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Už sú to viac ako tri desaťročia, keď 
„Modlidba pre Martu“ znela už aj v 
štátnych médiách, niesla sa ponad 
námestia, zaplnené do posledného 
miesta ľuďmi spoločnej vôle po slo-
bode, právnom štáte a demokracii 
v zmysle dovtedy iba vysnívaných 
„západných“ ústavných noriem.

Všetci, ktorí vtedy zažili atmosfé-
ru námestí, sa túžili zbaviť otroctva 
demagógie, propagandy, otroctva 
vedúcej úlohy samovyvolenej strany. 
Lenže – tak, ako to bývalo bežné v ot-
rokárskych časoch nielen v kolóniach, 
ale aj v satelitoch vtedajšej sovietskej 
Moskvy, mnohí z otrokov nezatúžili po 
slobode, ale po pozícii stať sa dozorca-
mi iných otrokov. Mnohí z tých, ktorí 
stáli vtedy na námestiach, sú dnes v 
pozícii otrokov a mnohí z tých, ktorí 
vtedy využili šancu, sú dnes otrokári. 
Zloba, závisť a zášť sa vrátili s x-násob-
nou intenzitou. Počúvajúc vyjadrenia 
niektorých politikov a sledujúc mieru 
ich empatie k občanom, ktorí už ne-
majú z čoho žiť, zostáva iba žasnúť nad 
tým, s akou inteligenciou a šarmom 
v porovnaní s dneškom udupávali 
slobodu „husákovci“. Inak poveda-
né – zmenil sa iba štýl presadzovania 

moci. Mier už dávno prestal strážiť túto 
krajinu.

Takže, zaspomínajme si v týchto 
dňoch na Karlíčka Kryla. Ak sa nám 
aspoň komusi ešte trochu chce:

„Demokracia rozkvitá, hoci s koz-
metickou chybou. Tí, ktorí kradli po 
celé roky, dnes dvojnásobne kradnú.  
Tí, ktorí nás roky týrali, nás vyhadzujú 
z práce. A z tých, ktorí pravdu spieva-
li, dnes narobili zradcov. Demokracia 
panuje od Ašu až po Humenné. Zamat 
i neha v pánovi je a zuby vylomenné.

Dali nám nové postroje a hoci nás 
chomút páli, zaujímame postoje, na-
miesto aby sme stáli. Bez poctivosti, 
bez práva a hlavne bez ohľadov. De-
mokracia miesto srdca brucho má a  
miesto duše papule.“

Možno je to krutý text a ide iba o 
hrubý preklad. Ale Karel Kryl bol vi-
zionár. Vedel, že to proste 
s tou demokraciou akosi 
nevyšlo Že nám ju iba na-
hovárajú.

Želám vám emotívne 
prežitý týždeň, plný 
spomienok na časy 
nádejí – s pozdra-
vom

Zloba, závisť, zášť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

5
2

-0
0

1
2

-1
 

0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

ROZVOZ ZDARMA!
KRMIVÁ

MALACKY, Kozia 46/B

0917 568 470

PREDAJ KRMÍV, SENA,
SLAMY A VŠETKÝCH
DRUHOV OBILNÍN

Po-Pia
So

OTVORENÉ:

7.30 – 19.00
8.00 – 13.00
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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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PIERCINGPIERCINGPIERCING

0905 549 332

MALACKY

NASTRELOVANIENASTRELOVANIENASTRELOVANIE
AJ BÁBÄTKÁM
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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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Pripravím na monitor, 
prijímačky, maturitu. 

Učím aj študentov 
 s poruchami učenia.

DOUČÍM DETI
A DOSPELÝCH

0905 442 325

AJ, NJ, SJ +

Mat, Fyz, Che a iné

(MŠ, ZŠ, SŠ)

1
0
-0
0
0
4

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!

POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE

NON STOP
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0903 150 740, 0905 470 264

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

A JE  TO!A  JE  TO!

0 264

ŽBY
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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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Stretnem niekedy ľudí, ktorí mi po 
krátkej chvíli začnú rozprávať o tom, 
ako nás „niekto“ chce ovládať a obme-
dzovať našu slobodu. Niekedy sa pri-
tom záhadne tvária a hovoria tak, aby 
nás ten „Veľký brat“ nepočul. 

Zdá sa mi, že ich tento stihomam dosť 
zamestnáva, lebo vedia predložiť množ-
stvo informácií, ktoré nepochádzajú z 
oficiálnych alebo overených zdrojov (veď 
sú to „ich“ zdroje ). Debata sa často kon-
čí tým, že oni sú odhodlaní nenechať sa 
ovládnuť týmito temnými silami, nebudú 
používať informácie, očkovacie látky ale-
bo iné škodlivé produkty od svetovládcov. 

Ja považujem za jediného svetovládcu 
Pána Boha a bol by som veľmi rád, keby 
ma úplne ovládol. Áno, uvedomujem si, že 
keď budem hovoriť ateistovi o odovzdaní 
sa Bohu, bude ma možno považovať za 
blázna. Mnohí ľudia, ktorí sa obrátili k 
Bohu, majú svoju skúsenosť, ktorá sa nedá 
prerozprávať a preniesť na niekoho iného. 
Boh má vlastnú komunikáciu. A jeho syn 
Ježiš Kristus liečil hluchých a slepých. 

Mnohí uverili, že nás chcú ovládnuť 
novodobí králi tohto sveta. Možno majú 
pravdu. Aj v histórii bolo veľa generálov 
a cisárov, ktorí chceli ovládnuť svet. A 
poznáme aj odpovede, ako sa skončilo 

ich úsilie. Ich ríše sa nakoniec rozpad-
li. Aj oni odišli z tohto sveta a možno sa 
nevedeli dostať cez tesnú bránu do več-
ného života. 

Mnohí z tých, ktorí mi hovoria, 
že chcú byť slobodní a nenechajú sa 
ovládnuť temnými silami, už dávno slo-
bodní nie sú. Hltajú rôzne informácie z 
pochybných zdrojov, zamotávajú sa do 
vymyslených príbehov, ktoré šíria ďalej 
na druhých ľudí. Je to ako drogová závis-
losť. Oberá ich o radosť zo života a šťastie. 
Viackrát mi títo ľudia hovorili, že strácajú 
ilúzie, nádej a zmysel života. Podliehajú 
pesimizmu a negatívnym myšlienkam. 

Ja sa cítim slobodný a šťastný. Neve-
rím, že by ma ovládali nejakí všemocní 
kazisveti (aj keď je okolo nás kazisve-
tov určite dosť). Som šťastný, lebo som 
dostal talenty a dary, ktorými môžem 
každý deň aktívne 
meniť tento svet k 
lepšiemu. Tak ako 
každý človek, ktorý 
nepodľahne tomu, 
že nás ovládajú iní a 
my sme iba ich bez-
branné a kri-
čiace obete.

Som slobodný a šťastný

» Ján Košturiak
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Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk
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Obec Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov týmto oznamuje, že
STAVEBNÝ POZEMOK

pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5807, druh pozemku Orná pôda vo výmere 711 m2 , 

vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pre 
katastrálne území Plavecký Mikuláš na LV. č.  2161, je určený na 

odpredaj a bude sa predávať podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. 
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov
priamym predajom najmenej za cenu vo výške 

všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku v znení neskorších právnych predpisov,
t.j. minimálne za cenu 44,97 €/m2

Podľa § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších právnych predpisov obec týmto stanovuje 
lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu 

uvedeného majetku obce
do 06.12.2021, osobne alebo poštou, do podateľne 

obecného úradu v Plaveckom Mikuláši
Cenové ponuky je potrebné doručiť v určenom termíne 

v písomnej forme na Obecný úrad obce Plavecký Mikuláš 307, 
906 35 Plavecký Mikuláš 906 35 (za deň doručenia návrhu poštou 

sa rozumie deň doručenia poštovej zásielky do podateľne 
obecného úradu v Plaveckom Mikuláši)

Podmienky priameho predaja sú zverejnené 
a) na úradnej tabuli obce od 09.11.2021

b) na internetovej stránke obce Plavecký Mikuláš: 
www.plaveckymikulas.sk
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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

1
6
-0
2
3
0

1
0
-0
0
2
4

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!

NAJLACNEJŠÍ na Slovensku
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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• RD, bytov, priemysel. objektov
• rekonštrukcie elektroinštalácií
• videovrátniky a dom. telefóny
• montáž LED osvetlenia
• bleskozvody, revízie

ELEKTROINŠTALÁCIE

0903 793 108

PRIPÁJANIE ELEKTROSPOTREBIČOV
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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

NOVINKYJESENNE

i
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PIZZÉRIA
ŽABA

Pizzéria Žaba, Kostolište 67

0903 262 515
OBJEDNÁVKY

pondelok - štvrtok: 11.00 – 23.00 h
piatok: 11.00 – 24.00 h

sobota: 8.00 – 24.00 h, nedeľa: 13.00 – 23.00 h

MENU denne na výber:
1 druh polievky, 3 druhy jedla

VARÍME PRE FIRMY

ZA VÝHODNÉ CENY

MENU

EUR

4,50ROZVOZ

EUR

4,95

CENA

EUR

3,00

CIGÁNSKE
PEČIENKY

sobota:
8.00 – 22.00 h

nedeľa:
13.00 – 20.00 h
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tel.: 0917 977 235SEKULE 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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Dňa 16. 11. 2021 si pripomí-
name 5. smutné výročie, čo 
nás navždy opustila pani 
Mária Juříčková rod. Krš-
ková z Kostolišťa. S láskou 
a úctou spo-
mína manžel, 
dcéry, vnuci a 
ostatná rodi-
na. Kto ste ju 
poznali a mali radi, venujte 
jej tichú spomienku.

Dňa 19. 11. 2021 si pripo-
míname 7. výročie úmrtia 
Jozefa Janečku z Malaciek. 
S láskou a úctou spomí-
na manželka 
Lídia a deti 
Vladimír, Má-
ria, Miroslav s 
rodinami. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

» KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JAWA 
21,MUSTANG,MOPED STA-
DION,JAWA 90 SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC AJ PO-
KAZENÉ,PLATÍM IHNEĎ PO-
NÚKNITE 0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem pekný slneč-
ný 1,5 izb. byt v centre Ma.
Tel. 0940784789
» Prenajmem zariadenú 
izbu komfort v Zohore.Tel. 
0903361804
» Prenajmem 1-posteľovú 
izbu v Ma, cena 150 € / mes 
s energiami, len pre pánov.
Tel. 0903214187
» Ponúkam prenájom pre ro-
dinu v Gajaroch. 0940 535 403
» Prenajmem 2izbový byt, 
Velke Levare, novostavba, 
0911615665

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Kúpim dom do 25 km od 
MALACIEK do 45000 €.Tel. 
0910539635

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

Miroslav Cipár bol velikán. Grafik, 
maliar, človek zásadových postojov. 
Spolužiaci z Trenčianskeho ghymná-
zia o ňopm hovili ako o „skromnom 
chlapcovi z Kysúc“. Taký zostal až do 
svojho skonu.

 
Dnes večer 8. novembra 2021 zomrel 

vo veku 86 rokov v Bratislave akademic-
ký maliar, grafik, ilustrátor, všestranný 
a univerzálny slovenský umelec, veľká 
osobnosť slovenskej kultúry a verejného 
života Miroslav Cipár.

Miroslav Cipár sa narodil 8. januára 
1935 na Semeteši (Vysoká nad Kysucou, 
okres Čadca). Najskôr vyštudoval sloven-
ský jazyk a výtvarnú výchovu na Peda-
gogickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave, potom úspešne absolvoval 
grafiku a monumentálnu maľbu na Vyso-
kej škole výtvarných umení v Bratislave 
u profesorov Vincenta Hložníka a Petra 
Matejku.

Patrí medzi najvšestrannejších a naj-
univerzálnejších slovenských výtvarní-
kov. Venoval sa maľbe, voľnej grafike, 
knižnej ilustrácii, dizajnu, monumentál-
nej aj značkovej tvorbe, bol autorom sôch, 
divadelných výprav i kreslených filmov.

Okrem Slovenska samostatne vysta-
voval napríklad v Berlíne, Betleheme, 
Daytone, Havane, Kobe, Kolíne nad Rý-
nom, New Delhi, Osake, Paríži, Pekingu, 
Prahe, Tokiu či vo Washingtone.

V rokoch 1971 a 1972 pôsobil ako ex-
pert v indickom vydavateľstve Children ś 

Book Trust v New Delhi. Bol spoluzakla-
dateľom Bienále ilustrácií Bratislava, 
Bienále animácie Bratislava, Bienále Da-
nuvius či Trienále insitného umenia. Bol 
členom mnohých domácich i zahranič-
ných porôt (IBA Lipsko, Bienále Brno, An-
dersenova cena, Bienále ilustrácií Brati-
slava, Shankar ś Art Competition a pod.). 
Za svoju prácu získal množstvo domácich 
i zahraničných ocenení

O jeho tvorbe vyšli viaceré rozsiahle 
monografie, naposledy CIPÁR & LOGO. 
ET… C od Vladislava Rostoku v roku 2021. 
Jeho osobný i tvorivý život predstavuje 
kniha rozhovorov novinárky Martiny 
Grochálovej Počmáraný život (2013). Pre 
vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha, s 
ktorým aktívne spolupracoval, ilustroval 
naposledy Dona Quijota, ktorého vydania 
sa, žiaľ, nedožil. 

Miroslav Cipár do posledných chvíľ 
aktívne pracoval a tvoril. S manželkou 
Vilmou žil v Bratislave, mal dve deti, štyri 
vnúčatá a dve pravnúčatá. 

Za skromným chlapcom z Kysúc

» Zdroj: TKKBS 
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Dňa 18.11. si pripomíname smutné 

13. výročie, čo nás navždy opustila 

naša milovaná maminka, babička, 

prababka a svokra

ROZÁLIA JÓŽOVÁ
zo Sološnice.

Niekedy ticho bolí, 
keď onemia ústa toho, 
s ktorým sme 
tak štastní boli.

Ďakujeme, že ste s nami boli.
S láskou spomíname.

1
6
-0

0
3
4

KÚRENIE
KLIMATIZÁCIOU

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

0910 111 100 / 0905 744 062

efektívne
spoľahlivo 
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Novootvorené

KAMENÁRSTVO GEBO
v Rohožníku

Obchodná 566/13 (za poštou)

0907 493 164 • 0907 244 988
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech

• základov budov,

  terás, balkónov

Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk
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0907 721 667, Malacky

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

0905 859 679
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Regenerácia trakčných
batérií

HOFFMANN CHARGER GmbH

Legionárska 1, MA, 0948 062 317

Priamo vo vašej firme
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» MALACKY, kúpim byt do 
75000 €.Tel. 0949375038
» Kúpim záhradu, do 3000 
€.Tel. 0949375038
» Vymením 1-izb byt v Ma 
Stupavská ul. za 1-izbový v 
centre Ma.Tel. 0949240094

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

» Predám 82 l mrazničku 
Gorenje ešte v záruke.Tel. 
0944035589

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám kurčatá na mäso 
1-týž/1 €, 2-týž/1,50 €, 
3-týž/2 €, živé na zabitie 
1,90 € / kg a očistené 2,90 
€ / kg. M. Cauner, Kostoliš-
te 152. Tel. 0908151966.Tel. 
0911206783
» Predám pšenicu, kŕmnu 
mrkvu a cukrovú repu.Tel. 
0905695828
» Predám do dobrých 
rúk 6-mes šteňa fenku 
moskovského strážneho 
psa s PP, cena 400 €.Tel. 
0905387063
» Predám čínske kačice, 
králiky Nitran, ZDR. Wtm - 
vlnitá.Tel. 0904323771
» Darujem mačky. Daru-
jem mačiatka trojmesač-
né aj šesťmesačné Tel. 
0951646259

HOBBY A ŠPORT 11

» Predám horský bi-
cykel, cena 200 €.Tel. 
0940535403

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám 2 ks detský bicyk-
el zn. Dema, cena dohodou.
Tel. 0904323771

RÔZNE - INÉ 14

» Pšenica a jačmeň 
0902127914

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

» ŤZP 42 HĽADÁ ŽENU DO 
55R. 0944023252

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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.

Minister školstva Gröhling prezentuje 
reformu, ktorá má školy preniesť do 21. 
storočia. Takmer v strede svojho mandá-
tu. Asi má plné ruky práce s propagáciou 
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto nača-
sovaná reforma môže skončiť tak, že ďal-
ší minister = nová „reforma“. 

Z tém reformy má ísť o zmenu obsahu 
vzdelávania, rozvíjanie kritického mysle-
nia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digi-
talizáciu, pomoc deťom s poruchami uče-
nia, stanovenie maximálneho počtu detí v 
školských kluboch, znižovanie byrokracie a 
pod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná refor-
ma sa začína inak. 

Ak chceme zmeniť školy, treba do nich 
investovať! Aby sme motivovali kvalitných 
učiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať v 
škole. Aby školy disponovali aspoň štandard-
ným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V 
časoch, keď počítače na školách sú zastara-
né? A napojené na nekvalitný štátny internet? 

Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a 
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie 
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrá-
vali nekvalitní kandidáti. A potom neriadili 
školu ako diktatúru, ktorá postihuje všet-
kých s iným názorom. 

Zámer zmeniť obsah vzdelávania je 
správny. To tu malo byť dávno. Stanoviť ne-
vyhnutné poznatky a kompetencie využí-
vať naučené vedomosti. Básniť o odstránení 
memorovania je málo. 

Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa 
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďal-
ších. Treba nastaviť dokumentáciu tak, aby 
učitelia nerobili úradníkov. Ich náplňou je 
výchovno-vzdelávací proces, nie vyrábanie 
štatistík a archivácia lajstier. Nech sa posilní 
a riadne zaplatí ekonomický úsek škôl, kto-
rý má v náplni úradnícke práce. 

Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko za-
viesť až po tom, keď školy budú pripravené. 
Psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti už 
dávno mali byť na každej škole so zdravotne 
znevýhodnenými žiakmi. Nesmie sa však 
zabudnúť ani na deti bez diagnóz, tiež po-
trebujú pozornosť.  

V súvislosti s „reformou“ je hlúpy zá-
mer zvyšovania počtov žiakov v triedach. 
V čase, keď sa zvýrazňuje individuálny 
prístup! Reformou by bolo 15 - 18 žiakov v 
triede. A nebude treba ani asistentov. Neho-
voriac o tom, ako sa zvýši kvalita. 

Prečo stále nie je súčasťou vysokoškol-
ského štúdia v rámci didaktiky špeciálna 
pedagogika? Prečo stále neexistuje odbor 
pedagogický asistent? To naozaj stačí len 
maturita? Odborné vzdelanie je základným 
predpokladom.    

Nie, takto sa reforma nerobí. Predstavil 
sa iba marketing. Na druhej strane pochy-
bujem, že minister bez pedagogickej gra-
motnosti dokáže pochopiť skutočné potreby 
škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.

Potrebujeme reformu 
školstva, nie marketing

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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AKCIA

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

DCD708 D2S

2x 18V
2,0 Ah 179,95

195,95

ŠPECIÁLNA CENA

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

D25133

800 W
2,6 J 139,00

155,95

ŠPECIÁLNA CENA

1

850 W
125 mm

E4117

59,95
72,95

ŠPECIÁLNA CENAm 59
7

ŠPECIÁLNA

18V
Ah

JESENNÁ
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

INZERCIA

0908 979 469
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NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 

MULTIFOKÁLNE 
OKULIAROVÉ SKLÁ

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK               0918 237 833           WWW.DROPTIC.SK   

70%

LEN U NÁS
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Ak sa viditeľnosť  v hmle zhoršu-
je, zapnite tlmené svetlo a hmlové 
svetlá. Znížte svoju rýchlosť a vyhý-
bajte sa predbiehaniu. Nechajte si 
dostatočný reakčný čas na núdzové 
brzdenie zachovaním bezpečnej 
vzdialenosti od vozidla pred vami.

Jazdenie v hmle je nebezpečné, 
preto radšej spomaľte, zbytočne ne-
predbiehajte a neriskujte. Pravidelne 
kontrolujte svoju rýchlosť, pretože 
práve hmla spomaľuje reflexy a vy tak 
musíte myslieť dostatočne vpred. Zaují-
mavosťou je, že práve jazda v hmle nám 
navodzuje pocity, že ideme pomaly a 
mnohí tak zrýchlia. Dajte si na to pozor 
a radšej choďte podľa predpisov.

Pokiaľ sa neodvážite pokračovať v 
ceste, prípadne narazíte na nejakú po-
ruchu a ste nútení zastaviť, urobte tak 
mimo cesty. Radšej nájdite miesto cel-
kom mimo – odpočívadlo, parkovisko, 
čerpacia stanica, bočná cesta. Pokiaľ 
zastavíte na krajnici, alebo nebodaj 
rovno na ceste, riskujete zrážku s idú-
cim vozidlom, ktoré vás môže uvidieť 
neskoro.

Vo všeobecnosti pri jazde v hmle 
platí – myslite na bezpečnosť. Pod-
mienkou na rozpoznanie akýchkoľvek 
prekážok je dostatočný svetelný kon-
trast medzi pozorovaným predmetom a 
okolím. A čím je hmla hustejšia, tým je 
tento kontrast menší. To výrazným spô-
sobom zhoršuje odhad vzdialenosti. Aj 

preto musíme v hmle spomaliť a počítať 
s tým, že niektoré predmety môžu byť 
zrazu bližšie, než sme pôvodne pred-
pokladali. Určite sa nedajte „tlačiť“ 
rýchlejším vodičom za vami. Jazdite 
vždy len tak, aké sú vaše schopnosti, aj 
za cenu, že tým vytvoríte kolónu áut za 
vami. V tom momente sa totiž stávate 
„očami“ celej kolóny a je na vás veľká 
zodpovednosť. Ak však cítite, že ste 
pod tlakom, na najbližšom možnom 
mieste zastavte a umožnite rýchlejším 
vodičom dostať sa pred vás. Akékoľvek 
predchádzanie v hmle je totiž veľmi 
nebezpečným manévrom a je dokáza-
né, že pri dlhšej jazde za pomalším au-
tom a nemožnosti ho predbehnúť sa v 
rýchlejšie jazdiacich vodičoch hromadí 
napätie a stres, ktoré môžu vyústiť ku 
skratovému konaniu a nebezpečnému 
predchádzaniu, na ktoré môžete v ko-
nečnom dôsledku doplatiť aj vy.

Bezpečná jazda v hmle

» red    zdroj: Internet

alebo kúpiť v predajniach:

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

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz 

viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stre-
sy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať 
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď 
by už hlava mala odpočívať.

Nebezpečenstvo závislosti

Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu 
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme 
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu 
neustále chýba regenerácia, bez ktorej 
sa zvyšuje riziko viacerých chronických 
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí – 
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť 
problémy so spánkom pomocou rôznych 
syntetických tabletiek.

Tabletky na spánok fungujú u mnohých 
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným 
rizikom je vznik závislosti – mozog cel-
kom stratí schopnosť navodiť si pohodu 
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je 
spánok celkom nemožný. Iné skupiny 
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich 
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez 
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako 
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce 
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách, 
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie 
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi 
individuálne.

Zdravý život a čaje

Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom 

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľ-
vek tabletkám, mali by ste urobiť maxi-
mum pre fungovanie v zdravom režime: 
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud, 
nesledovať elektronické prístroje (hlavne 
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľah-
ké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez 
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne 
na čerstvom vzduchu a pred spánkom 
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad 
čítanie knihy.

Okrem týchto psychohygienických 
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť 
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké. 
Osvedčený relaxačný účinok má medov-

ka lekárska, valeriána lekárska, mäta 
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný, 
chmeľ či levanduľa.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskú-
šalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnej-
šieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozi-
tívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie. 
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá 
je pochádza z konopy siatej a poznali ju 
prastarí predkovia vo všetkých častiach 
zeme. Funguje tak, že stimuluje recepto-
ry endokanabinoidného systému v tele   
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mno-
hých procesoch organizmu. Podľa štúdie 
vedcov z Univerzity v Colorade v časopi-
se Permanente Journal z roku 2019 sa po 
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie 
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou. 
Obdobné výsledky majú aj viaceré men-
šie štúdie, avšak presný rozsah a očaká-
vané účinky nie sú zmapované natoľko, 
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité 
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť kaž-
dý individuálne. Štúdie sa však zhodujú 
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa 
neprejavili žiadne vedľajšie účinky. 

Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však pla-
tí, že žiaden prípravok nedokáže plne na-
hradiť efekt zdravotného životného štýlu 
a preto každému, odporúčame, aby pra-
coval najmä na odstránení dôvodov, pre 
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.                          
             » red.

Foto: Canva.com

SNOOPY salón pre psov
Malacky, Jánošíkova 4

0917 498 229, 0903 454 504

ROYAL PROJEKT
Kaviareň

Malacky, Radlinského 26

Zdravie a životy desaťtisíce ohroze-
ných ľudí žijúcich v blízkosti jednej z 
najväčších environmentálnych záťa-
ží na Slovensku spojili ministerstvá 
životného prostredia a vnútra. Po 
30-tich rokoch ignorovania štátnych 
inštitúcií a odkladov sa začalo s vy-
beraním toxických PCB látok z tzv. 
Ošipárne v areáli Chemka Strážske a 
s ich ukladaním do špeciálnych kon-
tajnerov. 

Minister životného prostredia Ján 
Budaj si spolu s ministrom vnútra Ro-
manom Mikulcom prezrel začaté práce. 
Podľa slov ministra životného prostredia 
Jána Budaja sa skončila dlhodobá nečin-
nosť a formálnych prehlásení predchá-
dzajúcich vládnych garnitúr. „My sme 
prešli od prázdnych fráz k činom a začali 
sme so záchrannými prácami. Ide o ná-
ročnú úlohu a manipulácia s nebezpeč-
ným odpadom si vyžiada profesionálny 
a zodpovedný prístup záchranných zlo-
žiek,“ zdôraznil minister životného pros-
tredia Ján Budaj.

Záchranné práce spočívajú vo vyťa-
žení nebezpečných látok, ktoré sa voľne 
nachádzajú v priestoroch tzv. Ošipárne, 
naložení PCB sudov a  kontaminovanej 
pôdy a ich následnom naložení do kon-
tajnerov, certifikovaných na uloženie 
takéhoto odpadu. „Ide o hermeticky uza-
tvorené kontajnery, odkiaľ je vylúčené 

ich presakovanie do okolitého prostre-
dia,“ podčiarkol minister Budaj.

Štátny geologický ústav Dionýza Štú-
ra vykoná analýzu obsahu nebezpečných 
látok a určí spôsob ich ďalšieho zneškod-
nenia. Geológovia zároveň naďalej mo-
nitorujú ďalšie lokality v areáli Chemka 
Strážske, a to Prameň a Tepláreň.

Uloženie stoviek ton toxických PCB 
látok sa neuskutočnilo oficiálne desať-
ročia. Stalo sa tak až po tom, ako išla 
spoločnosť do likvidácie a priemyselný 
areál bol podrobený kontrole štátnych 
orgánov. Zneškodnenie PCB látok, ťaž-
kých kovov a sanácia priľahlého územia 
v okolí Strážskeho a odkaliska Poša sa 
nachádza aj v programovom vyhlásení 
vlády. Vďaka aktívnemu zásahu Sloven-
skej inšpekcie životného prostredia sa 
zastavilo dotekanie škodlivých vôd do 
odkaliska Poša, z ktorého dovtedy vyte-
kali a znečisťovali celý kraj PCB látkami. 
V tejto chvíli sa už táto envirokriminalita 
nedeje.

Ľudia zo zemplínskeho 
trojuholníka smrti sa dočkali

» Zdroj: MŽPSR
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Takmer 40-ročná hudobná kariéra 
speváka, skladateľa a gitaristu Mar-
tina Ďurindu je nerozlučne spojená s 
kapelou Tublatanka, ktorej hity zne-
jú dodnes v rádiách na Slovensku a v 
Česku.

Martin Ďurinda sa narodil 8. novem-
bra 1961 v Bratislave. V hre na gitaru a 
klavír je samoukom, spievať ho učila 
matka, hlasová pedagogička na vysokej 
škole. Ešte v tínedžerskom veku v roku 
1977 sa stal členom skupiny Nervy, v kto-
rej pôsobili ďalší dnes už známi hudob-
níci Andrej Šeban či Marián Greksa.

Po maturite začal v roku 1982 študo-
vať farmáciu na Univerzite Komenského 
v Bratislave. Štúdium úspešne dokončil, 
ale dal prednosť koncertným pódiám 
pred lekárenským bielym plášťom. V 
roku 1982 stál za vznikom legendárnej 
kapely Tublatanka. V pôvodnej trojčlen-
nej zostave boli okrem Ďurindu basový 
gitarista Pavol Horváth a bubeník Juraj 
Černý. Názov kapely odvodili z mena 
Tublat. Tak sa volal opičiak z knihy Tar-
zan od Edgara R. Burroughsa.

Prvý koncert Tublatanka odohrala 
31. januára 1983 a zaujala nielen na po-
mery vtedajšej doby originálnym rocko-
vým zvukom, či textami Martina Sarva-
ša, ale aj tým, že jej prvým koncertným 
kostýmom boli ľudové kroje. O dva roky 
neskôr vydala Tublatanka ešte ako ama-
térska skupina prvý album Tublatanka 
(1985).

Rok po vydaní dnes už legendárnej 
platne, z ktorej pochádzajú skladby Šla-
bikár, Dajte mi na to liek, Rieka či Priateľ, 
sa trojica na čele s Ďurindom vydala na 
profesionálnu dráhu a vydala nemenej 
úspešný album Skúsime to cez vesmír 
(1986). Druhým albumom, na ktorom sa 
skupina prezentovala hitmi Skúsime to 
cez vesmír, Dnes či Vo veľkej škole dní, 
sa Tublatanka definitívne usadila v po-
predí česko-slovenskej hudobnej scény.Z 
tretej platne pochádza pieseň Pravda ví-
ťazí, ktorá odznela aj počas demonštrácií 
v Novembri ´89.

Po Nežnej revolúcii kapela nahrala 
album Nebo, peklo, raj (1990). Tri roky 
po jeho vydaní odišiel zo skupiny Paľo 
Horváth. Po jeho odchode pozval Ďurin-
da do Tublatanky gitaristu Doda Dubána 
zo skupiny Money Factor.

Dlhoročný líder Tublatanky Martin 
Ďurinda získal cenu Zväzu a interpretov 
za rok 2018 v kategórii najlepší spevák.

Maťo Ďurinda je už šesťdesiatnik

» red

Reprofoto Yiutube (@Radovan Rehák)
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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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Sociálna poisťovňa zverejnila for-
mulár čestného vyhlásenia, ktorým 
zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) môžu 
žiadať o odklad splatnosti poistného 
za október 2021. Lehota splatnosti sa 
im predĺži do 30. júna 2024.

Odložiť si úhradu poistného do 
Sociálnej poisťovne môžu zamestná-
vatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles 
čistého obratu alebo pokles príjmov 
z podnikania a z inej samostatnej zá-
robkovej činnosti o 40 percent a viac. 
Predĺženie lehoty na zaplatenie poist-
ného za október 2021 platí pre povinne 
nemocensky a povinne dôchodkovo 
poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za 
časť poistného za zamestnávateľa (nie 
za zamestnanca).

Sociálna poisťovňa odporúča vyu-
žiť elektronický formulár, ktorý zabez-
pečí rýchlu spätnú väzbu o zapracova-
ní predĺženej splatnosti poistného. V 
nevyhnutnom prípade je možné využiť 
aj listinnú podobu formulára, ktorú tre-
ba doručiť do príslušnej pobočky Soci-
álnej poisťovne.

Nové lehoty splatnosti odloženého 
poistného na sociálne poistenie za za-
mestnávateľa a za SZČO sú teda predĺ-
žené za mesiac:

máj 2020 do 31. marca 2022

jún 2020 do 30. júna 2022
júl 2020 do 30. septembra 2022
december 2020 do 31. decembra 2022
január 2021 do 31. marca 2023
február 2021 do 30. júna 2023
marec 2021 do 30. septembra 2023
apríl 2021 do 31. decembra 2023
máj 2021 do 31. marca 2024
október 2021 do 30. júna 2024

Koho sa možnosť 
odkladu odvodov týka?
- zamestnávateľov v časti ich odvodov 
za zamestnávateľa. Možnosť odkladu 
odvodov sa teda netýka časti poistné-
ho, ktoré odvádza zamestnávateľ za 
zamestnanca, kde naďalej platia pô-
vodné termíny splatnosti,
- povinne poistených samostatne zá-
robkovo činných osôb (SZČO).

O termínoch 
odkladu platby poistného

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

Už niekoľko rokov sa pravidelne na 
„Červenú stredu“ – tento rok 24. no-
vembra – opakuje na celom svete po-
zoruhodná udalosť – stovky katedrál, 
kostolov, pamiatok a verejných budov 
sa vo večerných hodinách rozsvietia 
červeným svetlom, aby vydali dôle-
žitý odkaz: že sloboda vierovyznania 
ani dnes nie je samozrejmosťou.

Červená farba, ktorá symbolizuje 
krv mučeníkov a  mnohých prenasledo-
vaných a trpiacich pre vieru, poukazuje 
v  tento deň na krutú realitu:  Celkovo 
až dve tretiny svetovej populácie (čiže 
5,7 miliardy ľudí) žijú v krajinách, kde 
sa právo na náboženskú slobodu vážne 
porušuje. Najintenzívnejší útlak pritom 
zažívajú kresťania – ich prípady tvoria 
až  70% nábožensky motivovaného ná-
silia.

Červená farba rozpráva príbehy ľudí 
ako je napríklad Leah Šaribuová, mladá 
Nigérijčanka, ktorá je od februára 2018 
až dodnes väznená islamistickými te-
roristami, pretože odmietla konvertovať 
na islam; alebo afganský kresťan Ali 
Ehsani, ktorého rodičov (utajených kres-
ťanov) zavraždil Taliban, a on ako 8-roč-
ný pri úteku z krajiny prišiel aj o svojho 
jediného brata.

Podobných príbehov by sa dalo 
menovať milióny. Niektoré z  nich majú 
šťastný koniec, no mnohé končia utrpe-
ním a smrťou. Každý deň vo svete položí 
život pre svoju vieru až 11 kresťanov.

V mene všetkých obetí náboženské-
ho prenasledovania, s cieľom vyjadriť so-
lidaritu a dať hlas tým, ktorí sú tragicky 
poznačení náboženskou nenávisťou, sa 
24. novembra 2021 rozsvietia červeným 
svetlom známe budovy ako napríklad 
katedrály v Montreale a Toronte, či Bazi-
lika Sacré-Coeur v Paríži. Na Slovensku 
budeme môcť v červenej opäť vidieť Bra-
tislavský hrad, Nitriansky hrad, alebo 
Dóm svätej Alžbety v Košiciach.

Spojme sa s ľuďmi na všetkých konti-
nentoch a tiež sa v tento deň prostredníc-
tvom modlitby či symbolickej červenej 
farby postavme za tých, ktorí sú pre svo-
je vierovyznanie prenasledovaní, diskri-
minovaní, alebo v núdzi. 

Spolu s  organizátorom kampane, 
nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, 
nás k  tomu pozýva aj samotný pápež 
František: „Vo svete, kde sa rozličné for-
my modernej tyranie snažia potlačiť ná-
boženskú slobodu alebo zredukovať ju 
do subkultúry bez práva vysloviť verejne 
svoj názor, či využívajú náboženstvo ako 
zámienku pre nenávisť a brutalitu, je ne-
vyhnutne potrebné, aby ľudia rozličných 
náboženských tradícií spojili svoje hlasy 
pri volaní po pokoji, tolerancii a rešpek-
tovaní dôstojnosti a práv iných.“

Viac informácií o Červenej strede a 
možnostiach zapojenia sa do kampa-
ne nájdete na webovej stránke www.
cervenastreda.sk.

Červená streda

» Zdroj: ACN
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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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od 99 €/t

 od 190 €/t

 SUPER CENY  SUPER CENY 

4
1
-0
0
3
0

Senica
Čáčovská cesta 5315/125

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu

09

w

Predávame aj kŕmne zmesi 
od belgického 

výrobcu Versele Laga.

Možnosť dovozu až k zákazníkovi. 

Ponúkame mládky Dominant 
pred znáškou v rôznych farbách. 
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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   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

399 € 449 €

599 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Kto pomôže osamelým deťom v nemocniciach
Zdravotní klauni navštevujú pravidelne vyše 80 detských oddelení na Slovensku

Osemročná Amálka leží v nemocnici dlhé tri 
mesiace, často trávi čas bez rodičov. Každý deň 
podstupuje liečbu spojenú s rôznymi vyšetre-
niami a odbermi. Už si na to zvykla, ale aj tak 
sa cíti občas osamelá a býva jej smutno za rodi-
nou, domovom aj kamarátmi. Vždy sa však teší 
na utorky a štvrtky. Vtedy ju totiž navštevujú 
zábavní doktori a sestričky s červenými nosmi, 
ktorí vedia, ako ju rozosmiať a zlepšiť jej náladu.
 

Aktuálne je v nemocniciach veľa chorých detí, 
ktoré musia denne čeliť bolesti, osamelosti 
a strachu z neznámeho lekárskeho prostredia. 
Poslaním nášho občianskeho združenia je priná-
šať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. 
Preto už 18. rok profesionálni zdravotní klauni 
pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc, 

kde sa nachádzajú detské oddelenia, ale tiež 
seniorov vo vyše 30 zariadeniach. Prostredníc-
tvom klaunského umenia pomáha viac ako 60 
zdravotných klaunov z Červeného nosa zmierniť 
stres a priniesť psychickú úľavu veľkým aj ma-
lým pacientom. Do nemocnice, kde leží Amálka, 
prichádzajú dvakrát do týždňa, aby jej a ďalším 
chorým deťom pomohli na chvíľu zabudnúť na 
ich trápenia spojené s chorobou i pobytom v ne-
mocnici, a vyčarili im úsmev na tvári. 
 

Aj vy môžete pomôcť deťom, ako je Amálka. 
Prispejte, prosím, akoukoľvek sumou online na 
www.cervenynos.sk alebo priamo na účet 
SK11 1100 0000 0026 2886 2684 a pomôžete 
tak vrátiť úsmev na tvár tým, ktorí to teraz naj-
viac potrebujú. ĎAKUJEME!Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková
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17. novembra 1939   
nacisti uzavreli české vysoké školy, množ-
stvo študentov deportovaných do koncen-
tračných táborov. O dva roky v Londýne 
vyhlásili 17. november ako Medzinárodný 
deň študentstva.

Výročia a udalosti
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Viac informácií o podmienkach na www.raiffeisen.sk/pozicka

Iba za

15 €
mesačne.
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• bez poplatkov
• máme pre vás pôžičky až do výšky 30 000 €

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): celková výška pôžičky: 1 000 EUR, 
výška mesačnej splátky: 15,00 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 13,15 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, 
počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako požadovaná z dôvodu, že pre výpočet 
RPMN bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 9,53 % p. a. ( xná), 
RPMN: 10,11 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 1 423,15 EUR.

Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní 
v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

AŽ TOĽKO ZA TAK MÁLO!

MÔŽETE MAŤ  AJ VY 

1000 €

RB_inzercia_1000za15_207x277_1121.indd   1RB_inzercia_1000za15_207x277_1121.indd   1 08/11/2021   10:3608/11/2021   10:36
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Obec Plavecký Mikuláš

podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na funkciu

riaditeľa Materskej školy

Plavecký Mikuláš

/Materská škola bez právnej subjektivity/

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
– kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky 1/2020 Z.z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,

– vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy pre príslušnú
kategóriu zamestnancov,

– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia
výberového konania,

– bezúhonnosť,
– zdravotná spôsobilosť,
– ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– overená kópia dokladu o vzdelaní,
– overená kópia dokladu o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady,
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
– výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon

pedagogickej činnosti,
– písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

pre potreby výberového konania,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzajúcich 

v prílohe žiadosti
Miesto predkladania žiadostí do výberového konania:
Obec Plavecký Mikuláš, Obecný úrad č. 307, 906 35 Plavecký Mikuláš
Termín ukončenia prijímania žiadostí:
do 15.12.2021 do 12.00 hodiny.
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom:
„Výberové konanie MŠ – neotvárať“.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom 
písomne oznámený.
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

STAVEBNINY

prijmeme na TPP

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

grepiniakova@krajn.sk, 0917 661 831

do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi
mzda: 900,- eur brutto + výkonnostné odmeny

ADMINISTRATÍVNEHO
PRACOVNÍKA
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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 1800 – 2100 €) // Zálohy

www.bdprofix.sk
ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

� spojovací a kotviaci materiál
� tesárske kovania a prvky
� železiarstvo
� elektronáradie
� pletivá, rebríky
� dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

cca 160 m od železn. 
priecestia vpravo

 

 

dobré ceny
+

bezproblémové

parkovanie

OTVORENÉ 

od PONDELKA do PIATKA

 07:45 - 16 :00 hod

OBEDOVÁ PRESTÁVKA

12:00 - 12:30 hod
PREDAJŇA A PARKOVANIE
V AREÁLI BÝVALÉHO AGROSTAVU 3
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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 ...

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:

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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HĽADÁME VODIČA
(vodičský preukaz C, E)

Kontakt: 0917 792 798

na SK - PREPRAVY
mzda 1000 € -1300 €/netto

na EU - PREPRAVY
mzda 1600 € - 2000 €/netto

L-TRANS Logistics s.r.o.
Staničná 12, 900 51 Zohor
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Farmaceut od 1200 € + mo�vačný systém

Laborant od 900 € + mo�vačný systém
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

BILLA Malacky Mzda: 3,58 €/h. brutto

Kaufland Malacky Mzda: 4,247 €/h. brutto 

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

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.
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PRIJMEME
UPRATOVAČKU

na penzión Zuzana
v Malackách

Mzda: 623 € mes. brutto
+ individuálny bonus

Nástup ihneď
Tel.: 0908 416 089
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

Kontakt: 0915 973 529

SERVISNÝ TECHNIK
vodičský preukaz skupiny B

stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru

nástupný plat 900 EUR brutto

(po zaškolení 1100 EUR brutto)

13. novembra 2019   
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Mo-
ravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

Výročia a udalosti
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• súrne hľadáme mužov-opatrovateľov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
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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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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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