa 15. 8. 
XIV. ročník záhoráckeho výstupu na Vysokú

Memoriál 
Zuzky Krajčírikovej

streda

25. 6. o 10.00 h (piatok)
Kristína Baluchová

Záhada knižnice na konci ulice
beseda so spisovateľkou, pre ZŠ

7. 7. o 18.00 h
Jana Pronská 

beseda so spisovateľkou 
úspešných historických romancí

14. 7. o 18.00 h
prezentácia knihy Alzheimer 
s autorom Norbertom Žilkom 

a ilustrátorom Andrejom Wsólom
21. 7. o 18.00 h

Dado Nagy + Arpád Soltész
beseda s literárnym redaktorom a 

moderátorom a s jeho hosťom - 
autorom úspešnej knihy a filmu Sviňa

28. 7. o 17.00 h
Hravo čítame s Osmijankom
O nerozlučnom kamarátstve

dramatizované čítanie pre deti
4. 8. o 18.00 h

Denisa Fulmeková 
beseda so spisovateľkou - prezentácia kníh

18. 8. o 17.00 h
Braňo Jobus 

beseda pre deti o knihách 
s hudobnými vstupmi

Literárna kuchyňa
vstup voľný

nádvorie
kaštieľa

Projekty Literárna kuchyňa a REmeslá sú v kurze 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Využite možnosť zakúpiť si vstupenky na podujatia online na www.mckmalacky.sk. 
Podujatia budú organizované podľa aktuálne platných nariadení. 

Stretnutie s históriou podporil 
Bratislavský samosprávny kraj.

instagram.com/mestskecentrumkultury_malacky

facebook.com/mckmalacky

www.mckmalacky.sk
www.kultura.ma

Zmena programu vyhradená. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie nekoná. 
Zámocká ulica
901 01 Malacky

kaštieľ
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Záujemcovia o očkovanie proti 
ochoreniu COVID-19 sa už budú 
môcť zaočkovať aj u svojho leká-
ra. Od 1. júla sa spustí očkovanie u 
všeobecných lekárov pre dospelých 
a všeobecných lekárov pre deti a 
dorast. Očkovať sa bude vakcínou 
Comirnaty od spoločnosti Pfizer-
-BioNTech.

Rezort zdravotníctva chce, aby 
bolo očkovanie čo najdostupnejšie. 
„Záujemcovia o očkovanie proti CO-
VID-19 už nemusia navštíviť očkovacie 
centrum či čakať na možnosť výjazdo-
vého očkovania,“ uviedlo ministerstvo 
zdravotníctva. „Očkovanie v ambu-
lanciách bude prebiehať štandardným 
spôsobom, pričom ambulancie majú 
možnosť očkovať len svojich kapito-
vaných pacientov. Rozdiel oproti vak-
cinačnému centru bude v tom, že celý 
proces od objednania na očkovanie, 
cez realizáciu, až po záznam do systé-
mov, vykoná ambulancia. Objednáva-
nie vakcín a ich distribúcia budú za-
bezpečené v spolupráci s lekárňami,“ 
informoval rezort zdravotníctva.

Objednáte sa priamo u svojho lekára
Zaočkovať sa bude možné nielen vo 

veľkých mestách, ale aj v zdravotníc-
kych zariadeniach v menších obciach. 
Záujemcovia sa nebudú na očkovanie 

prihlasovať do takzvanej čakárne, ale 
priamo u svojho obvodného lekára. 
Ten si bude mať možnosť pacientov 
objednať na očkovanie sám, či už tele-
fonicky, sms správou alebo emailom. 
Keďže vakcinácia v ambulanciách nie 
je povinná, je dobré si vopred zistiť či sa 
váš lekár do očkovania zapojil. Každý 
zaočkovaný bude môcť na stránke ko-
rona.gov.sk požiadať o medzinárodný 
očkovací certifikát.

Ambulantní lekári pre dospelých 
a pre deti, ktorí majú záujem zapojiť sa 
do očkovacieho procesu, sa môžu pri-
hlásiť cez webovú stránku Ministerstva 
zdravotníctva, kde nájdu na jednom 
mieste aj všetky potrebné linky a mate-
riály k očkovaniu.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 
už aj u ambulantných lekárov

» SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Zdroj: foto pixabay

1
6
-0
0
0
1

5
9
-2
0
5

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

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

Ponúka na predaj:

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• 1-14 dňové   Brojlerové kačice
• 1-14 dňové  Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm
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KLIMATIZÁCIE

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

0905 744 062 | info@klimatizacia.info

predaj   montáž   servis

aj na splátky
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~ Komplexné pohrebné  a kremačné služby

~ Veľký výber rakiev

~ Nové vzory úmrtných oznámení

~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“

~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí

~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín

~ Viazanie vencov a smútočných kytíc

~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS

~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA

~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov

     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO

     NA POHREB

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

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky

034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk

www.pohrebníctvo-ecker.sk

NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 7. 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 AŽ DO 40%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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strana-zivot.sk

Kvalitné
potraviny
zo slovenských
polí!

strana-zivot.sk

zo slovenských

strana-zivot

zo slovenských

Tomáš Taraba
Predseda Život-NS Podpredseda Život-NS

Vladimír Chovan

Na ten úsmev sa zabudnúť nedá
Zdravotní klauni z Červeného nosa zažívajú 
pri svojej práci silné momenty, pri ktorých 
netreba slová, stačí si len užívať spoločnú 
radosť. Jeden taký moment sa odohral v ne-
mocnici v Levoči, ktorú vtedy Filip Lenárth, 
klaunským menom doktor Zlatko Bažant, 
navštívil prvýkrát a spomína si naň takto:

Klauniáda prebiehala normálne, detí bolo skôr 
menej. Postupne sme navštívili všetky izby na 
oddelení. Predtým, ako sme našu klauniádu 
ukončili, sme sa ešte vrátili medzi sestričky a pre 
istotu sa spýtali: „To sú všetci?“ „Asi áno,“ odpo-
vedali, „už sú tu len maličké deti.“ „Môžeme im 
aspoň zaspievať?“ boli sme zvedaví.

A tak sme sa zrazu ocitli v miestnosti s malinkými 
nemocničnými postieľkami. Sestričky sa práve 
v tej chvíli starali o dve bábätká. Tretie si len tak 

spokojne ležalo. Keď sme k nemu podišli, videli 
sme, že má sivé očká, zakalené, bez zreničiek. 
„Bábätko nevidí, pravdepodobne z vášho klau-
novania nebude mať veľký zážitok,“ povedala 
citlivo sestrička. Klaunská kolegyňa, sestrička 
Vydarená, k bábätku prišla bližšie a pohladila ho 
po rúčke. Ono okamžite reagovalo. Neviem ako 
je to možné, ale vedeli sme, že vie, že sme jeho 
návšteva. Začal som spievať pomalú uspávanku, 
ktorú spievam aj doma svojim deťom tesne 
predtým, ako zaspia. „Čo to?“ pomyslel som si. 
Bábätko zrazu vyplazilo jazýček a vykúzlilo na 
celú miestnosť ten najkrajší úsmev na svete. 
„Ono sa usmieva? To som ešte nevidela!“ žasla 
jedna zo sestričiek. Spievali sme ďalej, zatiaľ čo 
bábätko ležalo s doširoka roztvorenými rúčkami. 
Vyzeralo, akoby skutočne tancovalo so sestrič-
kou Vydarenou. Na ten úsmev sa zabudnúť nedá!

Foto: Nemocnica AGEL Levoča
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Účastníci táborov budú musieť mať 
negatívny výsledok PCR testu. Šéf 
rezortu zdravotníctva Vladimír Len-
gvarský pripomenul, že PCR testy 
budú pre deti, ktoré v letných mesia-
coch navštívia letný tábor, prepláca-
né štátom.

Účastníci pobytových táborov trva-
júcich viac ako štyri dni sa budú musieť 
preukázať negatívnym výsledkom PCR 
testu na ochorenie COVID-19 nie starším 
ako 72 hodín od doručenia výsledku. 
Táto povinnosť neplatí pre deti do desia-
tich rokov, zaočkované osoby a pre tých, 
ktorí prekonali ochorenie COVID-19. 
Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR k zotavovacím poduja-
tiam pre deti a mládež, ktorá je účinná od 
pondelka (28. 6.). 

Táto povinnosť sa týka zotavovacích 
podujatí, pod ktoré spadajú pobytové 
tábory. „Zotavovacie podujatie je orga-
nizovaný pobyt najmenej piatich detí a 
mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší 
ako štyri dni, ktorého účelom je rekreá-
cia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia 
a zvýšenie ich telesnej zdatnosti,“ spres-
nila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír 
Lengvarský 16. júna pripomenul, že PCR 
testy budú pre deti, ktoré v letných me-
siacoch navštívia letný tábor, preplácané 
štátom.

Pred nástupom do detského tábora 
je potrebné predložiť vyhlásenie o bez-

infekčnosti a potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti. U detí potvrdzuje bezin-
fekčnosť písomným vyhlásením rodič 
alebo iný zákonný zástupca. Vo vyhláse-
ní sa uvádza, že dieťa alebo iná fyzická 
osoba prítomná na akcii nejaví známky 
akútneho ochorenia a ani v priebehu 14 
dní pred odchodom neprišlo dieťa alebo 
iná osoba prítomná na akcii do styku s 
osobou chorou na infekčné ochorenie. 
„Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
rodičovi, respektíve zákonnému zástup-
covi dieťaťa, vydá pediater najskôr jeden 
mesiac pred začiatkom detského tábo-
ra,“ spresnila Račková. Na účel výletov 
detí ÚVZ organizátorom odporúča vyu-
žívať súkromnú hromadnú dopravu.

Organizátor musí mať podľa Rač-
kovej zabezpečený priestor na izoláciu 
osôb. Izolácia a následne odvoz z akcie 
infekčne chorého alebo podozrivého z 
nákazy musia byť zabezpečené bezod-
kladne. „O situácii musí byť okamžite 
informovaný príslušný regionálny úrad 
verejného zdravotníctva. V prípade po-
tvrdeného výskytu infekcie bude akcia 
ukončená, budú nariadené potrebné 
protiepidemické opatrenia pre osoby a 
vo vzťahu k užívaným priestorom,“ opí-
sala Račková. Organizátori tiež musia 
podľa hovorkyne vykonávať zvýšený 
zdravotný dohľad počas trvania tábora 
či opakovane informovať účastníkov tá-
bora o platných protiepidemických opat-
reniach.

Povinnosť účastníkov letných táborov

» red
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete  Letná AKCIA-   20% zľava 
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

349 € 399 €

520 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU

• -10% PRE SENIOROV A ZŤP

• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

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

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Prí�te si aj vy pre Pôži�ku 
teraz so z�avou z úroku až do 50%.

Výška z�avy z úroku a odmeny je závislá od výšky Pôži�ky.

Príklad výpo�tu ro�nej percentuálnej miery nákladov Pôži�ky po zoh�adnení 50 % z�avy z úroku (RPMN):
celková výška Pôži�ky: 30 000 EUR, výška mesa�nej splátky: 372,86 EUR, poplatok za poskytnutie: 0 EUR, po�et 
splátok 96, doba splatnosti 8 rokov. Štandardná úroková sadzba: 4,45 % p. a. ( xná), RPMN: 4,61 %, celková �iastka, 
ktorú zaplatíte: 35 794,56 EUR. Po zoh�adnení odmeny za celé obdobie splácania: úroková sadzba: 3,9 % p. a. ( xná), 
RPMN: 4,04 % a celková �iastka, ktorú zaplatíte: 35 042,56 EUR. Odmena vám bude vyplatená za riadne splácanie 
každý rok vo výške až 94 EUR, t. j. dohromady u nás získate odmenu až 752 EUR.

Raiffeisen pôži�ka je spotrebite�ský úver a môže by� poskytovaná bankou v rámci akcií pod ozna�ením PARÁDNA 
PÔŽI�KA alebo Parádna pôži�ka alebo Pôži�ka.

PARÁDNA PÔŽI�KA

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií vám radi poskytneme v našej pobo�ke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.

Ra
if

fe
is

en
 b

an
ka

: T
at

ra
 b

an
ka

, a
. s

., 
od

št
ep

ný
 z

áv
od

 R
ai

ff
ei

se
n 

ba
nk

a



MA21-26 strana - 12

LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY, HLAVU HORE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

Prišiel jeho čas. Repík kvitne od 
júna do augusta a v tomto časo-
vom okne je rastlinka priam nabitá 
všetkým potrebným pre zdravie a 
uzdravovanie.

V starovekom Grécku bol Repík 
lekársky rastlinou zasvätenou bohyni 
Pallas Aténe. Jeho liečivé účinky opísal 
nbapríklad rímsky spisovateľ Plínius 
Starší, ktorý je autorom prírodopisnej 
encyklopédie Naturalis Historia, či 
grécky botanic a lekár Pedanius Disco-
rides. Vo folklóre sa verilo, že ak sa 
mladý Repík lekársky uloží pod hlavu 
spiacej osoby, tá sa neprebudí kým sa 
rastilna neodstráni. Používal sa tiež na 
zaháňanie zlých duchov, chránil pred 
škriatkami, zlom, jedom a slúžil na od-
vrátenie čarov a zisťovanie prítomnosti 
čarodejníc.

Z krátkeho drevnatého podzem-
ku vyrastá až meter vysoká, priama, 
niekedy rozvetvená, v dolnej časti list-
natá, drsne chlpatá stonka. Listy sú 
pretrhované s lístkami vajcovitými, na 
okraji pílkovité a na rube sivé plstnaté. 
Súkvetia sú klasovité alebo strapcovi-
té, veľkosti 10 milimetrov, krátko stop-
katé, obojpohlavné s päťpočetnými 
žltými kvetmi, s ryhovanými počas 
plodu priamymi chlpatými a drevnate-
júcimi receptákulami (útvary listového 
pôvodu). Plodom je nažka uzavretá v 
drevnatejúcej štetinatej šešuli.

Rastlina žije na sprašových a vá-

pencových hlinách, na pasienkoch, lú-
kach, rúbaniskách, vo svetlých lesoch 
a na vápencoch. Repík býva aj súčas-
ťou čajových zmesí určených napr. na 
močové cesty, imunitný systém alebo 
podporu funkcií dýchacieho systému.

Veľmi obľúbené je použitie repíka 
vo forme nálevu k oplachu kožných 
ťažkostí rôzneho charakteru. Nálevom 
je možné niekoľkokrát denne utierať 
ložiská kože, alebo si pripraviť silnejší 
odvar a použiť ho na kúpeľ celého tela 
alebo končatín. Repíkový kúpeľ nôh 
vám urobí po celodennom dni dobre.

Repíkovú masť môžeme využiť ako 
prvú pomoc k hojeniu akýchkoľvek po-
ranení kože. Uľahčuje zacelenie a ho-
jenie rán. Podporuje správne funkcie 
cievnej výstelky, preto masť môžeme 
použiť aj na otlaky, pomliaždeniny, 
unavené nohy a kĺby.

Repík je kráľovná liečivých bylín

» red

Inovácia nie je čarovné slovíčko, ktoré 
otvára pokladnicu s eurofondmi. Je to 
základ evolúcie a zlepšovania života. 
Inovácia pridáva hodnotu výrobku ale-
bo službe a odstraňuje škodlivé funkcie. 

Inovátori sú podnikatelia, ktorí majú 
odvahu prekonávať prekážky. Sledujú 
nové trendy a premieňajú ich na príle-
žitosti, realizujú zmeny a opravujú svet. 
Pred rokmi sa začali podnikatelia stre-
távať v Podnikateľskej univerzite. Učili 
sa podnikaním priamo v podnikoch a 
namiesto skúšok vytvárali nové výrobky 
a služby. Zdieľali spoločné podnikateľské 
princípy tak, aby inovácie prospievali ľu-
ďom a prírode, aby sa rozvíjali rešpekt, 
dôvera a spolupráca. Podnikatelia, ktorí 
za 30 rokov vybudovali úspešné firmy, 
spojili sily – inovátori, priemyselní di-
zajnéri, strojári, priemyselní inžinieri, 
experti na digitalizáciu, dátovú integrá-
ciu a analytiku, obchodníci a marketéri, 
odborníci na medzinárodnú prepravu, 
technológie, výrobu, logistiku, testovanie 
a skúšanie výrobkov. Známi podnikatelia 
založili inovačnú sieť Inovato – www.ino-
vato.sk

Pridávajú sa k nám mladí ľudia vo 
veku našich detí, ktorí sa vracajú zo za-
hraničných univerzít a rozbiehame s 

nimi inovatívne firmy. Je medzi nami aj 
komunita OZ Dobrý Pastier a tak na spo-
ločných projektoch spolupracujú podni-
katelia s ľuďmi, ktorí sa dostali na okraj 
spoločnosti. Repasujú sa staré nábytky a 
zariadenia, prerábajú sa staré budovy na 
domy sociálnych služieb, triedia nepo-
darky z výroby, budujú spoločné farmy a 
podniky. 

Okrem toho pracujeme na projek-
toch zameraných na automatizácia práce 
v priemysle a v poľnohospodárstve, čiste-
nie vzduchu, vody a materiálov, spracova-
nie odpadov, elektro bicyklov a ľahkých 
elektrických vozidiel, zelenej energetiky, 
modulárnych stavieb, digitálnych sys-
témov pre zlepšenie fungovania firiem a 
kvality života. Nerozumné rozhadzova-
nie eurofondov a prázdne reči politikov 
nezlepšia život v našej krajine. Musíme 
si krajinu opraviť sami 
– podnikatelia, samo-
správy a proaktívni 
ľudia v regiónoch. 
Pripojte sa k našim 
platformám Inovato, 
Regstart alebo Pod-
n i k a t e ľ s k á 
univerzita. 

Opravujeme krajinu

» Ján Košturiak

5. júla 1943  
druhá svetová vojna: začala sa najväčšia tanková bitka v histórii – 
Bitka v Kurskom oblúku

Výročia a udalosti
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Obec Lozorno v súlade s ustanovením §9a ods. 9 v nadväznosti

na ustanovenie §9a ods. 1 písm. a)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ZVEREJŇUJE

zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Lozorno – pozemok  časť 

parcely parc. reg. „E“ č. 8880/10, trvalý trávny porast o výmere 

70160 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 963, vedenom 

Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pre 

katastrálne územie Lozorno, obec Lozorno, okres Malacky (ďalej 

len  „pozemok“) o výmere 90 m2 

NA ZÁKLADE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené a dostupné na 

úradnej tabuli Obce Lozorno a na internetovej stránke Obce Lozorno 

www.lozorno.sk. Podmienky sú tiež dostupné na Obecnom úrade 

Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno a ich kópia môže byť poskytnutá 

za úhradu nákladov na ich tlač alebo kopírovanie. 

Súťažné návrhy sa doručujú na adresu Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1, 

90055 Lozorno  alebo osobne do podateľne Obecného úradu najneskôr

do 20.07.2021 do 12,00 hod.

Základná škola na Pieninskej ulici 
v Banskej Bystrici obsadila 2. miesto 
v slovenskom poradí škôl a 5. prieč-
ku v  globálnom rebríčku medziná-
rodného vzdelávacieho projektu 
FAST Heroes. Jeho cieľom je naučiť 
deti tri príznaky cievnej mozgovej 
príhody, keďže až jedna zo štyroch 
osôb utrpí za život toto ochorenie. 

5-týždňový vzdelávací kurz FAST 
Heroes má za sebou 1. ročník. Na Slo-
vensku sa o cievnej mozgovej príhode 
učilo 5300 žiakov v  rámci takmer 150 
materských a  základných škôl z  celej 
krajiny. Projekt sa však realizoval para-
lelne v ďalších 19 krajinách sveta. V slo-
venskom rebríčku obsadili Bansko-
bystričania 2. miesto a v celosvetovom 
meradle skončili na 5. pozícii. Kurzu sa 
zúčastnilo takmer 100 detí z celej školy.

Celý projekt FAST Heroes vychá-
dza z koncepcie zábavných videí a ak-
tivít, v ktorých vystupujú rôzne posta-
vy. Hlavný protagonista príbehu Tomi 
rozoznal príznaky cievnej mozgovej 
príhody a  zachránil starkému Ferovi 
život, preto sa stal superhrdinom. Teraz 
sa môže stať superhrdinom ktorékoľvek 
dieťa, ak sa naučí rozpoznať prízna-
ky a zavolá pomoc včas. Práve časový 
faktor je rozhodujúci pri mozgovej prí-
hode, keďže je to ochorenie, ktoré sa dá 
zachytiť.

Toto sú tri príznaky cievnej mozgo-
vej príhody (vyplývajú z názvu kurzu):
F = face/tvár (ovisnutá tvár)
A = arm/ruka (spadnutá ruka)
S = speech/prejav (nezrozumiteľná reč)
T predstavuje time/čas (je dôležité ko-
nať rýchlo)
„Cievna mozgová príhoda je súčasť 

nášho života. Je dobré, keď sú na to deti 
pripravené a vedia pomôcť. Je dôležité, 
že dokážu rozpoznať, čo sa deje. Veľmi 
ma teší, že naša škola sa umiestnila tak 
vysoko v medzinárodnom projekte FAST 
Heroes,“ hovorí Jana Prisažná, riaditeľ-
ka Základnej školy na Pieninskej ulici.

Okrem praktických vedomostí 
získali žiaci z  Banskej Bystrice tričká 
FAST Heroes, medaily a trofej pre jed-
nu z najlepších škôl na svete. Veľký po-
diel na skvelom umiestnení školy má 
aj Adam, ktorý patril medzi deti s naj-
vyšším počtom nahratých bodov z hier 
a aktivít, ktoré projekt ponúkal. 

Naše deti z Banskej Bystrice patria 
medzi svetovú špičku

» red
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Upratovacie 

a čistacie práce  

Mzda: 4,00 €  / hod. v čistom

ponúkam BriGáDU 
 v priemyselných parkoch DNV Bratislava

kontakt: 0907 942 241 

nástUp

 možnÝ 

oD

26. 7. 2021

vyplácame kažDÝ tÝžDeň 
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● Miesto výkonu práce:
   Malacky, Továrenská ulica
● Mzda: 850,- EUR brutto mesačne + odmeny
   a prémie v prípade splnenia plánu, stravné 
   lístky, zvýšenie základnej zložky mzdy po
   skúšobnej dobe
● Jednozmenná prevádzka
● Bezproblémové parkovanie

s praxou

0903 491 182, 0903 419 169 
malacky@zinkpower.com

Prijmeme s nástupom
ihneď na TPP

VODIČA
VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA
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HĽADÁME

SADROKARTONISTOV

TEL.: +421 950 301 301

PRÁCA V NEMECKU

- UBYTOVANIE A DOPRAVA HRADENÉ

  FIRMOU

- 11 - 14 EUR /HOD.

- ZABEZPECENIE NÁRADIA A FIREMNÉHO

  AUTA

- PRÁCA NA TPP ALEBO NA ŽIVNOST
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 • RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné 
   ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto 
 Základná zložka mzdy 

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

• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 1,85 €/hod. brutto
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Malackách

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Stupave

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

PRACUJ S NAMI
V NITRE

www.
pracujvnitre

.com

ZABEZPEČENÉ
UBYTOVANIE

MESAČNE SI VIEŠ 
ZAROBIŤ AŽ 950 € 

MUŽI - ŽENY - PÁRY
0800 500 808

nabor@projob.sk
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Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.
Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

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.

•  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
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PONUKA PRÁCE VODIČA

Info: 0948  427 428

JIT (práca na zmeny) // MKD (kolečká SK-D,
víkend doma) // Mzda 623 € bru�o

+ variabilná zložka (ne�o od 1.600 €) //  
Nástupný bonus 200 € // Zálohy
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Na pomoc susedom na južnej Mora-
ve, ktorých  nedávno zasiahlo ničivé 
tornádo, vyhlásila Slovenská kato-
lícka charita celonárodnú zbierku. 

Ľudia zo Slovenska môžu posielať 
finančnú pomoc pre ľudí, ktorí prišli o 
všetko, prostredníctvom stránky alebo 
účtu charity. Informuje o tom SKCH na 
svojom webe.

„Máme možnosť vyjadriť solidaritu 
ľuďom zasiahnutým katastrofou, ktorá 
nás minula len o vlások,“ uviedol ge-
nerálny sekretár SKCH Erich Hulman. 
Zároveň vyzýva ľudí na pomoc. „Sme 
v pozícii tých, ktorí boli pred touto 
katastrofou, chvalabohu, uchránení 
a máme prostriedky na to, pomôcť as-
poň čiastočne vyrovnať sa so stratami. 
Slovensko by malo ukázať prirodzenú 
ľudskú solidaritu, keďže Česká republi-
ka je nám najbližším partnerom v mno-
hých oblastiach,“ dodal.

Dary zo zbierky budú použité na 
humanitárnu pomoc najzasiahnutej-
ším rodinám a jednotlivcom v regióne 
Brěclavsko a Hodonínsko. Na konkrét-
ne využitie daru dohliadne lokálny 
partner SKCH Diecézna charita Brno, 
ktorá taktiež vyhlásila zbierku na po-
moc ľuďom zasiahnutým náhlou prí-
rodnou katastrofou. Bližšie informácie 
sú zverejnené na webe SKCH.

Oblasť Břeclavska a Hodonínska 

na južnej Morave zasiahli vo štvrtok 
večer silné búrky, ku ktorým sa pridalo 
aj tornádo. V dôsledku nepriaznivého 
počasia zomrelo najmenej päť ľudí. Zra-
nenia utrpeli stovky ľudí. Obce hlásia 
poškodenie stoviek domov, desiatky z 
nich budú musieť aj zbúrať.

Úmysel pomôcť ľuďom, ťažko 
postihnutým dôsledkami prírodnej 
katastrofy je v každom prípade chvály-
hodná. Nikto z nás ani len netuší, kedy 
raz takú pomoc bude potrebovať aj on. 
Avšak, spolu s výzvami na pomoc sa 
vždy prifarí aj nejaká tá hyena v ľudskej 
koži, ktorá jednoducho a drzo zverejní 
svoj účet.

Preto je dôležité zapájať sa iba do 
zbierok, organizovaných organizácia-
mi, ktoré majú v tejto oblasti už tradíciu 
a dôveryhodné meno. Medzi také patrí 
určite aj Slovensklá katolícka charita, 
Červený kríž, človek v tiesni a podobne.

Slovenská katolícka charita 
organizuje pomoc pre Moravu

» red
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8KONTAKT: stanislav.Lorincz@exactsystems.com, tel:+421 911 080 319  

Hľadáme pracovníka 
vo výrobe v Lozorne 

  
- Práca na živnosť
- Denná zmena - 7€ / hodina
- Nočné zmeny, víkendy, 
  sviatky – 8€ / hodina
- Trojzmenná prevádzka
- Práca vhodná pre mužov 
  aj pre ženy

P o n ú ka m e :
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PRIJMEME

vodiča sk. C
rozvoz

po západnom Slovensku
vozidlom do 12 ton,
parkovanie Lozorno,

0905 401 532

0905 245 918

mzda 50 €/deň
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Hľadáme
brigádničky

na upratovanie
Mzda: 4,50 € / h bru�o

Kontakt: 0948 917 916

3. júla 1988  
americký krížnik USS Vincennes zostrelil civilné dopravné lietadlo 
Airbus A300 spoločnosti Iran Air

Výročia a udalosti 4. júla 1837  
prvá diaľková železničná trať začala prevádzku medzi britskými 
mestami Birmingham a Liverpool

Výročia a udalosti
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ZŠ s MŠ Plavecký Peter
prijme od 1.9.2021

0907 523 420
zsplaveckypeter@gmail.com

Znalosť AJ úroveň A1

UČITEĽA/-KU
1. STUPŇA

0908 979 469

INZERCIA
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PONÚKAME 

PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY ODMZDY OD 900 €  900 € DODO 1300 €  1300 € / MESAČNE/ MESAČNE

0908 914 1800908 914 180


