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ING. KUBAŠKA

HĹBKOVÉ

85_1143

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY
•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA
•BIELENIE•PIESKOVANIE
Na Brehu 3, MALACKY | 0905 632 250 | www.zubky.eu

10-0207

SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–16, So: 9–122

ROBÍME NA JLACNE JŠIE

ZĽAVY

Pri objednaní
kompletného pomníka

na všetky
ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
kamenárske
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
práce
PÍSMA ZDARMA

Radi Vás privítame v našej kancelárii. Vyberte si VZORKY kameňa a doplnkov.
0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

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

10-0047

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

52-0005-1

0908 437 079

MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ

KANALIZÁCIA?

AŽ DO 50 %

Karol Mikláš

TEPOVANIE

• UPRATOVANIE
• UMÝVANIE OKIEN

» Renáta Kopáčová, redaktorka

UPCHATÝ
ODPAD?

10-0018

Hoci jeseň nepatrí k tým najobľúbenejším ročným obdobiam, myslím si, že
nám má čo ponúknuť a netreba ju zatracovať či len pretrpieť. Je fakt, že nás už
čakajú kratšie, chladnejšie a sychravejšie dni, no nemali by sme preto upadať
na duchu, ale hľadať to, čo je na jeseni
pekné.
Jesenná príroda predsa hýri prekrásnymi pestrými farbami. V záhradách, o
ktoré sme sa počas roka starali, dozrieva posledná úroda a my môžeme zberať
plody našej usilovnej práce. Nasušiť si
jablká, hrušky či tekvicové semiačka, či
nachystať všakovaké poklady do špajzy.
Vybrať sa môžeme na potulky do prírody, na turistiku či len tak na vychádzku do lesa a dýchať jeho nezameniteľnú
vôňu. Ak budeme mať šťastie, natrafíme

na huby krčiace sa pod oroseným machom. Okrem nich si však môžeme
nazbierať aj rozličné plody, či už šišky,
bukvice, žalude ako aj farebné listy, z
ktorých môžeme počas dlhých večerov
vykúzliť prekrásne jesenné dekorácie.
Mesiace október a november sú tiež najvhodnejším obdobím na zber koreňov
liečivých rastlín, pretože práve v tomto
čase sú veľmi bohaté na liečivé látky.
Za našu pozornosť isto stojí púpava lekárska, echinacea purpurová a mnoho
ďalších byliniek. Na stráňach či na okraji
lesa istotne natrafíme aj na šípky či jarabinu vtáčiu. Voňavý, vitamínmi nabitý
čaj, ktorý si z nich po návrate z jesennej
vychádzky celí uzimení a skrehnutí pripravíme, nás príjemne zahreje a posilní
aj naše zdravie. A ak si tieto plody nasušíme do zásoby, budú nám robiť dobrú
službu počas celého roka.
A ak počas jesene náhodou pocítime splín,
zabaľme sa do mäkučkého teplého svetra
a kochajme sa všetkou tou krásou,
ktorú nám príroda
nachystala.

10-0004

Uplynulú nedeľu sa vonku ženili všetci čerti. Mohutný vietor doslova lomcoval konármi stromov a do toho sa
spustil silný lejak. Zakrátko, ešte ani
nestihli na zem dopadnúť posledné
kvapky, vyšla na oblohe prekrásna
dúha, akoby chcela trošku zmierniť
toto neskutočné besnenie. Vtedy som
si uvedomila, že leto už asi zavrelo za
sebou dvere a my sa musíme pripraviť
na príchod jesene.

16-0159

Užime si farebnú jeseň

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
16-0003

10-0010
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Prezentácia tradičných remesiel na
území Košického kraja dostala opäť
zelenú. Vo vodnom mlyne v Kováčovej pri Rožňave obnovili lámačku
konope, vďaka čomu návštevník
uvidí možnosti využitia vodnej
energie nielen na pohon mlecích
strojov, ale aj pri spracovaní konope
v minulosti.
Vodný mlyn v Kováčovej je svojím
príbehom spojený so slávnou rodinou
Andrássyovcov. V jeho interiéri sa zachovalo pôvodné originálne technické
zariadenie a stroje pre proces výroby
múky. „Vodný mlyn v Kováčovej je jedným z klenotov, ktoré v kraji máme. Zachoval sa takmer v neporušenom stave
a vďaka majiteľom sa dnes môžu mladé generácie zoznámiť s mlynárskym
remeslom. V minulom roku na mlyne
pribudlo mlynské koleso a privádzací
drevený žľab, ktorých vznik podporil
Košický samosprávny kraj cez program
Terra Incognita. Tento rok k nemu pribudla obnovená lámačka konope, ktorú nie je možné vidieť nikde inde na
Slovensku,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav
Trnka. „Lámačku konope používali
v minulosti výlučne ženy a to hlavne
neskoro večer, keď sa nemlelo. Podkladali už predtým namočené a vysušené
konopné byle pod drevené bucháre a

tým sa oddelila vláknitá časť stebla od
drevitej časti. Takto lámané konope sa
mohlo ďalej spracovávať. Cieľom nášho
projektu bolo aj nainštalovať kožené remene slúžiace ako prevody medzi jednotlivými strojmi a tým zlepšiť celkovú
názornosť technológie mletia, ktoré už
dnes môžu návštevníci obdivovať počas prehliadky mlyna,“ priblížil majiteľ
mlyna Gejza Lyócsa.

63-60

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

SERVIS
PLYNOVÝCH
KOTLOV

Vodný mlyn nájdete v obci Kováčová, ktorá sa nachádza len niekoľko
kilometrov od hradu Krásna Hôrka.
Dedinka je malá, žije v nej len niekoľko
desiatok obyvateľov, avšak čerstvého
vzduchu a pokoja je tu na rozdávanie.
Miestni dali obci názov Malé Košice.
Informácie a foto poskytla
KOCR Košice Región Turizmus

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

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

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

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

» ren

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

Západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
34.980
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

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

10-0213

Východné Slovensko

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

BENÁTSKE STIERKY SAN MARCO

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

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

0902 233 400

info@serviskotlovmalacky.sk

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY

Stupava

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

Ročné revízie a servis kotlov Protherm
10-0203

Redakcia:

V Košickom kraji obnovili jedinú
lámačku konope na Slovensku

10-0058

MALACKO
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SLUŽBY
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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

16-0004
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ZDRAVIE / SPOMIENKY, SLUŽBY

Pridajte si do jedálnička vlákninu

Na krídlach
anjela vzlietol si v diaľ,
už necítiš bolesť, ani žiaľ.
Len kytičku
kvetov Ti na hrob môžeme
dať a s láskou na Teba spomínať. Dňa 23. 9. si pripomíname nedožitých 75 rokov
nášho drahého a milovaného otca, dedka Antona
Boroňa z Gajar. S láskou v
srdci spomína dcéra Stanka
a vnuk Vladko s rodinou a
pravnučka Miuška. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

mali podľa nich tvoriť vyše polovicu
nášho denného jedálnička.

Potraviny obsahujúce vlákninu
Dobrým zdrojom vlákniny sú napríklad strukoviny - fazuľa, hrach, cícer,
šošovica, ďalej kapusta, kel, mrkva,
Vlákninu rozdeľujeme na dva sója, jablká a hrušky, zemiaky - najmä
typy – rozpustnú a nerozpustnú vo so šupkou, sušené ovocie - figy, slivky,
vode. Tá nerozpustná zväčšuje po ale aj bobuľové ovocie - čučoriedky,
skonzumovaní objem natrávenej po- maliny, jahody, rovnako aj pomaranč,
travy a stolice, čím podporuje pohyby brokolica, orechy a semená. „Obilničriev a črevnú peristaltiku. Rozpustná ny sa snažte jedávať v čo najviac privláknina sa vo vode rozpustí a v hru- rodzenej celozrnnej podobe - ovsené
bom čreve vytvára akýsi gél. Pomáha vločky, nelúpaná ryža, celozrnné peznižovať hladinu glukózy ako aj cho- čivo alebo celozrnné cestoviny,“ radia
odborníci.
lesterolu v krvi.
Účinky na zdravie
Vláknina má vplyv na látkovú
premenu a činnosť tráviaceho systému. Podporuje činnosť žalúdka aj
čriev – zlepšuje trávenie a pomáha
pri vyprázdňovaní. Výrazne znižuje
hladiny cholesterolu v krvi a znižuje
riziko vzniku srdcovocievnych ochorení. „Jej príjem je vo všeobecnej populácii nedostatočný, väčšina ľudí by
preto mala aktívne dbať na pravidelnú zvýšenú konzumáciu celozrnných
obilnín, ovocia a zeleniny,“ hovoria
odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR na sociálnej sieti, pričom
odporúčajú prijať denne 25 až 35 gramov rozpustenej a nerozpustnej vlákniny. Obilniny, ovocie a zelenina by

Dňa 28. 9. 2022 si pripomíname rok,
čo nás opustil manžel, otec, dedo, švagor

PETER TICHÝ.

S úctou spomínajú manželka Betka, dcéry
a synovia s rodinami, vnúčence.

KAMENÁRSTVO GEBO
v Rohožníku
nové pomníky / oprava starých
Obchodná 566/13 (za poštou)
0907 493 164 • 0907 244 988

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

» ren

zdroj foto PDPics pixabay
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BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

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

07 REALITY / iné

07

» Kúpim starý dom do
35000,- €.Tel. 0949354813
» Kúpim byt do 85000,€.Tel. 0910539635
» Kúpim záhradu alebo pozemok takto využiteľný do
3000,-.Tel. 0910539635
» Predám betónovú garáž na Mlynskej ul.v Malackách, cena 7500 €.Tel.
0905285558
» Kúpim garáž s pozemkom
v osobnom vlastníctve, do
5000,- eur. 0910539635
» Vezmem do prenájmu
nezariadený 2 izbový byt
v MALACKACH, s balkónom,
max 4 poschodie, do 450e.
0910 539 635
» Kúpim menšiu záhradu
s chatkou,prípadne pozemok, lokalita - Záhorie.
Platba v hotovosti. 0944
174 004

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

~ 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

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB
Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

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

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

16-0007

» PRENAJMEM 2IZBOVY BYT
V ROD.DOME PRE 2 OSOBY+1
DIETA 0910958939

16-0155

SPOMIENKY
Dňa 21. 9. by
sa dožil 100
rokov harmonikár z Jakubova Šimon
Mravík. Kto
ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S úctou a
láskou spomínajú synovia
Maroš a Peter.

Vláknina je významná zložka potravy. Je veľmi dôležitá pre náš organizmus a prospieva celkovému
zdraviu. Podľa odborníkov je však
jej príjem vo všeobecnej populácii
nedostatočný.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je bez Teba žiť,
láska však smrťou nekončí,
v našich srdciach budeš
stále žiť.
Odišiel si tam, kam chodí
každý sám.

63-14

Občianska
riadková
inzercia

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

Najčítanejšie regionálne noviny
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30. VÝROČIE SAMOSTATNOSTI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Získajte pamiatku v podobe krásnej výročnej medaily!
EXKLUZÍVNE:
Majestátny orol a Kriváň na rýdzim zlatom zušľachtenej medaile
DÔLEŽITÉ:
Iba 1 medaila pre každého zákazníka

Objednajte tu:
www.samostatneslovensko.sk alebo tel: 0850 606 777

Téma:
30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky

Distribútor:
Národná Pokladnica

Cena:
5,95 € a poštovné ZADARMO!

Výročná medaila zušľachtená rýdzim zlatom!

V nadchádzajúcom roku si pripomíname 30 rokov
od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Aby sme si toto významné výročie náležite uctili,
Národná Pokladnica exkluzívne pripravila výročnú
pamätnú medailu s národnými symbolmi len za 5,95 €.
Poštovné NEPLATÍTE!
Každý tak bude mať možnosť získať trvalú spomienku
a uchovať si ju v nádhernom numizmatickom prevedení
aj pre budúce generácie.

len za 5,95 €
Poštovné a balné ZADARMO!
Objednajte tu:

Internetový rezervačný systém:

POZNÁMKA:

Pri objednávke, prosím, uveďte číslo rezervácie

ČÍSLO
REZERVÁCIE:

32010884

CENA:

len 5,95 € a poštovné ZADARMO!

DÔLEŽITÉ:

Iba 1 medaila pre každého

OBJEDNANIE: www.samostatneslovensko.sk, tel: 0850 606 777
QR objednávka

www.samostatneslovensko.sk
Telefónna rezervačná linka:

0850 606 777

PO-PIA 9.00-18.00, SO-NE 9.00-15.00
Voláte za bežnú cenu miestneho hovoru

Vzhľadom na exkluzivitu ponuky a očakávaný
veľký záujem je možné objednať len 1 ks výročnej
pamätnej medaily venovanej tomuto výročiu.
Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť! Objednávka
je bez akýchkoľvek ďalších záväzkov.

www.samostatneslovensko.sk

Exkluzívna ponuka je platná len 10 dní!
Averz:

Kriváň, majestátny orol a tatranská flóra, nápis

Reverz:

Štátny znak, lipové listy, rok vzniku Slovenskej republiky

Priemer:

30 mm

Hmotnosť:

11,9 g

Zušľachtenie:

Rýdze zlato (999/1000)

Kov:

Obecný základný kov

Internetová rezervácia

DOPRAVA ZADARMO!
32-0079

www.samostatneslovensko.sk

32010884_SNNA ANE INS 2209_207x277.indd 1

14.09.22 10:10
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Život v rieke Hron potrebuje pomoc

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

09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám kurčatá mäsové 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 pšenicu a ovos,
pšenica 30 €, ovos 30 €, Láb
64.Tel. 0908745587
» Predám sadenice jahôd
Elsanta, Korona, cena 0,70
€/ks.Tel. 0917358250
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT
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» PREDAM NOVY BEŽECKY
PAS SANGER 11999 INFO Č
0903771916

12 DEŤOM 12
DEŤOM
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj
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RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

Život v úseku rieky Hron, ktorý bol
minulý rok postihnutý haváriou na
bioplynovej stanici v Budči, sa aj napriek opatreniam stále nepribližuje
k pôvodnému stavu. Poukazuje na
to séria odborných ichtyologických
prieskumov, ktoré počas letných mesiacov vykonali pracovníci Štátnej
ochrany prírody (ŠOP) SR, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.
(SVP) ako aj zástupcovia Slovenského
rybárskeho zväzu (SRZ).
Počas letných mesiacov boli na vybraných prítokoch rieky Hron realizované viaceré ichtyologické prieskumy.
Medzi podrobne skúmané prítoky
patrí Kľak, Jasenica a Lutilský potok.
Ide o lokality, ktoré patria medzi významné neresiská rýb v úseku Hrona
zasiahnutom haváriou v júli minulého
roka. „Predbežné výsledky prieskumov poukazujú na výrazný bariérový
efekt stupňov na uvedených tokoch,
vybudovaných v bezprostrednej blízkosti ich ústia do rieky Hron. Zaznamenaný bol pokles druhovej pestrosti
i početného zastúpenia ichtyofauny
nad migračnými bariérami, ktorý na
niektorých lokalitách dosahoval úroveň až 50%,“ informuje Juraj Hajdú.
ŠOP SR preto poukazuje na nevyhnutnú potrebu funkčného spriechodnenia
týchto tokov tak, aby bola umožnená
migrácia rýb. V prípade, že migračnú
bariéru nie je možné odstrániť priamo,

navrhujeme budovanie priechodov či
rybovodov.
„Počas letných prieskumov sme
na monitorovaných úsekoch zaznamenali aj výskyt chránených druhov rýb
európskeho významu ako napríklad
mrena karpatská alebo lopatka dúhová. Z druhov, na ktoré sa vzťahujú
špecifické podmienky ochrany boli zaznamenané napríklad ploska pásavá,
podustva severná či nosáľ sťahovavý.
Z ďalších druhov rýb sa bežne vyskytovali jalec hlavatý, hrúz tuponosý,
čerebľa pestrá a slíž severný,“ uzatvára
Juraj Hajdú zo Štátnej ochrany prírody SR. Prieskum na rieke Hron bude
naďalej pokračovať a ukáže sa do akej
miery tohtoročné výsledky monitoringu ovplyvnili extrémne suché letné
mesiace.
Zdroj informácií
Odbor komunikácie a propagácie
ŠOP SR

JESENNÁ AKCIA

Akumulátorové
a motorové
kosačky

» ren

Migračná bariéra na Jasenici. autor foto J.Hajdú

» SYMPATICKA 56 R HLADA
PRIATELA NA ZOZNAMENIE
0907277466

Chcete si
podať
inzerát?

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

AKCIA

ZĽAVA do 35%
Certifikát

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

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

www.metiron.sk
Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00
16-0077

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
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

63-003

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

10-0220

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

SLUŽBY
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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

16-0156

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

33-0049

MALACKO

ZÁHRADA, DOMÁCNOSŤ / SLUŽBY
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Na záhony vysádzame cibuľoviny

Chystáme poklady do špajzy I.časť

Ak sa chcete na jar tešiť z pohľadu na budete sadiť do skupiniek, pričom jedprvých poslov jari, treba sa už teraz notlivé druhy môžete aj kombinovať.
pustiť do práce. Rozkvitnuté prvé
Cibuľoviny ukážu aj v trávniku jarné kvietky sa vám za to odvďačia svojou krásou. Vybrať si môžete narcisy, tulipány, modrice či krókusy
snežienky, krókusy, tulipány, narci- sa budú na jar veľmi pekne vynímať aj
sy, bledule, modrice či hyacinty.
vo vašom trávniku. Stačí nožom vyrezať potrebný kus trávnika aj s pôdou.
Ako si vybrať cibuľoviny - v obcho- Odkrytú pôdu prekyprite, vysaďte cidoch je v tomto období pestrá ponuka buľky a zatlačte ich do pôdy. Odhalené
cibuľovín. Tie balené sú zvyčajne o miesto po výsadbe opäť prikryte vyrečosi drahšie, máte však väčšiu záruku, zaným kusom a dobre pritlačte.
že ide o cibuľky rovnakej odrody. Ak
Náš tip: Na výsadbu si zvoľte vlhké
uprednostníte voľne predávané cibuľo- počasie.
viny, treba si skontrolovať ich kvalitu.
Zamerajte sa najmä na to, aby neboli
Pestovanie cibuľovín - cibuľovipoškodené, naklíčené, prípadne po- nám prospeje každoročné jarné prikryté plesňou. Zdravá cibuľka by mala hnojenie kompostom. Po odkvitnutí
byť pevná, nie mäkká a scvrknutá.
nechajte listy rastlín zosušiť a odkvitnuté kvety zostrihajte.
Ako sadiť cibuľoviny - pôdu dôkladne prekyprite a odstráňte z nej burinu. Ak je pôda príliš ťažká, pridajte na
zlepšenie jej štruktúry jemný štrk alebo hrubší piesok. Cibuľky treba sadiť
do hĺbky, ktorá by mala predstavovať
dvojnásobok výšky cibuľky. Ak cibuľka meria napríklad tri centimetre, zasadiť ju musíte do hĺbky šesť centimetrov.
Vzdialenosť medzi jednotlivými cibuľkami by mal byť približne trojnásobok
veľkosti cibuľky. A nezabudnite, že cibuľky sa sadia špičkou hore. Po výsadbe zasypte cibuľky zeminou, utlačte a
» ren
polejte.
Je čas na výsadbu cibuľovín.
Náš tip: Cibuľoviny vyniknú, ak ich
autor foto Capri23auto pixabay

Zber úrody v našich záhradách vr- vého oleja, 10ml (5%) octu, 2 strúčiky
cholí. Na hriadkach sú ešte posled- cesnaku, soľ, korenie
né paradajky, papriky, tekvice či
Postup: Cukety umyte, nakrájajte na
cukety. Prinášame zopár tipov ako kolieska a vložte do misy.
ich spracovať, aby sme si na nich poOcot uveďte do varu, cukety ním prechutnali aj v zime.
lejte a nechajte postáť asi 30 minút. Potom pridajte soľ, korenie a premiešajte.
Nátierka z červenej kápie
Feferónky umyte, zbavte jadrovníka
Suroviny: 2,5 kg červenej kápie, 250 a nakrájajte na plátky. Cesnak olúpte a
ml rastlinného oleja, 100 ml octu, 50 g pokrájajte na menšie kúsky.
nakladača, 150 g kryštálového cukru, 1
Do menších zaváracích pohárov
KL soli, feferónky podľa chuti – 1 až 3 vložte plátky cukiet aj s trochou octokusy.
vého nálevu, ten si rovnomerne rozpoPostup: Papriku a fefrónky umyte, čítajte na všetky poháre. Do každého
zbavte jadrovníkov a spolu pomeľte na pohára vložte kúsky cesnaku a plátky
mäsovom mlynčeku. Vložte do hrnca feferóniek. Následne dolejte obsah poa postupne pridajte olej, ocot, cukor, hárov olejom tak, aby bola cuketa posoľ a preosiaty nakladač. Všetko spolu norená.
dôkladne premiešajte. Varte za stáleho miešania 30 minút od bodu varu.
Ešte horúce nalejeme do menších zaváracích pohárov. Uzatvorte viečkom
a uložte do deky, kým nátierka nevychladne.
Náš tip: Ak máte obavy, aby sa nátierka nezačala kaziť, môžete dať poháre po uzatvorení ešte na 2 minúty
sterilizovať.
Cukety v olivovom oleji
Suroviny: 500g cukety, 50ml olivo-

» ren

Pripravte si dobroty do špajzy.
autor foto ArmbrustAnna

Výročia a udalosti
George Stephenson riadil svoju parnú Locomotion na trase dlhej 38
kilometrov medzi mestami Stockton a Darlington

33-0036

27. septembra 1825

63-35
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SLUŽBY

MALACKO

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

BETÓNOVÉ / PLASTOVÉ

rttrade@rttrade.sk

• Hadice na
polievanie
• Pračkové
hadice
• WC
• Náhradné
diely do WC
• Tesnenie
• Filtre
• Radiátory
• Drezy

Komfortné dvere
do každej vane
Montáž dverí do každej
vane komfortne, iba za 8
hodín, bez búrania.
68-005

www.dveredovane.sk
+421 950 593 026

A J E TO !

KLIMATIZÁCIE
predaj

OBKLADY A DLAŽBY

montáž

servis

0910 111 100 | info@klimatizacia.info
www.klimatizacia.info

16-0015

VSTAVANÉ
SKRINE

63-0119

INZERCIA

0905 859 679

aj na splátky
16-0012

16-0154

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

0907 721 667, Malacky

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

montáž do 15 dní

ZĽAVA -30%
40-0031

0903 150 740, 0905 4700264
264

MALOOBCHOD
VEĽKOOBCHOD

16-0013

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

• Umývadlá
• Sprchovacie kúty
• Sprchovacie žľaby
• Sprchovacie hadice
• Batérie
• Kúpeľnové doplnky
• Čerpadlá
• Vodoinštalatérsky
materiál
• Ohrievače
• Kotly a iný tovar
16-0008

799 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

63-98

0903 342 475

VODOMERNÉ
ŠACHTY
Š
ACHTY

41-0006

1500

579 €

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

Kúpeľňové štúdio
Zariadenie kúpeľne
od A po Z
Obklady a dlažby

10% ZĽAVA
2300

1500

1500

529 €

www.mastrend.sk
800
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

Brojlerové kačice
na výkrm
Mulard kačice na výkrm
latí
Aktuálne p
mulard káčere
Mulard
zásob
ia
n
do vypreda
na výkrm
Hydinárska farma Topoľnica

Rozvoz zabezpečíme

24. septembra 1046

Výročia a udalosti

počas tzv. pohanského povstania v Uhorsku boli umučení biskupi Gerard a Buldus
a smrteľne zranený bol nitriansky biskup
Bystrík, ktorý zraneniam podľahol 26.
septembra 1046

36-0008

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

AKCIA- 20% zľava

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov.
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,
alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

41-02

Ponúka na predaj:

BYLINKY / SLUŽBY
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Bazalka pravá
Bazalka je jednoročná bylinka, kto- ničky, vydrží aj niekoľko týždňov.
Budete potrebovať: 2 šálky čerstrej listy a vňať zberáme od júna až
do septembra. Má príjemnú vôňu, vých lístkov bazalky, strúčik cesnaku,
široké uplatnenie v našej kuchyni a 30 g nasucho opražených píniových
dopestovať si ju môžeme počas celé- orieškov, 30 g syru parmezán, 60 ml
ho roka aj na okennom parapete.
olivového oleja, soľ, mleté čierne korenie, pár kvapiek citrónovej šťavy.
Bazalka sa používa do omáčok,
Postup: Lístky bazalky umyte pod
šalátov i polievok, pridávať ju však mô- tečúcou vodou a poriadne osušte. Do
žete aj do smoothie, limonád či šalátov. kuchynského elektrického sekáčika
Ochutí tiež marinády a zálievky. Veľmi alebo mixéra vložte cesnak, nasucho
dobre sa hodí k paradajkám či baklažá- opražené vychladnuté píniové oriešky
nu a pravdaže k cestovinám. Do vare- a dôkladne rozsekajte. Postupne po
ných jedál ju pridávajte až tesne pred dávkach pridávajte bazalku a prilieich dokončením, aby nestratila svoju vajte olivový olej. Mixujte krátko, aby
vôňu.
prehrievaním bazalka nezhorkla a
nestratila svoju zelenú farbu. NakoÚčinky na zdravie
niec pridajte strúhaný parmezán, pár
Bazalka obsahuje veľa zdraviu pro- kvapiek citrónovej šťavy, soľ, korenie
spešných látok. Patria medzi ne železo, a domixujte. Pesto preložte do uzatváhorčík, vápnik, fosfor, draslík, zinok, rateľnej nádoby, jeho povrch zalejte
selén, sodík, mangán, omega 3, ome- olivovým olejom, uzatvorte viečkom a
ga 6 kyseliny, vitamíny A, B, C, E, K, vložte do chladničky.
luteín, betakarotén, kyselina listová,
kyselina pantoténová. Bylinka má protizápalové a protivírusové účinky a je
tak skvelým pomocníkom v boji proti
rôznym infekciám. Podporuje chuť do
jedla, uľaví pri nechutenstve, nevoľnosti, ale aj pri bolestiach hlavy. Vďaka
svojim upokojujúcim účinkom pomáha
zmierniť stres.
Náš tip: Z bazalky si môžete pripraviť chutné pesto, ktoré výborne dochutí cestoviny, ryby ale aj opekanú
» ren
bruschettu. Ak ho odložíte do chladzdroj foto Jill Wellington pixabay

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž
aj u zákazníka

www.taznezariadenie.eu
16-0158

0904 832 593

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

INZERCIA

0908 979 469

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
16-0157

Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

Výročia a udalosti
paradajka bola verejne potvrdená za bezpečnú po tom, ako Robert
Johnson zjedol v Saleme v americkom štáte Massachusetts 24 kg

28. septembra 1820

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk

RADÍME / ZAMESTNANIE

MALACKO
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Potvrdenie o prekonaní Covid-19
už aj po pozitívnom AG teste
formuje NCZI.

CENA

195 €

mzda: 800-940 € brutto

a POMOCNÚ SILU

mzda: 750 € brutto + príplatky

SBS GUARDING s. r. o.
v Malackách

Mzda: 3,80€/h. netto
36-0003

Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní
kurzu OS - NUTNÉ!
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Prijmeme na TPP
alebo živnosť

ROBOTNÍKA DO VÝROBY

● Nástup ihneď
● Miesto výkonu práce:
Malacky, Továrenská ulica
● Mzda: od 850,- EUR brutto mesačne
+ odmeny a prémie v prípade splnenia
plánu, finančný príspevok na stravné,
zvýšenie základnej zložky mzdy po skúšobnej
dobe, v prípade živnosti 7 €/h brutto
● Jednozmenná prevádzka
● Bezproblémové parkovanie

Mzda: 4,00€/h. netto

Volajte: 0904 001 475
Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

servisný technik
technológ
obchodník
pracovník do výroby
zvárač

Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní
kurzu OS - NUTNÉ!
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

Požadované vzdelanie:
min. SŠ, prax v oblasti elektro,
vodičský preukaz skupiny B
Platové podmienky: 1100 - 1800 EUR
Kontakt: 0915 973 529
Výročia a udalosti
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za
uhorského kráľa

25. septembra 1576
16-0151

0903 491 182, 0903 419 169
malacky@zinkpower.com

v Stupave (s ubytovaním)

kurz začína 10. 10. 2022

Spoločnosť aktívna v oblasti úpravy vody
hľadá pracovníkov na pozície:

príjme strážnikov na prevádzky

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

KURAM

V BRATISLAVE

10-0204

Adresa: Námestie Rodiny 1, 841 06 Bratislava, Bližšie informácie
na tel.č.: 0944 121 068, email: veduca.sestragerion@gmail.com

52-0187

www.gerion.sk

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku

36-0003

OPATROVATEĽKU

KURZ SBS
32-0089

prijme do pracovného pomeru:

16-0086

Po pozitívnom AG teste je nevyhnutná domáca izolácia v trvaní 5
dní od pozitívneho testu. Ak v rámci
päťdňovej izolácie človek nemá posledných 24 hodín nijaké príznaky
ochorenia Covid-19, izolácia sa skončí.
Ďalších päť dní však platí povinnosť
nosiť respirátor FFP2. Až potom je možZatiaľ čo všeobecnému lekárovi né získať potvrdenie o prekonaní ochostačil na diagnostikovanie pacienta a renia Covid-19. Generuje sa na 11. deň
predpísanie liečby aj pozitívny AG test, od potvrdenia pozitivity, v tomto prípana získanie certifikátu o prekonaní bol de od vykonania AG testu.
až doteraz potrebný PCR test. S cieľom
zabrániť zbytočnému duplikovaniu
Potvrdenie o prekonaní sa generutestov pristupuje NCZI k vydávaniu je automaticky, NCZI odporúča nastaviť
Európskych digitálnych certifikátov si automatické zasielanie certifikátov,
o prekonaní ochorenia Covid-19 už aby bol aj tento certifikát doručený do
aj po pozitívnom antigénovom teste. mailboxu. O certifikát sa dá požiadať
Neplatí to však pre všetky AG testy. kedykoľvek cez „samoobslužný“ porZoznam akceptovaných testov určuje tál registrovaného žiadateľa - https://
Európska komisia a nachádza sa na covidforms.nczisk.sk/patient_porhttps://health.ec.europa.eu/system/ tal/covid-19-validate-patient_IDSK.
files/2022-07/covid-19_eu-common- php, pričom na to stačí len COVID pass,
-list-antigen-tests_en.pdf.
rok narodenia a v systéme registrované
telefónne číslo.
„V nijakom prípade na získanie
Digitálny COVID preukaz EÚ o
potvrdenia o prekonaní nemožno
použiť samoodberové domáce testy. prekonaní ochorenia COVID-19 možno
NCZI vydáva potvrdenia o prekonaní stiahnuť i deťom a platí v období najlen na základe pozitívnych AG testov viac 180 dní od odobratia pozitívnej
z mobilných odberových miest (MOM) vzorky biologického materiálu.
» ren
vykonaných od 5. septembra 2022,“ in-

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 920 € brutto
+ výkonostná prémia od 100 €
Zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch,
príspevok na dopravu, preplácanie nadčasov,
extra príplatok za odpracované soboty, 1-zmenná
prevádzka pondelok až piatok, zamestnanecké
zľavy v sieti Möbelix, stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk
Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

Výročia a udalosti
Beatles vydali svoj posledný štúdiový album Abbey Road

26. septembra 1969

10-0214

Na získanie potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 stačí aj pozitívny AG test. Národné centrum
zdravotníckych informácií (NCZI) v
spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR)
pristúpilo k tomuto kroku s cieľom
uľahčiť očakávanú jesennú vlnu
pandémie pacientom aj lekárom.
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