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„Nepoznám na svete nič iné, čo by 
malo toľko sily ako slovo. Niekedy 
napíšem jedno a pozerám sa naň, až 
kým nezačne žiariť,“ povedala Emi-
ly Dickinson.

Slová – vedia rozjasniť deň, povzbu-
diť, pohladiť, liečiť, spôsobiť radosť, ale 
aj uraziť, zneistiť, odradiť, zarmútiť a 
zraňovať. Niekedy im prikladáme zby-
točne väčší význam, ako v skutočnosti 
majú, inokedy ich vnímame možno 
oveľa menej, ako by si zaslúžili. Slová – 
tie mocné čarodejky.

Slová, či už napísané alebo vyriek-
nuté, môžu mať veľkú silu a v rukách 
tých, ktorí ich vedia správne používať, 
predstavujú obrovskú moc. Majstri slo-
va, napríklad spisovatelia, ich doká-
žu ukladať tak prekrásne, že ich diela 
nadchýnajú tisíce ľudí po celom svete 
a obratní politici dokážu vďaka nim do-
konca zmanipulovať celé národy.

Vždy majme na pamäti, že slová, 
ktoré vyslovíme, dokážu urobiť náš ži-
vot a život ľudí okolo nás lepším alebo 

horším. Vhodne zvolené slová vedia 
zachrániť nejednu situáciu. Niekedy 
môžu slová, ktoré vyriekneme, toho 
druhého hlboko raniť a neraz je veľmi 
ťažké vziať ich späť, pretože rana, kto-
rú spôsobili na duši, je príliš hlboká. 
Inokedy dokážu naše slová pôsobiť 
ako živá voda, zahriať pri srdci, dostať 
iného človeka z najhoršieho či zlepšiť 
mu deň. Stačí pozdrav spojený s milým 
úsmevom, pochvala či zopár slov uzna-
nia.

Zvykne sa hovoriť „dvakrát meraj 
a raz strihaj“ a podobne by tomu malo 
byť aj v prípade slov, ktoré vychádzajú 
z našich úst. Radšej sa na 
chvíľku stíšme, narátajme 
v duchu do päť a až potom 
tasme zbrane. Najskôr 
myslime, až potom ho-
vorme. A vtedy, keď si 
to okolnosti vyžadujú 
a môžeme naše slo-
vá použiť ako liek, 
nešetrime nimi.

Vážme slová

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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0908 437 079

• UPRATOVANIE 

• UMÝVANIE OKIEN 

ING. KUBAŠKA
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

PREDAJ LIAHNÍ
PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

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

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY

BENÁTSKE STIERKY SAN MARCO
0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com
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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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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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NÁTER: EUROOKIEN, 
OKIEN, DVERÍ, ZÁRUBNÍ

0905 621 229
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU
0905 536 559

CHUDÍK 
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NEMECKY, ANGLICKY,
ČESKY

034/774 3321, 0948 062 319

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: office@e-manag.sk

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady
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Detský medzinárodný folklór-
ny festival Mravenec sa už dávno 
dostal do povedomia milovníkov 
folklóru na celom Slovensku. 

V jeho 13 ročnej histórii sa ho zú-
častnilo množstvo detských súborov 
zo všetkých regiónov našej republi-
ky, ba aj zo zahraničia. V Plaveckom 
Štvrtku už vystupovali súbory z Čes-
kej republiky, Rakúska, Poľska, Ma-
ďarska, Bosny a Hercegoviny a tiež 
aj z ďalekej Panamy. Tento rok sa 
toto podujatie uskutoční 10.septem-
bra 2022 o 13:30 hod. Organizátorom 
je Občianske združenie ŠTVRTČAN 
v spolupráci s obcou Plavecký Štvr-
tok. 

Do Plaveckého Štvrtka zavítajú 
súbory z Bratislavy, Senca, Kútov, 
Malaciek, Očovej ako aj zo Zlína a 
Viedne. Samozrejme nebudú chýbať 
domáce súbory Štvrtčánek a Štvrt-
čan. Viac ako 300 detských účastní-
kov predvedie tance, piesne a kroje, 

ktorými budú prezentovať tradície a 
zvyky zo svojich regiónov. Návštev-
níci zo širokého okolia majú príleži-
tosť stráviť popoludnie plné detskej 
radosti, krásnych krojov, piesní a 
tancov. Doterajšie ročníky tohto 
festivalu ukázali, že ľudia z nášho 
krásneho Záhoria milujú folklór, čo 
každoročne potvrdzujú veľkou náv-
števnosťou. Preto aj tento rok pozý-
vame širokú verejnosť do našej obce, 
aby boli účastníkmi tohto krásneho 
podujatia. Vstupné je dobrovoľné a 
súčasťou programu bude aj tombola.

Za možnosť každoročne zor-
ganizovať tento festival chceme 
poďakovať jeho podporovateľom, 
ktorými sú obec Plavecký Štvr-
tok, NAFTA a.s. a nadácia EPH.

MRAVENEC v Plaveckom Štvrtku
13. ročník detského medzinárodného folklórneho festivalu

» Ing. Ivan Slezák
predseda OZ ŠTVRTČAN
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Ponuka na predaj prebytočného nehnuteľného
a hnuteľného majetku štátu - výberové konanie

VOJENSKÉ  LESY A MAJETKY SR
š.p. Pliešovce, o.z. Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky

Písomné ponuky zašlite do  19.09.2022  do 10.00 hod.
Obálku označiť: „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE

VLM SR – AREÁL OZ MALACKY“.
Informácie o výberovom konaní na stránke: www.vlm.sk

1. Nehnuteľnosti – stavba – administratívna budova 
s.č. 929 na parcele registra “C“ č. 2854/3  a pozemky - 

parcela registra “C“ č. 2854/1 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 780 m2, parcela registra “C“ č. 2854/3 
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 284 m2, parcela 

registra “C“ č. 2854/9 – zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 315 m2, parcela registra “C“ č. 2854/12 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2 a parcela 
registra “C“ č. 2854/13 – zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 170 m2 v k.ú. Malacky, obec Malacky, okres 
Malacky s vonkajšími úpravami a príslušenstvom.

Minimálna predajná cena:  1 190 000,00 €

Vyhlasovateľ výberového konania vyžaduje
zloženie zábezpeky vo výške 357 000,00 €.
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SERVIS
PLYNOVÝCH
KOTLOV 

Ročné revízie a servis kotlov Protherm
0902 233 400

info@serviskotlovmalacky.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
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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0907 721 667, Malacky

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

3. septembra 1918  
vláda USA uznala Česko-slovenskú ná-
rodnú radu za česko-slovenskú vládu a 
pripojila sa tak k predchádzajúcemu fran-
cúzskemu (29. júna) a britskému (9. au-
gusta) diplomatickému uznaniu ČSR

Výročia a udalosti
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MALAKO
0911 871 719  • michaelmal@azet.sk

Čo robíme?
• okrasné záhrady
• fontány
• jazierka
• úprava záhrad
• okrasné dreviny
• chodníky
• závlahy

Čo robíme?
• realizácia stavby
• obvodové múry
• omietky/stierky
• maľovanie
• zateplovanie
• dlažby
• opravy
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

529 € 579 €

799 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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8. septembra 1967   
v Prahe sa začala stavba diaľnice Praha – 
Bratislava
9. septembra 1928   
bol založený Symfonický orchester Slo-
venského rozhlasu, najstarší profesionál-
ny orchester na Slovensku

Výročia a udalosti

0905 859 679
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K & K - Pivničné slávnosti v Jedenspeigen
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10. septembra od 13:00 h
v cca 15 pivničkách vinárskej ulice
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srdečne pozýva deti a všetkých občanov na
OBEC KOSTOLIŠTE

UKONČENIA LETA
v sobotu 10. septembra 2022

na futbalovom štadióne v Kostoliš

Akciu podporujú

Pripravené je pre Vás bohaté občestvenie

14.00

15.30
17.00

18.00

19.00

20.00

Nafukovacie hrady, hry pre de,
maľovanie na tvár, jazda na koníkoch
Bábkové divadlo pre de
Pavol Hammel
Počas programu bude prebiehať
XIII. ročník súťaže vo varení gulášu
Mažoretky ELLA
Vyhodnotenie súťaže O NAJLEPŠÍ GULÁŠ
Duchoňovci
hrajú piesne Karola Duchoňa
Ľudová veselica, do tanca hrá skupina FORSAX

PROGRAM

ch
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Dňa 5. 9. 
2022 uply-
nú 4 roky, čo 
nás navždy 
opustil vo 
veku 66 rokov 
manžel, otec a dedo Rudolf 
Eliaš z Malaciek. S láskou 
a úctou spomína smútiaca 
rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomien-
ku.

Dňa 6. 9. 
2022 uplynú 
3 roky, čo nás 
navždy opus-
tila naša 
m i l o v a n á 
manželka, mamička, babka 
a prababka Mária Žilavá zo 
Sološnice. S láskou spomí-
name.

To, že sa rana 
zahojí, je len 
klamné zda-
nie. V srdci 
nám bolesť 
zostáva a ti-
ché spomínanie. Dňa 6. 9. si 
pripomíname veľmi smutné 
prvé výročie úmrtia nášho 
drahého Jozefa Horínka z 
Veľkých Levár. S láskou a 
úctou spomína dcéra Iva-
na, vnuk David a ostatná 
rodina.

Dňa 9. 9. 
2022 si pripo-
menieme 5. 
výročie úmr-
tia Mikuláša 
Majzúna. S 
láskou spomína manželka, 
syn a dcéra s rodinami, os-
tatná rodina a priatelia. 

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04
» Prenajmem pekný a 
slnečný 1,5 izbový byt 
- Malacky centrum.Tel. 
0940784789
» Dám do prenájmu 2 izby v 
RD.Tel. 0905932625
» Dám do prenájmu 2 izbo-
vý byt.Tel. 0911600602
» Dám do prenájmu samo-
statný zariadený bytový 
priestor v podkroví RD, par-
kovanie vo dvore, cena do-
hodou.Tel. 0908195071

DOMY - PREDAJ 05

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   

Slivky sú nielen chuťovo výbor-
né ovocie, ale taktiež sú zdrojom 
množstva zdraviu prospešných ži-
vín. Je čas ich dozrievania a tak si 
ich doprajme čo najviac.

Slivky pochádzajú z oblasti Kau-
kazu, no dnes sú rozšírené po celom 
svete. Najrozšírenejším druhom v Eu-
rópe je slivka domáca - listnatý strom, 
ktorého plody majú oválny tvar, modrú 
až modrofialovú šupku, zelenkastú du-
žinu a kôstku. Existuje veľa poddruhov 
slivky domácej, ktoré sa líšia tvarom, 
veľkosťou i farbou.

Účinky na zdravie
Slivky sú bohaté na vitamín C, pro-

vitamín A a vitamíny skupiny B, z 
minerálov napríklad draslík, horčík 
či fosfor. Obsahujú aj vlákninu, kto-
rá vytvára pocit plnosti a napomáha 
zabezpečovať zdravý pohyb tráviace-
ho traktu. „Navyše slivky obsahujú i 
zlúčeninu sorbitol, ktorý má laxatívne 
účinky, čím pomáhajú pri zápche“, ho-
vorí MUDr Šranková z Poradne zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Bratislava. Slivky obsahujú 
i polyfenolové zlúčeniny, ktoré majú 
antioxidačné schopnosti. 

Zber a použitie
Zrelé slivky by mali byť na dotyk 

mierne poddajné, nie tvrdé ani príliš 
mäkké. Môžeme ich skladovať v chlad-

ničke a tie tvrdšie môžeme ponechať 
dozrievať v papierovom vrecúšku pri 
izbovej teplote. Spotrebovať je ich treba 
v priebehu niekoľkých dní.

Slivky konzumujeme samostatne, 
ale vhodné sú napríklad aj ako dopl-
nok do šalátov. Pripraviť z nich môže-
me omáčky k mäsu, či upiecť chutné 
koláče. Pripraviť sa z nich dajú šťavy a 
vhodné sú i na konzervovanie, výrobu 
destilátov a džemov.

Všimli ste si?
Pri zbere či nákupe sliviek je často 

vidieť, že ich šupka je pokrytá či skôr 
zaprášená ľahkým bielym povlakom. 
Tento povlak pomáha chrániť ovocie, 
napríklad pred infekciami a pomáha 
predchádzať strate vody.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava

Slivky – zdravé ovocie z našich záhrad

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay
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Dňa 5. 9. 2022 si pipomíname 
smutné 10. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý a milovaný

JAROSLAV ŠELBICKÝ
z Malaciek.

Človek odchádza,
ale všetko krásne, 
čo nám dal,
zostáva v našich srdciach.

S láskou a úctou spomína dcéra Jarka a rodina
Šelbická. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
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Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–16, So: 9–12

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

Radi Vás privítame v našej kancelárii. Vyberte si VZORKY kameňa a doplnkov.

2

ZĽAVY
AŽ DO 50 %

na všetky
kamenárske

práce

Pri objednaní
kompletného pomníka

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA

R O B Í M E  N A J L A C N E J Š I E
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Kamenárstvo
Šarko-M.& syn

Malacky, Cesta mládeže 30
(smerom na nový cintorín)

Výstavná miestnosť

V prípade záujmu o naše služby si dohodnite
stretnutie vopred na tel. 0905 138 881

Stupava, Hlavná 17
pon- pia 9.00 - 15.00
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

montáž do 15 dní
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STAVEBNÉ PRÁCE
VÝROBA A DOPRAVA
BETÓNOVÝCH ZMESÍ

PREDAJ BETONÁRSKEJ OCELE
A VIAZANIE ARMATÚR

PREDAJ ŠTRKU, PIESKU
A OKRASNÉHO KAMEŇA

PREDAJ STAVEBNÉHO
MATERIÁLU

Moravský Svätý Ján 401
0905 638 665 | 1hasso1@gmail.com

5. septembra 1960  
Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympij-
ských hrách v Ríme

Výročia a udalosti
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Dňa 7. 9. 2022 uplynie 2. výročie, 
čo nás navždy opustil vo veku 80 rokov
náš drahý manžel, otec, dedo a pradedo

ALOJZ �ŠUBA z Malaciek.

Ďakujeme za všetko,
aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach ostávaš 
stále s nami.

S láskou v srdci spomínajú manželka
a synovia s rodinami.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
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Pondelok - Piatok

10:00 - 18:00

Sobota

10:00 - 14:00

Staničná 23

900 51 Zohor

www.mobelhoff.sk

0905 523 820

NÁBYTOK
ZOHOR

DOPRAVA
ZDARMA

NOVOOTVORENÉ!

Najväčší výber
postelí ihneď k odberu
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POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

STAVBA 08
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám kurčatá mäso-
vé 1-týž 1,20 €/ks, 2-týž 
1,80 €/ks, 3-týž 2,40 €/
ks, živé vykŕmené 2,50 €/
kg, zabité očistené 3,50 €/
kg, M. Cauner, Kostolište 
č. 152. Tel. 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám zmesku pre nos-
nice 40 €/q, jačmeň 28 
€/q, M. Cauner, Kostolište 
č. 152. Tel. 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám pšenicu a ovos, 
pšenica 30 € a ovos 30 
€.Tel. 0908745587
» Predám kukuricu, cena 
40 € / 100 kg, Malacky.Tel. 
0907769310
» PREDÁM KRÁLIKOV NA 
KONZUM DOMÁCI CHOV 12 € 
KUS.Tel. 0904177812

HOBBY A ŠPORT 11
» Kúpim trojkolku (bicykel) 
pre dospelého invalida, 
volajte v pracovných dňoch 
po 17 h.Tel. 0905461887

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13
» Predám staré náradie: 
motyky, rýle, vidly, + 2 ks 
100-ročné dvere, + funkčnú 
stavebnú miešačku na be-
tón, cena dohodou, Rohož-
ník.Tel. 0902267993

RÔZNE - INÉ 14
» Kúpim trojkolku (bicykel) 
pre dospelého invalida, 
volajte v pracovných dňoch 
po 17 h.Tel. 0905461887

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

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 o2 a 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. 41
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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 

Slovenská akadémia vied (SAV) pri-
chádza s jedinečnou publikáciou Zme-
na klímy I., ktorá zrozumiteľne a na 
základe vedeckých faktov vysvetľuje 
rôzne aspekty klimatickej krízy. Jej 
autormi sú slovenskí vedci a vedkyne 
zo všetkých troch vedných oddelení 
SAV, ktorí sa spojili, aby širokej laickej 
i odbornej verejnosti, ale aj zástup-
com politického a verejného života 
priniesli súhrnné vedecké dáta o kli-
matickej zmene.

Publikácia Zmena klímy I. je kom-
plexným textom, v ktorom čitatelia a 
čitateľky nájdu relevantné informácie o 
fyzikálnych javoch spôsobujúcich zmenu 
klímy, o biologicko-ekologických feno-
ménoch vplývajúcich na živú prírodu a 
v neposlednom rade aj o dôsledkoch pô-
sobiacich na človeka a reakciách, ktoré 
vyvolávajú v spoločnosti. Publikácia je 
voľne prístupná online na stránke SAV 
a záujemcovia si ju môžu čítať vo svojich 
smart zariadeniach aj po oskenovaní QR 
kódu.

Naša generácia je očitým svedkom 
dôsledkov ľudskej aktivity na Zemi. Kli-
matická zmena sa stala každodennou re-
alitou, s ktorou musíme zápasiť. Odborní-
ci na celom svete upozorňujú, že stojíme 
pred závažnými zmenami a krízou v ži-
votnom prostredí. Pre lepšie pochopenie 
procesov klimatickej zmeny a orientáciu 
v množstve informácií, ktoré s problema-
tikou klimatickej krízy súvisia, pripravili 

vedci SAV v rámci edície Otvorená akadé-
mia populárno-vedeckú publikáciu Zme-
na klímy. V týchto dňoch vyšiel jej prvý 
diel, ktorý sa venuje širšiemu pohľadu na 
problém – skúma zmeny klímy od astro-
fyziky cez geológiu, hydrológiu, klimato-
lógiu, krajinnú ekológiu či geografiu. Au-
tori kládli dôraz aj na to, prečo neveríme, 
respektíve nevnímame klimatickú zmenu 
a načrtli prognózu ďalšieho možného vý-
voja. „Musíme sa konečne začať zamýšľať 
nad tým, čo ako ľudstvo robíme zle a ako 
sa následne naša planéta správa,“ vy-
svetľuje iniciátor myšlienky na prípravu 
a vydanie publikácie, zároveň jej editor a 
spoluautor Pavol Siman. „Človek zhruba 
od polovice minulého storočia výrazne 
zasahuje do všetkých sfér Zeme a stal sa 
hybnou planetárnou silou. Musíme si 
uvedomiť, že vývoj Zeme sa dial milióny 
až miliardy rokov a človek za posledných 
približne 70 rokov vniesol do tohto sys-
tému chaos,“ vysvetľuje vedec a dodáva, 
že ľudstvo je zároveň tou silou, ktorá pri 
klimatickej kríze môže rozhodnúť, či ako 
druh prežije, alebo skončí ako množ-
stvo iných živočíšnych druhov, ktoré sa 
prebiehajúcim zmenám na planéte Zem 
nedokázali prispôsobiť. „Ak máme pre 
nápravu Zeme niečo urobiť, musíme začať 
od seba, od každého z nás,“ uzatvára Pa-
vol Siman.

Informácie poskytla SAV. Viac zaují-
mavostí o publikácii prinesieme už one-
dlho na našej webovej stránke cujte.sk

Unikátna publikácia o klimatickej zmene

» ren
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Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové 
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

7,90 €/ks
6,90 €/ks

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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6. septembra 1620   
loď Mayflower sa s prvými osadníkmi vy-
dala na cestu do Nového sveta

Výročia a udalosti

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
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ZHORŠIL SA VÁM ZRAK?ZHORŠIL SA VÁM ZRAK?
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Novú mestskú atrakciu, ktorou 
bude replika obliehacieho zariade-
nia v životnej veľkosti, začnú stavať 
už začiatkom septembra v blízkosti 
trnavských hradieb. Jej slávnostné 
odhalenie bude počas jarmočného 
víkendu. 

Projekt historickej rekonštrukcie 
obliehacieho zariadenia má za cieľ 
popularizovať a zatraktívniť turistom 
a obyvateľom Trnavy mestské opevne-
nie. „Týmto projektom by sme chceli 
zviditeľniť hradby mesta Trnavy, ktoré 
patria medzi najzachovalejší fortifikač-
ný systém v Európe. Sme vo fáze prípra-
vy a následnej inštalácie obliehacieho 
zariadenia nazývaného trebuchet, 
ktorý v stredoveku slúžil ako vrhač ka-
meňov a využíval protizávažie. Predlo-
hou pre tvorbu bol zákres tohto druhu 
katapultu z knihy Bellifortis zostavenej 
Konrádom Kyeserom von Eichstadt pri-
bližne v roku 1405,“ hovorí Alexander 
Prostinák, zastupujúci riaditeľ Oblast-
nej organizácie cestovného ruchu Tr-
nava Tourism a dodáva, že na základe 
remeselno-historického výskumu bol 
zhotovený nákres trebuchetu, ktorý 
má dĺžku osem metrov a šírku i výšku 
päť metrov. „Z ohľadu na bezpečnosť 
zariadenie nebude plne funkčné, av-
šak našou snahou je, aby bolo dobovo 
čo najvernejšie. Inštalovať ho v centre 

Trnavy začneme už začiatkom septem-
bra,“ prezrádza Alexander Prostinák. 
Katapult bude podľa jeho slov umiest-
nený na zelenej ploche na Hlbokej ulici 
v blízkosti severovýchodnej veže mest-
ských hradieb. Jeho slávnostné odhale-
nie bude v sobotu 10. septembra o 15.30 
h. v rámci podujatia Jarmočný víkend v 
Trnave.

Čo je trebuchet
Trebuchet je druh obliehacieho stro-

ja alebo aj vrhač kameňov. Rozkvet 
veľmi dobre chránených hradov vyvo-
lal potrebu výroby mimoriadne výkon-
ného stroja schopného rozbiť hradné 
múry a vrhať strely dostatočne vysoko 
a ďaleko. Prakom sa dali vrhať strely 
značnej veľkosti. Tiež sa občas ako 
strely používali mŕtve kone či kravy, 
alebo dokonca mŕtvoly, ktoré sa strieľa-
li do hradov a miest, aby rozniesli rôzne 
choroby.

V Trnave postavia osemmetrovú 
repliku stredovekého katapultu

» ren
3D model katapultu. 

zdroj foto: Región Trnava, Agentúra Hector
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www.kastaplus.sk
MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

PONUKALETNA

i
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Školský rok sa začína a vy si láme-
te hlavu nad tým, čo pribaliť školo-
povinným ratolestiam na desiatu? 
Vsaďte na nátierky. Ich príprava nie 
je náročná, dobre zasýtia a deti si 
pochutia. Prinášame tri osvedčené 
recepty plné zdravých surovín.

Nátierka z tekvice hokkaido
Suroviny: tekvicu hokkaido, kyslú 

smotanu, soľ, čierne korenie, tymián, 
citrónovú šťavu

Postup: Tekvicu hokkaido umyjeme 
a dužinu vyberieme, následne tekvicu 
nakrájame na kocky, uložíme na plech, 
polejeme olejom a pečieme v rúre pri-
bližne 15 až 20 minút. Upečenú tekvicu 
vložíme do misky a roztlačíme vidlič-
kou, prípadne rozmixujeme. Dochu-
tíme soľou, čiernym korením, kyslou 
smotanou, citrónovou šťavou a bylin-
kami podľa chuti.

Náš tip: Ak chcete, aby bola nátierka 
celkom jemná, odstráňte z tekvice po 
upečení šupku, až potom mixujte.

Mrkvová nátierka 
s ovsenými vločkami

Suroviny: 150g smotanovo tvaro-
hového syra, 50g bieleho jogurtu, 2 
mrkvy, 2PL ovsených vločiek, 1PL rep-
kového oleja, tekvicové jadierka

Postup: Mrkvu umyjeme, očistíme a 
na hrubo postrúhame.

Na panvicu dáme olej a mrkvu na 
ňom asi 5 minút podusíme. Necháme 

vychladnúť. Do misky vložíme syr a 
vymiešame ho s jogurtom. Primiešame 
ovsené vločky a mrkvu. Pred podáva-
ním posypeme tekvicovými jadierka-
mi.

Syrová nátierka s paprikou
Suroviny: 250g tvrdého syra vhod-

ného na strúhanie, 3 papriky rôznych 
farieb - zelená, červená, žltá, 150g šun-
ky, 100g majonézy, 100g bieleho jogur-
tu, soľ a korenie podľa chuti

Postup: Papriky umyjeme, rozkro-
jíme na štvrtiny, odstránime z nich 
jadrince a potom pokrájame na malé 
štvorčeky. Rovnako pokrájame aj šun-
ku. Syr na hrubo postrúhame. Do mis-
ky vložíme majonézu a vymiešame ju 
s jogurtom. Pridáme papriku, šunku 
a syr. Nátierku podľa chuti osolíme a 
okoreníme.

Chutné nátierky, ktoré zasýtia

» ren
zdroj foto pixabay
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Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej 
organizácie až 46 % dospelých netuší, 
že trpia hypertenziou, teda vysokým 
krvným tlakom. Komplikácie sa začnú 
objavovať postupne, vedú k vážnym 
zdravotným následkom a odvrátiteľ-
ným predčasným úmrtiam. Pred váž-
nymi následkami vysokého krvného 
tlaku sa môžete chrániť jedine tak, že 
ho včas zachytíte pomocou merania tla-
komerom a podniknete kroky, ktorými 
znížite riziko zdravotných následkov 
hypertenzie.

Ako predchádzať vysokému 
krvnému tlaku?

- Udržiavajte si primeranú telesnú 
hmotnosť - pozor na nadváhu a obezitu.
- Výrazne obmedzte príjem soli - dospe-
lí by mali denne prijať najviac 5 gramov 
soli, čo je približne ekvivalent jednej 
čajovej lyžičky.
- Nefajčite, minimalizujte príjem alko-
holu.
- Chráňte sa pred stresom, doprajte si 
dostatok oddychu a priestoru pre rege-
neráciu.
- Zlepšite si fyzickú kondíciu - pasívny 
sedavý životný štýl obohaťte o aktívne 
činnosti, pri ktorých ste na nohách a v 
pohybe.
- Upravte si jedálniček - mastné či vy-
prážané jedlá, polotovary, sladkosti a 
pochutiny vymeňte za stravu bohatú 
na čerstvú zeleninu, ovocie či orechy.
- Dbajte na dostatok pohybu - činnosti 

ako pravidelné prechádzky, turistika, 
cyklistika, korčuľovanie či plávanie 
zlepšujú kvalitu života a podporujú 
zdravie.
- Pravidelne si kontrolujte krvný tlak, 
optimálne je meranie tlaku v domácom 
pokojnom prostredí, vždy v rovnakú 
dennú hodinu.
- Dodržiavajte liečbu, ktorú vám na-
stavil lekár - to sa týka nielen liečby 
vysokého krvného tlaku, ale aj iných 
ochorení.

Možnosti úpravy vysokého 
krvného tlaku

Aj keď sa hypertenzia nedá celkom 
vyliečiť a spravidla ľudí trápi celý život, 
je možné znížiť celkové riziko kardio-
vaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti:
- nefarmakologicky - spočíva najmä v 
úprave životosprávy a následnom zní-
žení rizika vysokého krvného tlaku.
- farmakologicky - ide o úpravu tlaku 
pomocou liekov v súlade s odporúča-
niami lekára.

V poradniach zdravia v regionál-
nych úradoch verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) sa sústreďujú práve na metódu 
nefarmakologickej úpravy krvného tla-
ku, teda na prevenciu hypertenzie ako 
takej. Poradne zdravia RÚVZ poskytujú 
klientom bezplatne kontinuálne pora-
denstvo v zmene životného štýlu.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR

Pozor na hypertenziu

» ren
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

OHYBÁREŇ

prijmeme na TPP

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:
ohybaren@krajn.sk, 0917 481 221

mzda: 1200,- eur brutto + výkonnostné odmeny

MAJSTRA VÝROBY

10
-0

20
4

Spoločnosť aktívna v oblasti úpravy vody
hľadá pracovníkov na pozície:

Kontakt: 0915 973 529

Požadované vzdelanie:
min. SŠ, prax v oblasti elektro, 

vodičský preukaz skupiny B
Platové podmienky: 1100 - 1800 EUR 

servisný technik
technológ
obchodník

pracovník do výroby
zvárač

PODĽA KVALIFIKÁCIE BRUTTO NA HODINU

20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmluva
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko
potrebné pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná prácaStabilná celoročná práca
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách

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

Mzda: 3,70€/h. netto
Nástup ihneď. POS NUTNÝ! 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 
v Stupave (s ubytovaním)

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

Mzda: 4,00€/h. netto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 
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• víkendy doma
• destinácia CZ / SK / HU
  alebo Škandinávia
• plat dohodou

Tel.: 0901 714 410

Hľadáme vodiča
na MKD
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HĽADÁM
PRACOVNÍKOV
do strechárskej

partie aj so ŽL
0905 202 378

16
-0

07
7

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

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

INDIVIDUÁLNE CENOVÉ
PONUKY

Motorový krovinorez
STIHL FS 55

Uhlová brúska
DEWALT E4117

eezz

AKCIA
+ žacia hlava
AutoCut 25-2

v hodnote
34,90€

ZADARMO AKCIA
299.00

349.00

AKCIA
59.95

75.95

950 W
125 mm

2,1 kW

AKCIA
495.00

525.00

Motorová píla
HUSQVARNA
445

ŠPECIÁLNE
CENY

4. septembra 2005   
otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave

Výročia a udalosti
16
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

65
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia


