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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností
NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

Diktát zloby
– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne,
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát.
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja
mu proste hovorím. Tak isto mu nič nezakazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od
Už dlhšie podliehame na Slovensku niečoho odhovoriť treba.
Prestali sme sa rozprávať, mať radi,
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj
nechám politikov s ich politikami, často pekné chvíle spomedzi nás vytratila neaj zvrátenými, bokom. Mám na mysli návisť iba pre to, že neprijímame diktát.
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo A preto, že diktujeme. Je to takto a inak
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení. nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto,
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až lebo JA!
Nechali sme si zničiť medziľudské
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.
Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo
diktátorom. Nemám chuť argumentovať my máme svoje JA a nič iné na svete nea už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumen- existuje. Páchame zločin na ľudskosti a
ty na nich neplatia a hádkami si akurát ešte sme na to hrdí.
Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej
človek robí zo života každodenný hnus.
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie – však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z naje to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiad- šich životov, nech si diktujú sami sebe
na diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to čo len chcú. Život v nenávisti
viac, o čo menej je druhými akceptované. sa často končí nenávisťou
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na voči sebe samému. A to je
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou začiatok umierania. Cintovojnou za svoje videnie sveta, jeho pravi- rín človečenstva.
diel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo
Nech sa vám darí
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako uhýbať z tejto cesty
obmedzení. Dokonale obmedzení.
pútnikov – diktátoNerád komunikujem s obmedzený- rov!
mi, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Diktát, okrem toho, ktorý si pamätáme zo školy, je predriekanie tvrdení,
ktoré má niekto prijať za svoje myslenie, vnútenie niečoho niekomu.

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT
PREDAJ KRMÍV, SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Karol Mikláš

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

Dám do prenájmu
obchodný priestor
80 m2 (prízemie)
MA, Nádražná ul.
Tel. 0905 619 360

ing. kubaška

• upratovanie
• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

52-0012-1

HĹBKOVÉ

10-0059

0917 568 470

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
8.00 – 13.00
So

10-0125

MALACKY, Kozia 46/B

10-0029

0904 466 799

KLIMATIZÁCIE
predaj

BENÁTSKE
STIERKY

montáž

servis

10-0040

0905 744 062 | info@klimatizacia.info
www.klimatizacia.info
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aj na splátky
16-0034

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

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

ROZVOZ ZDARMA!

ELEKTROINŠTALÁCIE
REVÍZIE • PROJEKCIA
Elektroinštalačné práce,
opravy, revízie
domov a prípojok
Projekcia elektroinštalácií,
prípojok NN
Projekcia EPLAN P8
0915 703 732
pf.revizie@gmail.com

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

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

16-0155

0911 566 799

0905 621 229

16-0083
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INZERCIA

OBKLADY
A DLAŽBY

Zariadenie kúpeľne od A po Z
Vodoinštalatérsky materiál

DO

30%

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

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

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

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

do konca
augusta

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

Stupava

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

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

K A M E N Á R ST VO
0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

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

KANALIZÁCIA?

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

LETNÉ ZĽAVY
Malacky

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

Čerpadlá, ohrievače, kotly
Maloobchod
Veľkoobchod

UPCHATÝ
ODPAD?

Prijmeme

16-0106

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

Kúpeľňové štúdio

Tri tipy, ako zmysluplnejšie tráviť
prázdninové dni
Či už sa v tomto roku chystáte stráviť
dovolenku v zahraničí alebo zostať
na Slovensku a objavovať jeho krásy,
v každom prípade máte zrejme naplánované dni, kedy chcete jednoducho
„vypnúť,“ zmeniť prostredie a oddýchnuť si od bežného zhonu a každodenných povinností.

rá vám po výstupe umožní pozrieť sa
na bežné veci s odstupom, z nadhľadu,
a nanovo v nich nájsť zabudnutý zmysel
a krásu. Venujte sa preto počas svojej dovolenky činnostiam, ktoré máte naozaj
radi a ktoré umožnia vašej duši uvoľniť
sa, a nanovo a zhlboka sa nadýchnuť.
Neberte si voľno od konania dobra.
Dovolenka nie je výhovorkou pre naše
Máme pre vás 3 tipy, ako môžete vy- neresti ani pre zbytočnú sústredenosť
užiť tieto dni naozaj naplno a odniesť si na samých seba. Nehodnoťte kvalitu
svojich prázdninových zážitkov výškou
z nich to najlepšie.
Dovoľte samým sebe oddychovať. utratenej sumy, množstvom zakúpených
darčekov, alebo vydarenosťou fotiek.
Chce to od nás aj samotný Boh.
Nemali by sme zabúdať, že prvým Ak chcete byť v závere dovolenky naodňom, ktorý dal podľa príbehu Stvore- zaj spokojní, aktívne venujte svoj čas aj
nia Boh človeku zažiť, bola práve nedeľa. druhým – a možno práve tým, ktorí sú
Aj preto je v niektorých kalendároch až na tom horšie ako vy. Napríklad niekam
doposiaľ práve ona prvým dňom v týžd- pozvite osamelého priateľa či známeni. Nemusíte sa teda cítiť previnilo, keď ho. Prekvapte seniora vo svojom okolí
oddychujete. Ani sa zamestnávať zbytoč- pohľadnicou. Alebo sa zrieknite jednej
nými starosťami. Namiesto toho sa rad- zmrzliny či suveníru, a urobte radosť niešej úplne vedome ponorte do oddychu, s komu, kto potrebuje pomoc.
vďačnosťou spočiňte v Božej prítomnosti www.acnslovensko.sk.
a vychutnávajte si dobrá a krásy, ktoré
pre vás Boh stvoril ako dar.
Venujte sa činnostiam, ktoré občerstvujú a oživujú vašu dušu.
Dovolenka či prázdniny nemajú byť
o prázdnote, ani nemajú byť „zátkou,“
ktorá len na krátky čas zadrží všetky
vaše povinnosti a po návrate ich na vás
opäť všetky vypustí. Práve naopak, voľ» Zdroj: ACN
no má byť niečím ako napr. hora – kto-
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10-0024

Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

10-0004

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

10-0110

S VÝRAZNÝMI ZĽAVAMI

Malacky

Veľké Leváre

Gen. M.R. Štefánika 36

Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY
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

0905 324 657

www.mavet.sk

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

16-0055

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

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

UVÁDZACIE CENY

RENÁ
OTVO

16-0116

Redakcia:

RS stavba s.r.o.

AJŇA

PRED

Frézovanie

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

ZĽAVAEZ
ER

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

10-0007

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
K
N
I
V
NO
I

16-0002

J
A
D
E
R
P
V

30
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%
NEMECKÁ
KVALITA

Z Ľ AVA

OPTIKADROPTIK
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0918 237 833

WWW.DROPTIC.SK

75-03

SAMOZAFARBOVACIE
OKULIAROVÉ SKLÁ

SPOMÍNAME / SPOMIENKY, SLUŽBY
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AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» Predám 4 ks originál
BMW disky 19“ M Double-spoke style 647 jet čierne,
cena 1200 € + dohoda.Tel.
0948091425
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» KÚPIM STARÝ PIONIER
JAWA 05, JAWA 20, JAWA 21,
MUSTANG MOPED STADION
JAWA 90, ROADSTER CROSS
SIMSON ENDURO ELECTRONIC
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ,
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE
0915215406
» Predám motory prevodovky startery na s-1202,
octavia,1203 alebo vymením za zváračku ks 200,
250, 350 0944634153
03

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

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

0902 899 431 / www.sietky.wbl.sk

Aj keď si odišiel
a nie si medzi nami,
v srdciach zostaneš
stále s nami.

Dňa 23. júla 2021 uplynú 3 roky, čo nás
navždy opustil náš otec, svokor a stareček

Ing. VENDELÍN ŠRÁMEK

Čas ubieha a nevráti
čo vzal, len láska, úcta
a spomienky v srdciach
zostávajú navždy.

» red

Dňa 18. 7. 2021 si so žiaľom v srdci
pripomenieme smutné 30. výročie,
čo nás navždy opustila naša milovaná

~ 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

VILMA JÓŽOVÁ
zo Sološnice.
S úctou a láskou spomína dcéra Henrieta
s rodinou, krstné deti Soňa a Jozef
a celá rodina.

dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

Hoci si odišiel a niet
Ťa medzi nami,
v našich srdciach
zostaneš stále s nami.

~ 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.

10-0124

zo Závodu.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím
tichú spomienku.

10-0106

So spomienkou na Teba
tíško hľadíme
do neba. Niečie ruky zostali prázdne,
niečie srdcia pýtajú sa prečo.
Ešte chvíľu si mal zostať.
Dňa 19. 07. 2021 uplynie 9
rokov, čo nás navždy opustil
Stanislav Pastorek z Malaciek. S láskou a úctou spomína mama, manželka, dcéry
s rodinami a brat s rodinou.

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

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Dňa 21. 7. 2021 si pripomíname 8 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý

JOZEF KRATOCHVÍL

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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S úctou spomínajú dcéra Jarmila a syn
Vladimír s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím tichú spomienku.

10-0123

Dňa 15. 7.
2021
sme
si
pripomenuli
9.
smutné výročie úmrtia
Júlie Štvrteckej z Malaciek.
Spomína manžel Jozef s
rodinou. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

My sme si na „Lady Di“, jej kráľovskú výsosť, Dianu, princeznú z Walesu, zaspomínali tiež. Pred 30 rokmi
totiž slávnostne otvorila priestory Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých
v Mestskej knižnici v Bratislave. Na
šarmantnú a výnimočnú ženu zalovil
v spomienkach predseda ÚNSS, Branislav Mamojka, ktorý sa s ňou osobne
stretol. Možnosť privítať ju a sprevádzať
po novom oddelení Mestskej knižnice dostal totiž práve predseda ÚNSS,
Branislav Mamojka. „Dá sa povedať,
že som s princeznou strávil celý čas
jej návštevy knižnice. Na uvítanie som
jej odovzdal kyticu kvetov. Bola veľmi
spontánna, chytila ma za ruku a viedla pomedzi exponátmi priestormi
knižnice. Popritom sme sa zhovárali,
zaujímala sa o knižnicu, dianie v nej,
vystavené exponáty, prekladal som jej,
ak sa chcela čosi opýtať prítomných čitateľov. Zaujímalo ju, čo čítajú, čo robia
v bežnom živote i osobnejšie otázky,
napríklad odkedy mali zrakové postihnutie, čo bolo na to obdobie v našich
končinách pomerne odvážne,“ spomína s úsmevom Branislav Mamojka.
„Musím povedať, že princezná bola

veľmi dobre informovaná o problematike zrakového postihnutia, Braillovom
písme, o zvukových knihách. Avšak jej
záujem bol skutočne úprimný, nebol
hraný. Bola veľmi ľudská, nemal som
z nej pocit, že by nám dávala pocítiť,
že je „čosi viac“. Skrátka veľmi príjemná dáma…“ uzatvára svoje spomienky
s úsmevom B. Mamojka.
Oddelenie knižnice, ktoré Diana
otvárala, si tohto roku pripomína 30.
výročie a my veríme, že v ňom bude naďalej panovať tá výnimočná atmosféra,
ako v deň návštevy princeznej a svojim
čitateľom bude prinášať mnoho radosti i príjemných chvíľ. Mimochodom,
princezná pri svojej návšteve venovala
knižnici tzv. televíznu lupu, dnes už
je to skôr kúsok archívny, i keď plne
funkčný, ale knižnica ho opatruje rovnako, ako jej zakladaciu listinu, ktorú
princezná z Walesu podpísala.

16-0012

SPOMIENKY
Dňa 12. 7.
2021 sme si
pripomenuli
2 roky, čo nás
navždy opustila
naša
drahá dcéra, mama, babka, krstná mama, teta a
švagriná Emília Abelová
rod. Kojnoková. S láskou a
úctou spomínajú mama,
deti Juraj, Milan, Jarmila s
rodinami, brat a ostatná
rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

V lete si pripomíname nedožitých 60
rokov princeznej Diany. Ale aj výročie
jej tragickej smrti. V Británii pri tejto
príležitosti odhalili sochu kráľovnej
ľudských sŕdc v záhradách Kensigtonského paláca.

10-0072

Čo spája ÚNSS a princeznú Dianu?

Občianska
riadková
inzercia

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj
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Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.

Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
VW
,
ES
MAN, MERCED

Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

0917 466 250

16-0118

st
• 8+1 miest • 20+1 mie
st
• 49+1 miest • 57+1 mie

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0152

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

NEMECKY, ANGLICKY,
ČESKY

CHUDÍK -

16-0097

MALACKY
Nová ul. 39

0908 857 304

e-mail: office@e-manag.sk

maliarske
a natieračské práce

034/774 3321, 0948 062 319

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

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

0907 721 667, Malacky

• 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

16-0017

16-0013

OBKLADY A DLAŽBY

• 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

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.

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

16-0087

adrian.hurban@centrum.sk

16-0015

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

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

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

16-0010

NON STOP

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

Letná AKCIA- 20% zľava

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-01

449 €

41-05

1500

10% ZĽAVA
2300

1500

1500

399 €

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 !

800

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

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

MA21-28 strana -

5

ŠKOLOVEDA / SLUŽBY

6
Občianska
riadková
inzercia

Meníme vám školstvo bez vás

» Prenajmem 2-izbový byt
v RD v Malackách v blízkosti
nemocnice a Zámockého
parku (7 min pešo), byt je
kompletne zariadený vrátane el.sporáka, rúry, mikrovlnky, TV, WI-FI, práčky
a satelitu. K dispozícii je 1
parkovacie miesto, cena
dohodou.Tel. 0915507323
» Prenajmem 1-posteľovú
izbu v Ma, cena 150 € / mes
s en.Tel. 0903214187
» Prenajmem v centre Ma
slnečný 1 a 1/2 izbový byt.
Tel. 0940784789
» Ponúkam prenájom v RD
žene od 55 do 65 rokov,
podmienka výpomoc v domácnosti cez víkend, Studienka.Tel. 0949306445
DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

Najčítanejšie regionálne noviny
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» Kúpim dom s dvorom
či záhradou do 45000 €.
0910539635
» Kúpim garáž, za rozumnú cenu, ponúknite.
0949375038
» Kúpim byt, do ceny
1100€ za m2 , podľa stavu.
0949375038

VEĽKÁ

V nedávnom článku som písal, že
učitelia strácajú záujem učiť. Jeden
z dôvodov boli aj platy, ktoré nemotivujú kvalitných a perspektívnych
pedagógov.

ako ste sa riaditeľovi oprávnene sťažovali na učiteľa. A on ho bránil odušu. Isto aj
z dôvodu, že lepšieho by neprilákal.
V súčasnosti ministerstvo školstva
pripravuje plány na zlepšenie vzdelávania: skupinové vyučovanie, zlučovanie
To sa prejavuje na citeľnom nedo- ročníkov, zavedenie inklúzie, odstránestatku učiteľov niektorých aprobácií vo nie memorovania a pod. Keď si povedia,
viacerých regiónoch. Spravidla ide o že to majú hotové, jednoducho to zavedú
jazykárov, informatikov, matematikov, a školy nech si poradia, ako chcú. Popri
fyzikov, teda o učiteľov predmetov, kto- tom sa lejú milióny do vecí, ktoré nie sú
ré majú žiakov motivovať k štúdiu ne- prvoradé.
Takto sa náprava školstva nerobí.
dostatkových informačno-technických
povolaní. Neadekvátny plat učiteľov Potrebná je finančná motivácia učitespôsobí buď to, že sa nenájde kvalitný ľa. Potom okamžitý zásah do prípravy
učiteľ, alebo že sa predmet bude učiť ne- budúcich pedagógov, do prijímania
odborne, čo nie je cestou k potrebnému študentov učiteľstva a kvalitné inštrukcie od kvalitných odborníkov pre súzlepšovaniu kvality vzdelávania.
Zvyšovanie platov sa občas realizu- časných učiteľov. A k tomu všetkému
je, no zväčša ide o symbolické percentá, špičkovú odbornú metodiku a systém
čím sa kompenzuje neustále zvyšovanie fungovania škôl.
Nemôže sa stať, že sa nastolí nový
cien. Ráznejšie zdvihnutie platov je síce
pre politikov nepopulárnym krokom, no spôsob vyučovania bez súvislostí s
isto by pomohlo situácii, ktorá sa kaž- tými, čo budú vykonávateľmi zmien dým rokom zhoršuje. Nedostatok učite- pedagógmi. A keďže si politici chcú priľov závažným spôsobom poškodí celú písať politické body za „reformu“, som
spoločnosť, nech si akokoľvek laická ve- presvedčený, že svoje výplody jednodurejnosť myslí, že zarábame tisíce, máme cho hodia do aktuálneho stavu škôl.
prázdniny a o druhej bežíme domov.
Táto téma už nie je iba o učiteľoch, ale aj
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
o celej generácii. Len si spomeňte na to,
pedagóg ZŠ a VŠ

LETNÁ AKCIA

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ
A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY
Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

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

AKCIA
449.00
SET

Akumulátorová
á kosačka
STIHL RMA 339
39

AKCIA
499.00
SET

STAVBA
08 STAVBA08

Set obsahuje akumulátorový
mulátorový
stroj, akumulátor AK 20
a nabíjačku AL 101.
01.

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
09

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE

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

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

AKCIA
63-93

63-10

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

0907 211 797

+ žacia hlava
AutoCut 25-2
v hodnote
29,90€

ZADARMO

AKCIA
249.00.00
299

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

AKCIA JÚL 2021
1-hrob od 1290€ •2-hrob od 1590€
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2390 € • 1-hrob od 1690 €

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

11

Motorový krovinorez
ez
STIHL FS 55

0910 902 635•0905 323 022

MA21-28 strana -

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

www.metiron.sk
63-0018

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

AKCIA na farebné zákryty

» 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
» Darujem mačiatka.Tel.
0903668021
» Predám šteniatka nemecký špic malý, oranžové. Láb.
Tel. 0908074757
» Predám odstavčatá.Tel.
0904112637
» Predám pšenicu a jačmeň
0902127914
» Predám seno malé balíky,
0903437289

10-0112

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

6

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

16-0127

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

TURISTIKA / SLUŽBY

Už máme aj turistický semafor
Ministerstvo životného prostredia Ako používať mapu?
Na mape vidíte hranicu chránených
SR v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a Slovenskou agentú- území a turistických oblastí s farebným
rou životného prostredia spustilo v označením návštevnosti. Jednotlivé
sobotu 10.7.2021 webovú aplikáciu s farby ikony turistovi ukazujú, ako je na
názvom Turistický semafor.
tom daná lokalita z pohľadu množstva
návštevníkov. Po kliknutí na ikonu
Tá pomôže turistom získať informá- nájdete potrebné informácie o vyťažecie o husto navštevovaných lokalitách nosti zvolenej lokality a jej názve.
národných parkov a chránených kraMapa Turistického semaforu je prajinných oblastiach.
videlne aktualizovaná každý deň o
10.00 hodine.
Čo je turistický semafor?
Červená farba: Na tomto mieste je
Turistický semafor je pomocník pri aktuálne veľa turistov. Odporúčame
vašej návšteve v oblasti chránených vám zvoliť si inú oblasť.
území. Zistíte v ňom, ktoré lokality
Oranžová farba: V tejto lokalite sa
majú v aktuálnom čase zvýšenú náv- momentálne nachádza väčšie množštevnosť a v ktorých sa naopak nachá- stvo turistov. Myslite na to, alebo si pre
dza turistov menej. Podľa toho si mô- váš pobyt v prírode vyberte inú lokaližete naplánovať výlet a vychutnať si tu.
komfort a oddych v prírode naplno. ZáZelená farba: Táto lokalita je akturoveň tým pomôžete zachovať v prírode álne voľná, počet návštevníkov je minirovnováhu s ohľadom na faunu a flóru. málny. Prajeme vám príjemný pobyt v
Vďaka turistickému semaforu máte prírode.
aktuálne informácie o vyťaženosti jednotlivých lokalít v národných parkoch
a chránených krajinných oblastiach
vždy po ruke.
Turistickým semaforom chcú jeho
prevádzkovatelia zabezpečiť pohodovú návštevu prírody s dôrazom na
komfort návštevníkov, ale aj ochranu
a zachovanie prírody. Pohybovať sa
mimo vyznačeného turistického chodníka je v chránených oblastiach 3., 4. a
5.stupňa ochrany zakázané.
» red

7

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 • Topo¾èany

MA21-28 strana -
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16-0153

MALACKO

ZAMESTNANIE , SLUŽBY

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

SBS GUARDING s. r. o.

HĽADÁME do nášho tímu

príjme strážnikov na prevádzky

v Stupave

▪ Pozícia: lešenár, pomocný lešenár

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

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

▪ Druh pracovného pomeru: živnosť

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

▪ Mzdové ohodnotenie: od 8 do 11 eur/hod v závislosti od skúseností

▪ Miesto výkonu práce: Slovnaft,a.s. ,Bratislava
▪ Firma sa špecializuje: na stavbu a prenájom lešenia – systémové
pozinkované a priestorové lešenie a hliníkové pojazdné plošiny

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
• Mulard kačice a káčere
na výkrm

0908 979 469

krmivo pre nosnice rastová a znášková

na predaj:

63-06

INZERCIA

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.

52-0117

Kontak: Miroslav Červený – výkonný riaditeľ ,
t.č.: 0908 716 916, mail: assa@nextra.sk

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

36-0006

Chcete si
podať
inzerát?

▪ Podmienky: živnostenské oprávnenie, lešenársky preukaz, zdravotná
spôsobilosť na prácu vo výškach
Výhodou je vodičský preukaz sk. C

52-0056-7

» Hľadám priateľku od 45
do 49 rokov.Tel. 0915204433
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
» Štíhly 58 r hľadá priateľku len vážny záujem čt
0911257718

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

8

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41-08

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

LETNÁ AKCIA

kfkservis1@zoznam.sk

0948 155 452 • 0903 033 862
MA21-28 strana -
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www.kfkservis.sk

16-0151

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky

HLAVU HORE / ZAMESTNANIE

MALACKO

9

Nádej
Keď ľudia dúfajú v lepšiu budúcnosť deji. Sú to tri sestry a piliere nášho života.
„Pane, urob ma nástrojom tvojho
hovoríme o nádeji. Veriaci definujú
nádej ako túžbu po šťastí, ktorú nám pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech
prinášam lásku; tam, kde je urážka,
Boh vložil do srdca.
nech prinášam odpustenie; tam, kde je
Má nás inšpirovať a ochraňovať od pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo,
opustenosti, a malomyseľnosti. Niekto nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde
hovorí, že nádej je darom pre optimistov. je smútok, radosť. Takto sa modlieval sv.
Myslím si, že nádej môže byť aj prejavom František z Assisi. Takto by sme sa dnes
viery. Ak verím iba sebe tak dávam náde- mali modliť na Slovensku a premieňať
ji svoje vlastné limity. Nádej však nemá slová modlitby na skutky. Šíriť pokoj,
prejavovať si lásku, odpúšťať, posilňovať
hranice, ak sa otvoríme Bohu.
Stretol som nedávno muža. Vyža- vieru a prinášať nádej.
Ten Dávid, o ktorom hovorím sa v skuroval pokoj a nádej. Rozprával, že chodí
po krajine, stretáva sa s ľuďmi a pokúša točnosti volá Edo. Má v sebe vieru, lásku
sa v nich zapaľovať nádej. Nehrá sa na aj nádej. A bude silnejší, ak mu pomôžemesiáša, zatiaľ je skôr v pozícii Dávida. me aj my. Našou modlitbou a prácou. Aj
Má proti sebe Goliáša zla, pochybností, on mohol sedieť doma so svojou manžellží, intríg, pretvárok, zlodejstva, pasivity kou a deťmi. Obetuje seba a svoj čas a poa hlúposti. On sa nevzdáva. Verí v zmenu kúša sa zmeniť veci k lepšiemu. Nadávak lepšiemu a každý deň sa učí. Poznáva jú mu a hovoria, že to
problémy obyčajných ľudí a snaží sa ich nedokáže. Dajme mu
premeniť na príležitosti. Vie, že je to zme- šancu a pomôžme
na obrovského a zotrvačného kolosu. mu s krížom, ktorý si
Buď trpezlivý, povedal mi. Dal mi nádej zobral na seba. Naša
a uveril som mu. Niekedy sa mi zdá, že krajina potrebuje viežijeme vo svete, kde nikto neverí nikomu ru, lásku a nádej
a ničomu. Hovoríme, že čas sú peniaze viac ako rast
a naháňame sa za nimi. Namiesto toho, HDP.
aby sme náš vymedzený čas premenili na
lásku. Viera a láska nás privádzajú k ná» Ján Košturiak

PONÚKAM
BRIGÁDU
v priemyselných parkoch DNV Bratislava

0907 942 241

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

195 €

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES
STAVEBNINY

v Malackách
Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

v bratislave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

kurz začína 9. 8. 2021

Volajte: 0904 001 475
94-0067

• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné
ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto
Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

0905 859 679

KURZ SBS

• 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

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

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

KURAM

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

prijmeme na TPP

obsluha automatizovaného zariadenia
kontrola kvality komponentov

PONUKA PRÁCE
Devínska Nová
Ves

Pracovník / pracovníčka
vo výrobe
be

ADMINISTRATÍVNEHO
PRACOVNÍKA

obsluha automatizovaného
zariadenia
Pracovník
/ pracovníčka
vo vý ia
kontrola kvality komponentov ariaden

do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi

obsluha
automatizovaného
z
3-zmenná
prevádzka

mzda: 800,- eur brutto + výkonnostné odmeny

VOĽNÉ VÍKENDY

OPERÁTORA VÝROBY

776,80 € / brutto + 150 € mesačný
bonus + do 8 € / zmena príspevok
na dopravu + príplatky + 13. plat

do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi
mzda: 1000,- eur brutto + výkonnostné odmeny

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

baluchova@krajn.sk, 0905 665 720
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P r aco v n í k / p r aco v n í čk a
v o v ý r o be

36-0002

KONTAKT:

32-0091

10-150

0907 152 152

INZERCIA

VYPLÁCAME KAŽDÝ TÝŽDEŇ

32-0092

Mzda 800 € brutto

NÁSTUP
MOŽNÝ
OD
26. 7. 2021
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Neváhajte nás kontaktovať
0903 744 856

32-0011-3

UPRATOVACIE
A ČISTACIE PRÁCE
Mzda: 4,00 € / hod. v čistom

16-0062

PRIJMEME
KOLEGYŇU DO
AUTOBAZÁRU

ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

63-14
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ZAMESTNANIE
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Viac informácií: zamecnikova@hsf.sk, www.hsf.sk
Životopis prosím zasielať prostredníctvom mailu.
Bez životopisu neprijímame.
10-0039

MALACKO
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.
www.hotbuilding.sk

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.
Realizujeme:

85_0509

PONÚKAME
PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

87-0012

94-0062

0908 914 180

85_0342

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

61_0142
42

presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu
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