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Týždenne do 27 450 domácností

Pokorná poctivosť

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

ROZVOZ ZDARMA!

PIERCING

PREDAJ KRMÍV, SENA,
SLAMY A VŠETKÝCH
DRUHOV OBILNÍN

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

ELEKTROINŠTALÁCIE

PRIPÁJANIE ELEKTROSPOTREBIČOV

0903 793 108

0905 621 229

HĹBKOVÉ

NON STOP

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

16-0011

0903 150 740, 0905 4700264
264

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

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

Karol Mikláš

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

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

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

00-0000

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

0905 549 332
MALACKY

10-0180

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

16-0083

0917 568 470

AJ BÁBÄTKÁM

10-0029

MALACKY, Kozia 46/B

NASTRELOVANIE

10-0059

KRMIVÁ

52-0012-1

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

• RD, bytov, priemysel. objektov
• rekonštrukcie elektroinštalácií
• videovrátniky a dom. telefóny
• montáž LED osvetlenia
• bleskozvody, revízie

BENÁTSKE
STIERKY

0904 466 799

www.cistyodpad.sk
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10-0004

NONSTOP
0908 151 982
10-0040

0911 566 799

• upratovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

ing. kubaška

16-0010

O pokore som písal na väčšej ploche už
začiatkom roka. Pokora je jednou zo siedmich cností, je to slobodné, nie vynútené
uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti
pred nejakou vyššou existenciou. Opakom
pokory je pýcha, ktorá patrí medzi sedem
hlavných hriechov. Pripomínam najmä
mocným tohto nášho geograficky malého
slovenského sveta. Najmä tým, ktorí argumentujú tradičnými hodnotami viery iba
keď sa im to osobne a mocensky hodí. Takže,
ešte raz, opak pokory, pýcha, je hriech!
Poctivosť alebo pravdivosť je súčasťou
morálneho charakteru, ktorý odráža pozitívne a ctnostné vlastnosti. Napríklad hodnotová a názorová integrita, pravdivosť, priamosť, vrátane priamosti správania sa, ako
aj absencia klamstva, podvádzania, krádeží
či manipulovania. Úprimnosť tiež znamená
byť spravodlivý. A vonkoncom nie sebecký.
Tak si tie dva výrazy spojme a máme tu
pokornú poctivosť. Niečo, čo sa vidí a vníma
u nás iba vzácne, zriedka, málokedy. Skôr
naopak, sme svedkami pyšných lží. A to
nehovorím iba o politike, vonkoncom nie.

Tá je iba obrazom nás. Našich hodnôt, nášho správania sa, myslenia, nášho spôsobu
života. Samozrejme, myslené väčšinovo.
Presne tak, ako to napokon vždy dopadá vo
voľbách, tiež väčšinovo.
O pyšné lži sa potkýnam na každom kroku. Firma, v ktorej človek prežil pracovne
polovicu života, oslavuje svoje výročie a na
pódiu idú fotografie ľudí, ktorí v nej pracovali. Publikum tlieska. Ide aj fotka človeka,
ktorého firma vyhodila v preddôchodkovom
veku a on sa z toho utrápil k smrti. A prítomní tlieskajú. Dosť hnus. Istý bývalý člen
vedenia inej firmy vyčíta bývalému vedeniu
firmy nedostatky. Bol jeho súčasťou, jeho
súdny spor sa ešte vedie. A riešia sa aj škody,
spôsobené ním. On však rozrýva firemnú atmosféru, podráža nové vedenie a seba a svoje chyby taktne obchádza. Hovorí o farizejstve nových, ktorí zamlčujú minulosť. Fuj.
Preto ma zaujali slová o pokornej poctivosti. A preto sa k nim stále
vraciam. A preto tiež viem, že
svet, aj ten náš, je taký preto,
lebo tie dve slová sme poslali
do vyhnanstva. Lebo mnohým z nás to bez nich ide
akosi ľahšie.
Pekný týždeň,
milí čitatelia

10-0163

Dve slová, ktoré v rozhlasovom vysielaní
iba tak, akoby mimochodom, povedala
herečka, pani Bára Munzarová. Dve slová, ktoré mi vŕtali v hlave celý nasledujúci sviatočný deň.

HLAVU HORE / SLUŽBY
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INZERCIA
Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
Distribúcia:
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www.regionpress.sk
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Každý týždeň:
Malacky, Stupava, Borinka, Marianka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Veľké
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Malacky

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

SERVIS A OPRAVY
tel.: 0917 977 235

75-90

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia
0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0189

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Svet okolo nás je často plný neistoty, lenosť, nadradenosť a ego. Druhý vlk je
nedôvery, strachu, nepokoja, kon- dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej,
fliktov, bolesti, osamelosti, smútku. vyrovnanosť, pokora, láskavosť, zhovievavosť, empatia, štedrosť, pravda, súcit
A médiá nás denne informujú o hád- a dôvera. Keď starý otec dorozprával
kach medzi politikmi, nehodách, agre- svoj príbeh, vnuk sa ho spýtal ktorý vlk
sivite, bojoch, zvyšovaní cien, katastro- nakoniec vyhrá. Ten, ktorého kŕmiš, odpovedal mu múdry starec.
fách, podvodoch a klamstvách.
Ježiš nám daroval pokoj preto, aby
Ježiš svojim učeníkov oslovoval slovom šalom, ktoré sa niekedy prekladá sme ho obnovovali a šírili ďalej. Pokoj
ako pokoj vám, alebo choďte v pokoji. znamená uzdravenie, nepokoj je neŠalom nevyjadruje iba pokoj a mier, ale -moc. Ne-mocní ľudia odovzdávajú moc
aj život v plnosti dobra a šťastia, život v nad sebou nenávisti a zlu. Ježiš nám
súlade s Bohom a sebou samým, hlboký zanechal aj návod na dosiahnutie pomier v ľudskom srdci, harmóniu, nepo- koja: Otče náš, ktorý si na nebesiach,
rušenosť a spokojnosť.
posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo
Toto všetko si prajú ľudia v pozdrave, Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v Nebi tak i na
ktorý nám zanechal Ježiš keď povedal: Zemi, chlieb náš každodenný daj nám
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dnes a odpusť nám naše viny ako i my
dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet odpúšťame svojim vinníkom, a neopusť
dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nás v pokušení, ale
nestrachuje. (Ján 14:27).“
zbav nás od zlého.
Pokoj, dôvera a spolupráca sú od Môžeme sa sami rozBoha, nepokoj, rozdeľovanie a hádky od hodnúť, čo budeme
Zlého. Starý indián raz rozprával svojmu prijímať do seba a
vnukovi príbeh o tom, že v každom z nás rozširovať do svojho
žijú dvaja vlci, medzi ktorými prebieha okolia - zlo, hnev a
boj. Jeden z nich je zlý. Je to hnev, závisť, nemoc, alebo
žiarlivosť, trápenie, smútok, chamtivosť, pokoj, dobro
arogancia, sebeckosť, vina, nenávisť, a zdravie.
pocit menejcennosti, falošnosť, namys» Ján Košturiak

10-0164

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

94-0101

Redakcia:

Šalom
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Stupava

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2
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

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

TERAPIE
náprava pohybového aparátu // elektromagnetopunktúra // bankovanie // moxovanie

PORADENSTVO // 0905 450 583 // MA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

10-0134

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

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-10

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

3x BONUS

MASÁŽE
reﬂexná // triger point // prístrojová lymfodrenáž
// jemné mobilizačné techniky // mäkké techniky
uvoľňovania fascií

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
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63-06

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

16-0216

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

HOLISTICKÁ DIAGNOSTIKA
palpáciou // magnetickým analyzátorom tela
PC analýza podľa symptómov a príznakov

SLUŽBY

MALACKO

3

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

DOKONALÁ SPOLUPRÁCA

OČNÝ LEKÁR
A OPTOMETRISTA
NA JEDNOM MIESTE
KOMPLETNÉ OČNÉ
VYŠETRENIE
Objednanie na presnú hodinu

0948 777 971
Lekárska správa z vyšetrenia ihneď

10-0003

10-0175

www.oftalens.sk
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Aj keď si už
navždy odišla a nie si
medzi nami,
v
srdciach
zostaneš
stále s nami. Dňa 18. X. 2021
si pripomíname 7. výročie
úmrtia milovanej manželky
Oľgy Ježekovej z Malaciek.
S láskou spomína manžel
a celá rodina. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú
spomienku. Ďakujem.

S láskou spomínajú manželka Anna,
dcéry Anna a Zuzana, vnúčatá Kristián,
Soňa, Klaudia a pravnúčatá

» red

K A M E N Á R ST VO
NAJLACNEJŠÍ

10-0183

Dňa 22. 10. 2021
uplynie 25 rokov,
čo nás po tragickej
nehode navždy opustil milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko

Novootvorené

KAMENÁRSTVO GEBO

na Slovensku

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

v Rohožníku
Obchodná 566/13 (za poštou)

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

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

0907 493 164 • 0907 244 988

SUPER CENY

od 93 €/t
od 168 €/t
od 153 €/t

75-22

KLIMATIZÁCIE
predaj

montáž

servis

aj na splátky

www.klimatizacia.info
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16-0034

Návod nájdete na strane 8 dolu.

S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéry Naďka, Adelka a syn Ján s rodinami.

z Malaciek.

0905 744 062 | info@klimatizacia.info
Chcete si podať inzerát?

JÁNA BALÁŽA z Malaciek.

JOZEF NOVOVESKÝ

Dňa 18. 10.
2021 si pripomíname
5.
smutné
výročie úmrtia
Milana
Hedbávneho z Veľkých
Levár. S úctou a láskou na
neho spomínajú rodičia,
brat Jozef s rodinou, sestra
Darina s rodinou, sestra
Helenka a Vlado. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú
spomienku. Ďakujeme!
Dňa 20. 10.
2021 uplynie
10 rokov od
úmrtia nášho
syna, otca,
deda, brata
a švagra Zdenka Baláža. S
láskou spomíname.

Dňa 21. 10. 2021 si pripomíname
1. smutné výročie úmrtia nášho drahého

10-0192

Aj keď si odišla a nie si
medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s
nami. Dňa 17. 10. 2021 uplynie 16 rokov, čo nás opustila naša drahá mamička,
babka Margita Bílková,
rod. Včelková zo Závodu. S
láskou a úctou spomínajú
deti s rodinami.

Samhain bol podľa keltskej tradície
časom, kedy sa duša zosnulých vracia domov a ich príbuzní im svetlami
z vydlabanej repy pomáhajú na ceste
do podsvetia . Na ochranu pred zlými
duchmi sa ľudia prezliekali do handier
a maľovali si tváre. Sviatku Samhain je
svojou podstatou a znakmi najviac podobný Halloween slávený večer 31. októbra. Historickým predchodcom kresťanských dušičiek boli u pohanských
Slovanov ritualizované oslavy či hostiny, konané priamo na pohrebiskách na
počesť zosnulých predkov.
S ohľadom na fakt, že Kelti a následne Slovania osídlili Strednú Európu a ich kultúry sa tu prelínali, sa
predpokladá, že sviatok Samhain bol
oslavovaný i na historickom území
dnešnej území SR.
Pamiatku verných zomrelých zaviedol roku 998 opát z Cluny , sv. Odilo
(† 1048 ), ktorý sa snažil pokresťančiť
pohanskú tradíciu . Z Cluny sa slávenie rozšírilo po všetkých benediktínskych kláštoroch. V Ríme sa pamiatka
2. novembra začala sláviť vo 13. storočí
.V 15. storočí v Aragónsku začali v tento deň dominikánski kňazi sláviť tri

omše, tento zvyk potvrdil pápež Benedikt XIV. (1748) a rozšíril pre všetkých
kňazov v Španielsku Portugalsku a
Latinskej Amerike . V roku 1915 dovolil
Benedikt XV. slúžiť tri omše všetkým
kňazom (jednu na úmysel pápeža, jednu za duše v očistci, jednu za iný úmysel). V tejto dobe sa na Dušičky organizovali sprievody na cintoríny, zdobili
sa hroby atď.
Ďalším zvykom bolo rozdávanie
jedla chudobným s prosbou o ich modlitby za pokoj duše. Najčastejšie sa
rozdával čerstvo upečený chlieb alebo
menšie bochníčky tzv. duše alebo dušičky. Ďalšou tradíciou bolo pečenie
tradičného pečiva – žemlí v tvare hnátov, položených do tvaru kríža, ktoré sa
zvykli nazývať aj ako „kosti svätých“.
1. novembra a 2. novembra sa pieklo aj
štvorhranné pečivo plnené makom či
džemom, pričom sa zvyklo prezývať aj
„dušičkami.“

16-0217

Odišla si cestou, ktorou
ide
každý
sám, len brána spomienok ostala
dokorán. Ten, kto Ťa poznal,
si spomenie a ten, čo Ťa mal
rád, nikdy nezabudne. Dňa
11. 10. uplynuli 2 roky od
úmrtia našej drahej manželky, matky, prababky
Evy Škodovej z Malaciek.
S láskou spomína manžel
Ján, dcéry Zuzana, Gabriela, Jana, Eva s rodinami a
ostatná rodina.

Oslava dušičiek sa odvíja od slávnosti (sviatku) Všetkých svätých
, ktorý pripadá na 1. novembra. V
noci z 31. októbra na 1. novembra
oslavovali Kelti koniec leta a nový
rok, sviatok Samhain.

41-09

SPOMIENKY

Blíži sa jeden z najtradičnejších sviatkov

10-0024

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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UBYTOVANIE

TV
WiFi

HOTEL (kapacita 15 ľudí)
• 2-posteľová izba
45 € / noc

MOTEL (kapacita 41 ľudí)
• 2, 3, 4, 5-posteľové izby
12,50 € / os/noc

0903 522 601
DLHODOBÉ UBYTOVANIE PRE FIRMY ZA VÝHODNÉ CENY »
Hotel Tatra | Záhorácka 5 | 901 01 Malacky | recepcia: 0948 816 049

10-0188

Otváracie hodiny: denne od 6:00 do 24:00 h

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

i

16-0002
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Občianska
riadková
inzercia

Ak sa chcete dostať na psychiatriu,
vieme, čo skráti vašu cestu

Keby sa dalo
do neba zavolať, ako smutno je tu bez
neho. Keby sa
dal vrátiť čas,
pohladiť ho a počuť jeho
hlas. Smutný je dom, tak
veľmi chýba v ňom. Dňa 23.
10. 2021 si pripomenieme 3.
výročie úmrtia nášho drahého Vladimíra Kočíška zo
Sološnice. S láskou a úctou
spomínajú synovia Marek,
Patrik, Vladimír a ostatná
smútiaca rodina.

nených užívaním alkoholu. Pri druhej najčastejšej skupine diagnóz schizofrénia,
schizotypové poruchy a poruchy s bludmi
taktiež mierne prevažovali muži. „Najviac
ženy prevažovali nad mužmi pri hospitalizáciách so skupinou diagnóz afektívne
poruchy,“ spresnila Sivá.
Najviac hospitalizovaných mužov
Na psychiatrických oddeleniach bolo pre poruchy súvisiace s užívaním alkohov minulom roku pre duševné poruchy a lu malo trvalé bydlisko v Trenčianskom
poruchy správania uskutočnených 36.862 kraji, nasledoval Košický kraj a Prešovský
hospitalizácií, z toho muži tvorili 55,9 per- kraj. Najviac žien, ktoré boli prijaté na hoscenta. Najviac hospitalizácií si vyžiadali pitalizáciu s touto diagnózou, pochádzalo
poruchy psychiky a správania zapríčine- zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, nané užívaním alkoholu, ktoré prestavovali sledoval Košický a Prešovský kraj.
Medziročný pokles NCZI zaznamenal
25 percent všetkých hospitalizácií. Informovala o tom hovorkyňa Národného pri všetkých vekových skupinách, najviac
centra zdravotníckych informácií (NCZI) pri skupine do veku 14 rokov, kde sa počet
hospitalizácií na 10.000 obyvateľov znížil
Alžbeta Sivá.
V dôsledku pandémie NCZI evidovalo o 28,1 percenta. „Celkový počet psychiatminulý rok o 7208 hospitalizácií menej rických hospitalizácií na 10.000 obyvateako v roku 2019, čo predstavuje pokles o ľov klesol v porovnaní s rokom 2019 o 16,4
16,4 percenta. Z celkového počtu hospi- percenta,“ uviedla Alžbeta Sivá.
talizácií bola takmer tretina pacientov
hospitalizovaná vôbec prvýkrát v živote.
„Druhou najčastejšou skupinou diagnóz
hospitalizovaných pacientov s podielom
0,7 percenta bola skupina diagnóz schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy
s bludmi,“ priblížila Sivá.
Muži boli hospitalizovaní častejšie
ako ženy. Najvýraznejšia prevaha mužov
bola podľa Sivej pri hospitalizáciách s
poruchami psychiky a správania zapríči» Zdroj: Internet, upravila red

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim rozne starožitnosti,
hodiny, mince, motoristické
trofeje.Tel. 0903818122
» Kúpim havarované, alebo motoricky poškodené
auto aj motocykel.Tel.
0905218938
» Kúpim moped, jawa, ČZ,
Štadion, babetu, vzduchovku Sláviu, pionier, aj pokazené aj náhradné diely.Tel.
0903765606
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

03

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Prenajmem zariadený
3-izb byt v centre Malaciek, cena 550 €.Tel.
0905366260

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

07

» Vymením 1-izb byt v Ma
Stupavská ul. za 1-izbový v
centre Ma.Tel. 0949240094
» Kúpim dom do 25 km od
MALACIEK do 45000 €.Tel.
0910539635
» MALACKY, kúpim byt do
75000 €.Tel. 0949375038
» Kúpim záhradu, do 3000
€.Tel. 0949375038
» Vymením 3-izbový byt
za rod.dom + doplatok.Tel.
0915747367

INZERCIA
0905 859 679

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

2x 18V
2,0 Ah

179 ,95
ŠPECIÁLNA CENA

E4117

72 ,95
7

850 W
m
125 mm

Frézovanie

komínov

59 ,95
ŠPECIÁLNA CENA

D25133

• 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

800 W
2,6 J

155 ,95
1

139 ,00
ŠPECIÁLNA CENA

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
Malacky, Brezová 2,
časť Padzelek (HOBBI)
tel.: 0911 914 813
e-mail: predajna@metiron.sk
www.metiron.sk
Po - Pia: 7:30 - 18:00 h
So: 7:30 - 13:00 h

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

195 ,95

09

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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16-0127

» Predám naftový vysokozdvižný vozík Gliwice, predám BMW X3.Tel.
0915957746

DCD708 D2S

10-0007

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

JESENNÁ
AKCIA

Alkohol je najčastejšou príčinou hospitalizácií na psychiatrii. Muži boli
hospitalizovaní častejšie ako ženy.
Najvýraznejšia prevaha mužov bola
pri hospitalizáciách s poruchami psychiky a správania sa, zapríčinených
užívaním alkoholu.

SLUŽBY

7

Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti- elektrických impulzov pozdĺž nervových
sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa
spomalia.
Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z
Príčina SM je dodnes neznáma, môže za
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô- prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré.
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso- alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružunom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho
Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľvplyv na autoimunitné ochorenia, medzi ná choroba. Napriek tomu však vedci nacháktoré patrí aj skleróza multiplex.
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť.
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj
Organizmus sám sebe nepriateľom
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje
Základnou vlastnosťou imunitného sys- výrazné vedľajšie účinky.
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné
CBD a skleróza multiplex
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Niekedy však dôjde k poruche a imunitný systém
Endokanabinoidný systém v ľudskom sa
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast- podieľa na regulovaní množstva biologicným bunkám.
kých procesov, vrátane imunitného. KanaTakto vznikajú autoimunitné alebo auto- bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 receptory tohto systému a tak okrem iného
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a
pôsobiť protizápalovo.
približne päť percent populácie.
Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál
Známou autoimunitnou chorobou je roztrúsená skleróza alebo skleróza multiplex Frontiers in Neurology uvádza, že chronic(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro- ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine pociťujú. CBD môže podľa výskumov znísú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen- žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť
trálneho nervového systému, ktoré spôso- užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, únave.
Okrem toho tiež CBD spomaľuje produkmyelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos

CBDexpert

5% CBD olej

0

31,5

EUR

Foto: freepik / jcomp

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpovedajú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cudzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal
na nervových bunkách, čím pacienti strácajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek.
Štúdia na zvieratách pre British Journal of
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a
tak spomaľuje postup ochorenia.
Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čistotu a bezpečnosť.
Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prísun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumových cukríkov. Lepšou alternatívou sú napríklad oleje, tinktúry či kapsule. » red.

10% CBD olej
,90

45

EUR

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

www.cbdexpert.sk
sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé
podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne
aj na predajni.

33-0085

MALACKO

ŠTEFÁNIKOVA 514
VEĽKÉ LEVÁRE

40%
v;j

MERANIE ZRAKU ZADARMO

M U LT I F O K Á L N E
OPTIKADROPTIK

DR.OPTIK_SK

0918 237 833
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WWW.DROPTIC.SK

75-03

O K U L I A ROV É S K L Á

NAŠA BEZPEČNOSŤ / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Polícia upozorňuje na viditeľnosť
účastníkov cestnej premávky

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám pšenicu 19 € / 100
kg a ovos 18 € / 100 kg, Láb.
Tel. 0908745587
» Predám zemiaky na
zimné uskladnenie ružové a žlté, Malacky.Tel.
0915957746
» Predám pšenicu, kŕmnu
mrkvu a cukrovú repu.Tel.
0905695828
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám prívesný vozík a
stavebnú miešačku, dohoda.Tel. 0911393811
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» Hľadám opatrovateľku k staršej žene.Tel.
0905649603
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

» Vypomôžem v domácnosti dôchodcom v Malackách.
Tel. 0902591330
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

Zároveň varuje, že chodci a cyklisti denia, že biele alebo svetlé oblečenie je
v tmavom oblečení sú v tme pre vo- predsa len lepšie vidieť! Potme, v šere
dičov motorových vozidiel takmer ani v sychravom počasí reflexné prvky
v akejkoľvek podobe skrátka nič nenaneviditeľní.
hradí.. Chodci aj preto a už v zmysle
Polícia opätovne upozorňuje na dô- zákona musia nosiť tzv. reflexné prvky,
ležitosť reflexných prvkov. Za zníženej a to vtedy, keď sa pohybujú za zníženej
viditeľnosti musí mať chodec idúci po viditeľnosti na ceste mimo obec, alebo
krajnici a cyklista jazdiaci po krajnici pokiaľ idú po neosvetlenej vozovke v
alebo po okraji vozovky na sebe vidi- obci. Zníženou viditeľnosťou sa potom
teľné reflexné prvky alebo oblečený re- myslí nielen tma, ale aj hmla, dážď aleflexný bezpečnostný odev nielen mimo bo snehová fujavica. Neosvetlenému
obce, ale aj v obci. Polícia to pripome- chodcovi hrozí pokuta.
nula na sociálnej sieti.
Väčšinou ide o žlté, biele, šedé,
„Správne umiestnené reflexné zelenožlté či oranžové fluorescenčné
prvky ovplyvnia, aby človeka na ces- prúžky umiestnené na prednej, bočnej
te bolo vidieť. Dôležité je, aby reflexné a zadnej strane školských aktoviek a
prvky boli viditeľné a nezakrývali ich batohov alebo športových a mestských
ďalšie vrstvy oblečenia, prípadne pre- batohov či tašiek. Čoraz častejšie býnášaná batožina,“ zdôraznila polícia.
vajú reflexné prvky taktiež súčasťou
Zároveň pripomína, že chodci a oblečenia, predovšetkým športových
cyklisti v tmavom oblečení sú v tme pre nohavíc, búnd, viest a mikín.
vodičov motorových vozidiel takmer
neviditeľní. „Ak skombinujete nápadnú farbu odevu s reflexnými prvkami,
prestanete byť neviditeľní a zvýšite tak
svoju bezpečnosť,“ dodala polícia.
Vidieť a byť videný je pravidlo,
ktoré si nie vždy všetci vodiči, chodci
a cyklisti berú dostatočne k srdcu, hoci
môže pomôcť zvýšit ich bezpečnosť v
dopravnej premávke a predísť dopravným nehodám s tragickými následkami. Nespoliahajte sa na všeobecné tvr» red

SERVISNÝ TECHNIK
vodičský preukaz skupiny B
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru
nástupný plat 900 EUR brutto
(po zaškolení 1100 EUR brutto)
10-0170

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

Kontakt: 0915 973 529

PRIJMEM MECHANIKA
s nástupom ihneď,
na TPP, môže byť aj živnostník, brigádnik,
8 hod. pracovný čas

HĽADÁME VODIČA MKD
VP skup. C+E, na stále prepravy SK – DE
(okolie Chemnitz), víkendy voľné,
nástup po dohode možný ihneď,
mzda dohodou

Kontakt • 0907 209 577

16-0218

8

16

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-05

1500

449 €

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

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

www.hydroizolacie-senica.sk

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
63-123

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
Tel.: 0907 211 797

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

0907 721 667, Malacky

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

AKCIA- 20% zľava
16-0017

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 !

INZERCIA
41-01

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.

10% ZĽAVA
2300

Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

399 €

1500

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

1500

Chcete si
podať
inzerát?

0908 979 469

MA21-41 strana -
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Najčítanejšie regionálne noviny

SBS GUARDING s. r. o.

Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.

príjme strážnikov na prevádzky

BILLA Malacky Mzda: 3,58 €/h. brutto
Kaufland Malacky Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

10

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

0800 500 091

85_0655

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

PONUKA PRÁCE VODIČA

Info: 0948 427 428

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

Malacky Auto, s. r. o.
Pezinsk쌴 37, Malacky
tel.: 0948 303 226
kia-predaj@malacky-auto.sk
www.malacky-auto.sk

v Stupave
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

16-0003

16-0087

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.

16-0215

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

36-0002

• 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

JIT (práca na zmeny) // MKD (kolečká SK-D,
víkend doma) // Mzda 623 € brutto
+ variabilná zložka (netto od 1800 €) //
Nástupný bonus 200 € // Zálohy

MA21-41 strana -
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na preskladňovanie tovaru
- nábytok a bytové doplnky v rámci
centrálneho skladu a v rámci Slovenska

PRIJMEME
KOLEGYŇU DO
AUTOBAZÁRU
0908 888 666

16-0214

Mzda 1000 € brutto
0-0179

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: možnosť zárobku 1495 €,
preplácanie nadčasov, jednozmenná
prevádzka pondelok až piatok,
zamestnanecké zľavy v sieti Möbelix
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk

für den 3-Schichtbetrieb.

Rakúska ﬁrma ponúka prácu

roznos letákov a novín
vo Viedni

Ihr Profil
● Abgeschlossene Lehre als Elektrotechniker/Mechatroniker oder
einem verwandten Beruf ( z.B. Instandhaltungstechniker)
● Kenntnisse in Steuerungs- und Regelungstechnik bzw. SPS von Vorteil
● Saubere und gewissenhafte Arbeitsweise
● Kommunikations- und Teamfähigkeiten
● Belastbarkeit und flexibel
Für diese spannende Aufgabe bieten wir Ihnen ein attraktives Entgelt
ab € 33600 p.a./Jahr, mit umfassenden Sozialleistungen, das Ihrer
Qualifikation und Erfahrung sowie Ihrer individuellen Leistung entspricht.
Großzügige Überzahlung nach Qualifikation und Erfahrung,
Firmenhandy.

10-0185

Info v slov. jazyku:
A. Fratrik
mail: ﬁliale03@feibra.at
tel.: +43 676 838 84650
(po-pia 8:00 - 16:00 h)

Ihre Aufgaben
● Wartung und Reparatur von verketteten Anlagen
● Selbstständige Dokumentation bei Instandsetzung- und
Instandhaltungstätigkeiten
● Eigenständige Störungsbehebungen
● Mechanische Anfertigungen/Schlosserarbeiten
● Mitarbeit an Projekten und selbstständige Umsetzung von
Verbesserungen

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an Fa. Interpane Isolierglasgesellschaft mbH & Co KG, Heidegasse 45, 7111 Parndorf, Frau Dagmar
Kremener oder per Mail an dagmar.kremener@interpane.com.

MA21-41 strana -
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VODIČA KAMIÓNU

Wir suchen einen
Instandhaltungstechniker

10-0187

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave
prijme do pracovného pomeru
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Wir sind ein produzierendes Unternehmen
mit 150 Mitarbeitern und Sitz in Parndorf.

Mzda: 950 €
Tel. 0905 923 923

Hľadáme zaškoleného
pracovníka na ručnú
autoumyváreň

MALACKO
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ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

19 ROKOV NA TRHU

32-0135

e-mail: velcon@velcon.sk

Stavbári
a lešenári pozor!
zôüôòúþðÔąĢóĂúþ
òôûþāþĝýĎÿāĎòðýðăĄāýĄĂĈ
òôĂăððñŭąðýøôĉðóðāüþ
ýðíxþóZWWWóþ\\WWüôĂðĝýô
ýð||þóY[WWóþ[YWW5ýôƈþ6

94-0100

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698
www.alukogroup.com/nabor

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále ponuky aj pre mužov!
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk
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0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-7
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