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Týždenne do 27 450 domácností

Keby som mohol

TESTOVANIE
V STUPAVE Hlavná ul. 27
ANTIGÉNOVÉ a PCR TESTOVANIE

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

AG TEST • CENA: 9 €
PONDELOK – NEDEĽA

PCR TEST • CENA: 39 €
PONDELOK – NEDEĽA

7:30 – 11:45 h, 14:00 – 16:30 h

12:30 – 14:00 h

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

STAVEBNÉ
PRÁCElet
komp
0903 425 449

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

16-0010

NON STOP

10-0226

Často na to myslím, nielen teraz,
na konci roka. Keby som tak mohol
povzbudiť všetky zdravotné sestry a
bratov, zdravotnícky personál, lekárov. Môžem im iba od srdca poďakovať,
úprimne a pokorne, za to, že už takmer
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zubatej“ tých, ktorým osud ešte nejakú
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydržte ešte prosím, ja vám to nikdy nezabudnem“. Viem, že v tomto želaní nie
som na Slovensku sám. Viem, že takto
zmýšľajú mnohí.
Keby som tak mohol odpísať každému z vás, vážení čitatelia a čitateľky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky.
Dokonca by som rád odpísal aj tým,
ktorí poslali iba vulgárne nadávky,
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na
jednej ruke. Keby som mohol, každému
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou.
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťastím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďakovať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to,
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará
mama mi kázala, „a nezabudni poprosiť o odpustenie“... Keď som sa ako
malý pýtal koho, veselo mávla rukou
a povedala - „to máš jedno“. A dodala
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si dokonalý a že nie všetko, čo si vyviedol či
povedal, bolo správne“.
Keby som mohol napísať, že tento
týždeň už nemocnice neprijali žiadneho pacienta. Alebo, keby ustali hádky,
prekáračky, keby sa s pandémiou stratila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zároveň nás karhajú a poučujú o duchovnosti predvianočného času, keby som
mohol, tým by som...
Nie, to by asi nebolo
správne. Vážení čitatelia,
vďaka za vašu pozornosť.
Takú, či onakú. A aby rok
2022 bol pre vás rokom
slúžiaceho zdravia!

DOMÁCICH
A PRIEMYSELNÝCH
ŠIJACÍCH STROJOV
10-0241

Keby som tak mohol zmeniť ten náš
malý svet k lepšiemu! Keby som
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby
som tak mohol...

PREDAJ KVALITNÝCH UPCHATÝ
KRMÍV
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

PREDAJ KRMÍV, SENA,
SLAMY A VŠETKÝCH
DRUHOV OBILNÍN

0917 568 470

NONSTOP
0908 151 982

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

www.cistyodpad.sk

10-0004

MALACKY, Kozia 46/B

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

10-0059

KRMIVÁ

maliarske
a natieračské práce
» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu
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0908 437 079

NOVINKA

VARENÉ
OU
VÍNO SO-18SEB
.12.
iba 17.

16-0013

ROZVOZ ZDARMA!

• čistenie kožených
sedačiek

0908 857 304

10-0214

GAJARY

Sudové
é
vé
ov
šo
a fľaš
víno
MÁME OTVORENÉ! od 1,30

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom
Po-So: 9-19, Ne: 10-19

16-0044

adrian.hurban@centrum.sk

0905 704 309
• upratovanie

52-0012-1

10-0164

ing. kubaška

BLAHOŽELANIE, SLUŽBY
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15. decembra 2021
oslávila naša drahá

Ľudmila Osuská
krásne 87. narodeniny.
Všetko dobré k Tvojmu sviatku, prijmi naše
želanie, nech Ti šťastie, zdravie, láska nablízku
vždy zostane. To Ti prajú dcéry Terézia
a Ľudmila, syn Ján, vnúčatá a pravnúčatá.

Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk

75-108

Redakcia:

10-0239
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

Malacky

Veľké Leváre

Gen. M.R. Štefánika 36

Zdravotné stredisko

Malacky

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

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

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

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

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

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

16-0055

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

ORDINAČNÉ HODINY

najlepšie
ceny
v regióne

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

16-0242

Stupava

0911 566 799

0904 466 799

Stredné Slovensko
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

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

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

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

BENÁTSKE
STIERKY
0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com
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10-0040

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

SLUŽBY
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Pokojné, zdravé a šťastné Vianoce želá team

ČAS NA
É
VIANOČNÉ
DARČEKY

10-0240

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

16-0106

Ďakujeme našim zákazníkom
za prejavenú priazeň a spoluprácu.
Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia
a úspechov v Novom roku
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ďakujeme vám
za spoluprácu v uplynulom
roku a do nového roka
vám želáme veľa šťastia,
zdravia, osobných
a pracovných úspechov.

Frézovanie
KVALITA PRE REMESELNÍKOV

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

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

ZĽAVAEZ

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

www.metiron.sk

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

MA21-50 strana -
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16-0127

41-98

komínov

SPOMIENKY, SLUŽBY

V hlbokom zármutku oznamujeme
príbuzným a známym, že naša drahá
manželka, mama, babka, svokra, švagriná,
teta, krstná mama, učiteľka a priateľka

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

FRANTIŠEK KLEINEDLER.

rod. Čermáková
nás navždy opustila 11. 12. 2021
vo veku 79 rokov.

S láskou v srdci spomínajú mama Mária,
bratia Jozef, Ladislav, Jaroslav s rodinou, dcéry
Barbora, Kristína, ostatná rodina, priatelia
a známi. Prosím, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomíname...

16-0017

NEMECKY, ANGLICKY,
ČESKY

24. 12. 2021 si pripomíname rok, čo nás
opustil syn, otec, brat, švagor, strýko

Mgr. DAGMAR KLEMPOVÁ

S láskou a úctou spomína celá rodina.
Kto ste ju poznali, spomínajte s nami.

MALACKY
Nová ul. 39
e-mail: office@e-manag.sk

034/774 3321, 0948 062 319

K A M E N Á R ST VO

Sú vety, ktoré Ti
už nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré
nikdy nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré
stále spomíname.

NAJLACNEJŠÍ

na Slovensku

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

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

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

10-0024

Dňa 03. 12. 2021 uplynú 2
roky od úmrtia našej drahej
mamy, babky a prababky
Márie Ragasovej rod Hoferovej z Lozorna. Zároveň
sme si v júli pripomenuli už
46. výročie úmrtia milovaného otca Štefana Ragasa
z Lozorna. S láskou spomínajú dcéry Zlata a Iveta s
rodinami i ostatná rodina.

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

0907 721 667, Malacky

10-0237

SPOMIENKY
Dňa 12. 12.
2021 je rok,
čo nás opustila milovaná
manželka,
mama, sestra, babka, prababka Mária
Vrábelová z Veľkých Levár.
S láskou a úctou spomína
manžel s celou rodinou.
Odpočívaj v pokoji!

OBKLADY A DLAŽBY

To že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť zostáva
a tiché spomínanie.

Neplačte, že som odišla,
ten pokoj mi prajte,
len v srdci večnú spomienku
si na mňa uchovajte.

10-0236

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01

ĽUBOŠA OŽVOLDA
z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú rodičia
a sestra s rodinou. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Očiam si odišla,
v srdciach si zostala...

03

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB

Dňa 24. 12. 2021 si pripomíname
smutné 10. výročie úmrtia

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

ALBÍNY KYSELÁKOVEJ
rod. Ambrovej z Kuchyne.

Chcete si podať inzerát?

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

Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663
Výročia a udalosti
BBC ukončilo vysielanie BBC world v slovenskom jazyku

20. decembra 2005
SERVIS A OPRAVY
tel.: 0917 977 235

MA21-50 strana -
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16-0012

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk
www.pohrebníctvo-ecker.sk

94-0101

S láskou spomínajú dcéra Mariana
a syn Ján s rodinami, vnúčatá Michal,
Zuzka, Hanka, Peter, Róbert, brat
Ľudovít a švagriná. Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spomienku.

10-0235

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Prenajmem 1-posteľovú
izbu v Ma, cena 150 € / mes
s energiami, len pre pánov.
Tel. 0903214187
» V centre Ma dám do dlhodobého prenájmu 2-izb
zariadený byt v rod. dome,
samost. vchod z ulice, dvor,
vhodný pre 1 - 2 zamestnané osoby.Tel. 0910190666
» Dám do prenájmu kompletne prerobený, moderný,
jednoizbový byt v centre
Malaciek na Veľkomoravskej ulici. Voľný od januára
2022. Cena 440 €/mesiac.
Tel. 0903482310

~ Komplexné pohrebné a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých

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

16-0207

03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ

Dňa 27. 12. 2021 si pripomíname
nedožitých 40 rokov nášho drahého

10-0227

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim babetu, starú
vzduchovku aj pokazenú.
Tel. 0907374235
» Kúpim Škodu Oktáviu, alebo Fabiu.Tel. 0905218938
» Kúpim havarované, alebo motoricky poškodené
auto aj motocykel.Tel.
0903416726
» KÚPIM SIMSON ENDURO
ELECTRONIC STARÝ PIONIER
JAWA 05 JAWA 20 JAWA 21
JAWA MUSTANG STADION
JAWA 90,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521

SLUŽBY

5

33-0098

MALACKO
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SLUŽBY
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Občianska
riadková
inzercia
DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
07

» Kúpim dom do 25 km od
MALACIEK do 45000 €.Tel.
0910539635
» Vymením 1-izb byt v Ma
Stupavská ul. za 1-izbový v
centre Ma.Tel. 0949240094
» MALACKY, kúpim byt do
75000€. 0949 375 038
» Kúpim dom do 25km od
MALACIEK, do 45000 €. 0910
/ 539 635
» Kúpim záhradu, do 3000
€. 0949 375 038

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800

449 €

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

0903 342 475

STAVBA
08 STAVBA08

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-05

2300

1500

1500

399 €

10% ZĽAVA

1500

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

11

» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0903765606
» Kúpim rôzne starožitnosti. Hodiny, mince, mažiare a
pod.Tel. 0903818122
DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» PREDÁM BEŽECKÝ PÁS
SANGAR 12999 0903771916
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» KTO DARUJE OBLEČENIE
OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ POMÔCKY POTRAVINY ĎAKUJEM
T. Č 0948710036

15 HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU

15

16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA

16

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

ZĽAVA až do 40%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certiﬁkát

ZADARMO:
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

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

Chcete si
podať
inzerát?

41-09

AKCIA december 2021

HĹBKOVÉ

CHUDÍK -

Karol Mikláš

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

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

16-0183

Hviezdoslavova 309, Senica

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

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.

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

16-0189

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Bocán s.r.o.,

BRIKETY
PELETY

DREVENÉ, KÔROVÉ, UHOĽNÉ, SLNEČNICOVÉ

DREVENÉ, SLNEČNICOVÉ

www.palivalanzhot.sk
Tel: +420 733 712 755
AJ S DOPRAVOU

MA21-50 strana -
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63-156

» Predám pšenicu, kŕmnu
mrkvu a cukrovú repu.Tel.
0905695828
» Predám čínske kačice,
králiky Nitran, ZDR. Wtm vlnitá.Tel. 0904323771
» Predám pšenicu a jačmeň,
cena 24 € / 1 q, M. Cauner,
Kostolište 152, Tel. 0911 206
783.Tel. 0908151966
» Predám šteňatá jazvečíka, čínske kačice biele,
kamerunské kozičky, cena
dohodou.Tel. 0917466935
» Predám pšenicu a jačmeň.Tel. 0902127914
» Predám čisté oceľové sudy
(200l) s uzáverom , vhodné
na obilie alebo vodu 10€/ks
kontak:0903406475

SUPER CENY
od 99 €/t
od 190 €/t

10-0029

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

www.kamenarstvo-bocan.sk

09

63-0018

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

MALACKO

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

Minister
Samuel Vlčan:

úloha poľovníkov. Poľovníci sú kľúčoví aj z toho
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov
na uloženie ulovených diviakov a za každého
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce
zástrelné.

Africký mor
ohrozuje
chov domácich
ošípaných
Čo je africký mor ošípaných a prečo je
nebezpečný?
Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.
Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo
šírenie moru?
Spustili sme národnú kampaň na zastavenie
šírenia afrického chovu. Rozdelili sme Slovensko
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch,
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil,
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol
potvrdený, tiež prebieha masívny odlov diviačej zveri.
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov.
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mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch.
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?
Treba povedať, že neexistuje zákonná
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú
práve v lese na postriežke. Keďže nám však
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí,
že by občania mali chodiť iba po vyznačených
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti,
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto
svojej vychádzky do lesa.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať
k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané
nie je/sú v poriadku?
V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ,
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je
prevencia.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese
potvrdený výskyt AMO?
Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú,
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?
Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe
viacerých ďalších parametrov.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého
diviaka?
Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu,
ktorému revír patrí, alebo informovať obecný, resp.
mestský úrad.

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť
mestá a obce?
Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach,
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu,
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest
a obcí nezastupiteľná.

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru
musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je

941210124

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj
to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky,

MA21-50 strana -
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V krajine zrodu Afrodity
volenkárov,“ prezradil Okan Tütünçim,
majiteľ CK na Severnom Cypre. Prísne opatrenia, ktoré sa v krajine dodržiavajú majú podľa neho význam.

očas našej cesty s CK Hydrotour
sme sa vybrali na Severný Cyprus. Miesto, kde sa podľa legendy
z morskej peny zrodila bohyňa Afrodita. Divokejšie zátoky a nádherné
piesočnaté pláže, ktorým hovoria aj
„zlaté pláže.“ Na Severnom Cypre
vďaka dodržiavaniu stanovených
pravidiel máte pocit, akoby žiadna
pandémia nikdy ani nebola.

P

voria svorne dovolenkári na mieste.
Pri vstupe na územie bolo v čase našej návštevy potrebné preukázať sa
negatívnym PCR testom a dokladom
o plnom očkovaním. „Tým, že sme na
ostrove je jednoduché dodržiavať
striktné pravidlá. Dáva to aj väčší pocit bezpečia pre prichádzajúcich do-

Netreba sa báť ciest
Severný Cyprus si získal prezývku aj
malé Las Vegas. Biznismeni i hviezdy tureckých telenoviel tu radi chodia na dovolenky a v kasínach šteklia
šťastie. My sme na svojich potulkách
natrafili na slovenského speváka
Pavla Hammela. Okrem Severného
Cypru, bol aj v Ománe. „Netreba sa
báť ciest. Letecké spoločnosti aj rezorty si na opatrenia naozaj dávajú

Na ostrove je to jednoduché
Široké pláže, 330 slnečných dní
v roku a veľký kus histórie k tomu.
To je Severný Cyprus. V tejto krajine
v rámci cestovného ruchu stavili na
bezpečnosť. „Sme ako v bubline,“ ho-

MA21-50 strana -
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pozor,“ zareagoval. Pobavil nás tiež
vtipnou príhodou o tom, ako chcel ísť
z ležadla ku moru a na tvár si omylom
automaticky nasadil rúško.
Turisti z celého sveta
Letoviská na nohy postavila práve
zaočkovanosť personálu i turistov.
„Vidíme to nielen na Cypre aj v Turecku, pandémiu zvládajú tak, že prijali
účinné opatrenia, ktoré hlavne dodržiavajú a to umožňuje, že do týchto
krajín stále prichádzajú turisti z celého sveta,” vysvetlil generálny riaditeľ
CK Hydrotour Mikuláš Milko. Aj vy
sa už neviete dočkať ďalšieho leta?
S CK Hydrotour si vďaka predpredaju pobytov teraz môžete rezervovať
dovolenky do obľúbených dovolenkových destinácií ako Turecko, Grécko,
Severný Cyprus či Jordánsko za výborné ceny.

SLUŽBY

9

10-0230

MALACKO
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33-0101

10

Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko choré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma?
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje.
A s ňou celá jej rodina.
Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom.
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen malým pacientom, ale celej rodine.

Foto, autor: Stanislav Mihalík

„Mirka má klaunov veľmi rada. Ešte len počuje
slovo ‚klaun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A keď
sa dozvie, že prídu k nám, skáče od radosti. Klauni

MA21-50 strana -
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u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale
aj dospelých. Nie je nič krajšie, ako vidieť dieťa naozaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši klauni u nás
doma dokážu. Ďakujeme Vám za to,“ napísala do
Červeného nosa Mirkina mamina.
V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodiny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne pohoda a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené radosťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme
navštívili Mirku a jej rodinu.
Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým,
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.

SLUŽBY

MALACKO
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MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

i

16-0002
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ŠTEFÁNIKOVA 514
j;89jS

TO T U E ŠT E N E B O LO

-35%
VYBRANÉ

OKULIAROVÉ
RÁMY

OPTIKADROPTIK

DR.OPTIK_SK 0918 237 833 WWW.DROPTIC.SK
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LEN DO KONCA ROKA
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Už prichádza
nový rok s novou Kia Sportage.

ĎAKUJEME VÁM ZA DÔVERU !

Malacky Auto, s. r. o.

Pezinská 37, Malacky
tel.: 0948 303 226
kia-predaj@malacky-auto.sk
www.malacky-auto.sk

16-0087

Kia Motors Sales Slovensko s. r. o.: Údaje o spotrebe a emisiách budú zverejnené po homologizácii nového vozidla.
*Záruka 7 rokov / 150 000 km. Obrázok je ilustračný.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zimné záhrady

prístrešky

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

2.
31.1

splátky od 98 €

splátkyod
od99
99€€
splátky

VIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
V

splátky od 149 €

1
202

ssplátky
sp
plát
átky ood
splátky
od d49€€€

VYHRAJTE 400 €

63-06

63-36

0948 787 777 | www.balkona.eu Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

www.bdproﬁx.sk

dobré ceny + bezproblémové parkovanie

PREDAJŇA A PARKOVANIE
V AREÁLI BÝVALÉHO AGROSTAVU
MA21-50 strana -
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NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ...
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SBS GUARDING s. r. o.

TEPELNÉ
ČERPADLÁ

príjme strážnikov na prevádzky

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

•predaj
0910 111 100 / 0905 744 062 •montáž
•servis
www.klimatizacia.info

36-0002
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
16-0034

• VODIČ "B", "T"

Priemerná mzda 1.450,- € brutto

• VODIČ "C"

UBYTOVANIE ZDARMA
Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
0948 612 123 borutova@aii.sk, 0948 916 727 zichova@aii.sk

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
e
0903 526 876 | 0910 114 407

L-TRANS Logistics s.r.o.
Staničná 12, 900 51 Zohor

Všetkým našim verným
zákazníkom a fanúšikom

HĽADÁME VODIČA
(vodičský preukaz C, E)

41-01

žalúzie · siete · rolety · roletky · okná · dvere · zasklenie balkónov · zimné záhrady

14

Kontakt: 0917 792 798

10-0232

na SK - PREPRAVY
mzda 1000 € -1300 €/netto
na EU - PREPRAVY
mzda 1600 € - 2000 €/netto

prajeme pokojné prežitie u
Vianočných sviatkov a Šťastný nový rok.
Veríme, že sa vidíme opäť v novom roku!

MA21-50 strana -
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Priemerná mzda 1.700,- € brutto

ZAMESTNANIE

MALACKO
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Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:

• OPERÁTOR /-KA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• KONTROLÓR
Bližšie informácie telefonicky: 0911 226 166, 034/778 20 90 alebo osobne
Radlinského 23, Malacky 90101, v čase po – pia 8:00-12:00 / 12:30 – 16:00
oﬃce@ttcontrols.sk, www.ttcontrols.sk
Pre náš závod v LOZORNE hľadáme kolegov

16-0241

PRÁCA NA ŽL • Miesto výkonu práce: APP Lozorno

SBS GUARDING s. r. o.

HĽADÁME
VODIČA

Hlavné úlohy a zodpovednosti tejto pozície:

v Malackách
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

dodávky v EÚ
Nástup ihneď
Mzda
1400 – 2000 €

Pridajte sa k nám, budujte svoju kariéru a využite svoju energiu
správnym smerom.

0917 330 383
jume@jume.sk

Výsledkom Vašej práce budú pekné, pohodlné a funkčné
sedačky v známych značkách nášho zákazníka VW Bratislava.

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk


10-0220

- montáž a kompletizácia sedačiek podľa pracovných postupov
- kontrola hotovej práce - zodpovednosť za kvalitu
a správne prevedenie výrobku





0905 859 679

   

  
 
  
     
 





  

10-0234

66-286

Mária Tománková, +421 918 949 416
maria.tomankova@faurecia.com




Radi Vás privítame v našom tíme, ktorého cieľom je inšpirovať
k bezpečnejšej, pohodlnejšej, prispôsobenejšej a udržateľnejšej
mobilite.
Kontaktná osoba:

36-0002

OPERÁTOR VÝROBY

príjme strážnikov na prevádzky

U nás si zarobíte !
Nielen pred Vianocami,
ale aj cez lockdown.
Najširšia ponuka práce a brigád.
Práca na TPP, dohodu aj živnosť.
Týždenné vyplácanie a ďalšie benefity ...
+421 903 702 333
Presvedčte
sa sami

www.proplusco.sk

MA21-50 strana -
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benzoix - freepik.com
32-0010-10

info@proplusco.sk

ZDRAVIE / SLUŽBY
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HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

85_0060

0800 500 091
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