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Týždenne do 29 680 domácností

Nežná...

• UMÝVANIE OKIEN

0908 437 079

52-0005-1

• UPRATOVANIE

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

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

0910 620 160

UPCHATÝ
ODPAD?

montáž
fotovoltických
panelov
nemecká kvalita
atraktívny dizajn

KANALIZÁCIA?

PREDA J
MLÁDOK
DOMINANT

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

od 1.3. 2023

NONSTOP
0908 151 982
16-0012

tel.: 0911 122 070
www.fotovoltika.info

× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE

10-0047

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

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

MONTÁŽ × DEMONTÁŽ

STAVEBNÉ PRÁCE

www.cistyodpad.sk
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NA STRANE č.

46-0030

FOTOVOLTIKA

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

NON STOP

PRENÁJOM
LEŠENIA

Karol Mikláš

TEPOVANIE

16-0010

MATEOWOOD s.r.o. - 0918 541 852

10-0238

Ďalšie výrobky
podľa požiadaviek
odberateľa

HĹBKOVÉ

16-0183

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

10-0004

VÝROBA
A PREDAJ REZIVA

10-0018

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

Lozorno 1060

Hranol stav. 10x10x400 cm
Hranoly a fošne namorené
Dosky I., II. trieda
Laty 40x50 mm

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

AŽ DO 50 %

PILIARSKA
DREVOVÝROBA

ING. KUBAŠKA

MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ

SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

10-0207

„Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť stupňujúce sa napätie v našej spoločnospravdu len, sľúbili sme si vydržať, ti, ktoré najmä v posledných týždňoch
prinieslo so sebou aj viacero tragických
sľúbili sme si nový deň“...
udalostí.
Nežná revolúcia v roku 1989 predstaTak zneli slová piesne, ktorú ľudia
počas novembrových udalostí v roku vuje jednu z najvýznamnejších udalostí
1989 svorne spievali na námestiach slo- v našich novodobých dejinách. Od roku
venských miest štrngajúc pritom kľúčmi. 2001 slávime na Slovensku 17. november
Nemohla som tam byť osobne prítomná ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu
a všetko, čo sa v tých rozhodujúcich ho- a demokraciu a treba povedať, že tento
dinách, dňoch a týždňoch odohrávalo, deň je zároveň Medzinárodným dňom
som s napätím, zatajeným dychom a študentstva. A boli to práve študenti, ktozimomriavkami sledovala na televíznej rí v boji za slobodu a demokraciu zohrali
obrazovke z nemocničného lôžka. Pod významnú rolu, keď sa počas novembrosrdcom som vtedy nosila svojho syna. vých dní v roku 1989 odvážne postavili
Tíško som sa mu prihovárala v nádeji, že na odpor totalitnému komunistickému
nás čakajú lepšie časy a tiež vo viere, že režimu. Je našou úlohou pripomínať
on sa bude mať lepšie, ako sme sa mali tieto udalosti mladej generácii a vysvetľovať jej, že sloboda nie je samozrejmosť,
my.
Pravdou je, že sa za tých viac ako ale i to, že slobodu si nemožno zamieňať
tridsať rokov, ktoré už uplynuli od „sa- so svojvôľou, a že sa nemetovej“ revolúcie, mnohé zmenilo k môže stať akousi vstuplepšiemu. O to viac ma mrzí, že som čo- nou bránou k agresii,
raz častejšie svedkom toho, ako pokoru k násiliu či k šíreniu
postupne vytláča arogancia, že pravdu dezinformácií, ale
sa mnohí naučili ohýbať podľa toho, ako mala by viesť k posa im to práve hodí, že empatiu nahradi- kore, úcte, toleranli tvrdé lakte a spolupatričnosť, ktorá z cii, ohľaduplnosti
námestí vtedy priam sršala, vystriedal a predovšetkým k
individualizmus a snaha sebapresadiť sa zodpovednosti.
za každú cenu. Rovnako ma znepokojuje
» Renáta Kopáčová, redaktorka

SLUŽBY
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

CORMET, spol. s.r.o. hľadá:

MURÁR, BETONÁR, TESÁR

INZERCIA

Mzda 1200 eur/brutto. Tel.: 0918 942 833

Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

Prijmeme STROJNÍKA V STAVEBNÍCTVE.

Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Malacky

Stupava

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

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

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

36-0138

Malacky, Stupava, Borinka, Marianka,
Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa,
Láb, Lozorno, Veľké Leváre, Malé Leváre,
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký
Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník,
Sološnica, Studienka, Suchohrad, Závod, Zohor

Asi ste si mnohí všimli, že v centre mesta pribudla nová telocvičňa pre
parkour a gymnastiku (pre tých, ktorí by nevedeli…po takmer piatich
rokoch sme presunuli naše aktivity zo školských telocviční do vlastného
priestoru). Prešiel rok odkedy sme začali s prerábkou priestoru vedľa
Mestskej polície v Malackách (Bernolákova 1) a je to vyše pol roka od
spustenia prvých tréningových kurzov v novom. Postupne ku starým
členom z telocvične pribudli noví a momentálne sa venujeme vekovým
kategóriám od 4 do 18 rokov. Plánujeme obnoviť a pridať do rozvrhu aj
tréningy dospelých.
Koniec tohto októbra sme zisťovali "ako sme na tom" pomocou kondičných pohybových testov, ktoré sú súčasťou väčšiny kurzov. Niekedy sa
čudujeme koľko detí sa dostalo na úplný koniec Gaussovej krivky
(myslíme ten dobrý) oproti bežnej populácii detí.
Za odmenu sme sa vybláznili na nových pohybových výzvach, voľnejších tréningoch a samozrejme na hrách. Tí, ktorým bolo málo, si prišli
zaskákať na víkendový minitábor.

Frézovanie

komínov

Ďakujeme Nadácii SPP za podporu v roku 2022 v grantovom programe
Športuj aj Ty!
Z finančných prostriedkov sa nám podarilo zaobstarať silové pomôcky
(olympijská činka, kotúče, kettlebel činky, medicinbaly a iné pomôcky),
ktoré pomôžu najmä u starších vekových kategórií, aby cvičenci pri
skokoch "držali pokope".

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

Nájdete nás tu:
www.pohybovna.sk
Facebook: Pohybovňa
Instagram: pohybovna
POHYBOVŇA tím Stanislav Pálka

ZĽAVAEZ
ER

10-0248

DISTRIBÚCIA (29.680 domácností)
Každý týždeň:

Podmienkou je ovládanie stavebných strojov a disponovanie stavebným preukazom
platným EU. Mzda 1250 eur/ brutto. CORMET, spol. s r.o. Tel.: 0918 942 833.

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

INZERCIA

0905 859 679

CHUDÍK

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

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU
0905 536 559
OBKLADY A DLAŽBY

Východné Slovensko

• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
16-0003

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

22-0149 TT41

0903 77 28 78, dane@moravcikova.sk

22-0149 TT41

DAŇOVÉ PORADENSTVO, OPTIMALIZÁCIA DANÍ

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

16-0192

ÚČTOVNÍCTVO, DANE A MZDY

10-0010

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

16-0117

Redakcia:

Nová hala POHYBOVNE pre parkour
a gymnastiku je už v plnom prúde

0907 721 667, Malacky

16-0015

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY

MALACKO
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Kamenárstvo

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

Šarko-M.& syn

Výstavná miestnosť

Malacky, Cesta mládeže 30
(smerom na nový cintorín)

0911 690 217, 0905 690 217

www.datom.sk





 


 








 

 

 


  



 











 






 

     
 

32-0038

 
 
 

datom@datom.sk

16-0006

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

16-0087

Stupava, Hlavná 17 (pon - pia 9.00 - 15.00)

10-0233

OKNÁ » DVERE » HST
ROLETY
ŽALÚZIE
SIEŤKY
SERVIS

JABLONOVÉ 391

SPOMIENKY, SLUŽBY

4

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia
Dňa 18. 11. 2022
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy
opustil vo veku 72 rokov náš
drahý manžel, otec a stareček

AKCIA
NOVEMBER

-15%

ALOJZ BILKA

z Plaveckého Mikuláša.

na kuchynskú linku

S láskou v srdci spomínajú manželka a deti
s rodinami. Venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Grafický návrh

Dňa 19. 11. 2022
si pripomíname 8. výročie
úmrtia Jozefa
Janečku z Malaciek. S láskou a úctou spomína manželka Lídia a deti Vladimír,
Mária, Miroslav s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Prenajmem 1-posteľovú
izbu v Ma, cena 170 € / mes.
s en., len pre pánov.Tel.
0903214187
» Prenajmem 1-izb byt v Ma
centrum od 16. 12. 2022.Tel.
0903403364
DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

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

63-14

Vonkajšie hliníkové rolety
PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

800

10% ZĽAVA

579 €

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

0903 342 475

799 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-0006

529 €

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

Ponuka na predaj prebytočného nehnuteľného
a hnuteľného majetku štátu - výberové konanie

3x BONUS

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

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.

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

Minimálna predajná cena: 1 190 000,00 €

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

Vyhlasovateľ výberového konania vyžaduje
zloženie zábezpeky vo výške 357 000,00 €.
Písomné ponuky zašlite do 30.11.2022 do 10.00 hod.
Obálku označiť: „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE
VLM SR – AREÁL OZ MALACKY“.
Informácie o výberovom konaní na stránke: www.vlm.sk

10-0033

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-0153

63-0011

Ľ. Zúbka 2, 901 01 Malacky
+421 907 636 302, www.woodstory.sk

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

16-0193

03

ROKOV
ZÁRUKA

SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

16-0182

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

RÝCHLA DODACIA DOBA / MOŽNOSŤ DOPRAVY

2300

» Kúpim Škodu Oktáviu,
alebo Fabiu 0903818122
» Kúpim babetu aj pokazenú. 0903416726
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521
» KÚPIM STAREHO PIONIERA JAWA 20,21,05 JAWA
MUSTANG ALEBO SIMSON
ENDURO ELECTRONIC STELU MOPED STADION AJ POKAZENE DLHO ODSTAVENE
PLATIM IHNED PONUKNITE
0915215406
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1500

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

SLOVENSKÝ VÝROBCA / 22 ROČNÁ TRADÍCIA

1500

» Predám Opel Signum 1,9
CDTI, 110 kW (150 ps), r.v.
2005, 6-stupňová prevodovka, čierna metalíza,
naj 270 tis km, ABS, ESP, 4x
el.okná, tempomat, multifunkčný volant, dažďový
senzor, tónované sklá, bez
STK a EK, cena 500 €.Tel.
0917358250

KUCHYNE • INTERIÉRY

1500

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

zdarma

10-0101

SPOMIENKY
Mal si všetkých rád okolo seba, deti,
priateľov, turistické výlety,
ly žovač k y,
futbal. Dňa 15. 11. 2022 si
pripomíname výročie nedožitých 69 rokov pána
Vladimíra Hlavatého z Plaveckého Mikuláša. S láskou
a úctou spomínajú priatelia
z turistických výletov a rodina.

SLUŽBY

MALACKO

5

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

NOVINKY V PREDAJI

i

i

DAMSKE PREDLZENE MIKINY
v

10-0009

16-0191

i

SLUŽBY

Občianska
riadková
inzercia
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

07

» Kúpim starší rodinný
dom v okrese Malacky.Tel.
0949136097
» Kúpim záhradu alebo pozemok takto využiteľný do
3000,- 0910539635
» Kúpim garáž s pozemkom
v osobnom vlastníctve, do
5000,- eur. 0910539635
» Kúpim byt do 85000,0910539635
» Kúpim starý dom do
35000,- 0949354813
STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

0,80

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
4

AKCIA

za každých 20 ks kož

í

3 kg KRMIVA

ZDARMA

Akcia platí do 28.2. 2023.

18.11. , 9.12. 2022
20.1. , 10.2. , 3.3. 2023

Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová. . . . . . . . . . 12,20 hod.

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

králik s liečivom,
nosnice, brojlery
a kačice, bažant,
ovce, kozy,
ošípané, husi,
morky, psy

PREDAJ
MLÁDOK
DOMINANT
od 1.3. 2023

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
13

24.11. , 15.12. 2022
26.1. , 16.2. , 9.3. 2023

Jablonica-Coop . . . . . 9,00 hod.
Osuské . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Hlboké . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Šajdíkové Humence10,00 hod.
Borský Mikuláš . . . 10,20 hod.
Šaštín - Stráže . . . . 10,40 hod.
Smolinské . . . . . . . 11,00 hod.
Čary. . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Kuklov . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Kúty . . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Borský Sv. Jur. . . . . 12,30 hod.

Sekule. . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Moravský Sv. Ján . . 13,00 hod.
Závod . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Veľké Leváre . . . . . 13,40 hod.
Malé Leváre . . . . . . 14,00 hod.
Gajary. . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Kostolište. . . . . . . . 14,40 hod.
Jakubov . . . . . . . . . 15,00 hod.
Studienka . . . . . . . 15,30 hod.
Lakšárska Nová Ves 15,50 hod.

46-0030

Najčítanejšie regionálne noviny

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<
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» Predám dámske a pánsky
bicykel, predám plynovú
bombu aj s regulátorom.
Tel. 0905908410
DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám dámske a pánsky
bicykel, predám plynovú
bombu aj s regulátorom.
Tel. 0905908410
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA
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» Hľadám odvážnu dámu
okolo 50 ktorá vie čo
chce a nebojí sa toho. Tel.
0951336570

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

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

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: office@e-manag.sk

034/774 3321, 0948 062 319

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 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 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 novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

13 122 0047-44
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NEMECKY, ANGLICKY,
ČESKY

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

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

SERVIS A OPRAVY
tel.: 0917 977 235

16-0011

» Predám pšenicu, jačmeň,
ovos, kŕmnu mrkvu a cukrovú repu.Tel. 0905695828
» Predám mláďa suchozemskej korytnačky. CITES.
Tel. 0907723563
» Predám čínske kačice
biele a kamerunské kozičky, cena dohodou.Tel.
0907270449
» Predám zemiaky na
zimné uskladnenie balené po 10 kg a 25 kg.Tel.
0915957746
» Predám ošípanú 170 kg,
cena dohodou, Gajary.Tel.
0944682112
» Predám nový nepoužívaný kurník 0907615386

52-0210

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

SLUŽBY

7
„Profesionalita je základom úspechu“

na kľúč

MONTÁŽ
FOTOVOLTAIKY

PRE RODINNÉ DOMY UŽ OD

Elmoni ss.r.o.
ro

4700 €

elmoni777@gmail.com | elmoni.sk | 0918 458 924

10-0247

(inštalovaný výkon 3150 Wp, invertor, panely, konštrukcia, montáž, dokumentácia)

10-0239

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

V

16-0004

TepLE PAPUCE a TOPANKY

63-35

MALACKO

SLUŽBY
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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz
viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stresy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď
by už hlava mala odpočívať.

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

Nebezpečenstvo závislosti
Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu
neustále chýba regenerácia, bez ktorej
sa zvyšuje riziko viacerých chronických
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí –
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť
problémy so spánkom pomocou rôznych
syntetických tabletiek.
Tabletky na spánok fungujú u mnohých
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným
rizikom je vznik závislosti – mozog celkom stratí schopnosť navodiť si pohodu
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je
spánok celkom nemožný. Iné skupiny
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách,
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi
individuálne.

Foto: Canva.com

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

Okrem týchto psychohygienických
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké.
Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom Osvedčený relaxačný účinok má medovZdravý život a čaje

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskúšalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnejšieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozitívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie.
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá
je pochádza z konopy siatej a poznali ju
prastarí predkovia vo všetkých častiach
zeme. Funguje tak, že stimuluje receptory endokanabinoidného systému v tele
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mnohých procesoch organizmu. Podľa štúdie
vedcov z Univerzity v Colorade v časopise Permanente Journal z roku 2019 sa po
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou.
Obdobné výsledky majú aj viaceré menšie štúdie, avšak presný rozsah a očakávané účinky nie sú zmapované natoľko,
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť každý individuálne. Štúdie sa však zhodujú
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa
neprejavili žiadne vedľajšie účinky.
Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však platí, že žiaden prípravok nedokáže plne nahradiť efekt zdravotného životného štýlu
a preto každému, odporúčame, aby pracoval najmä na odstránení dôvodov, pre
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.
» red.

33-0036

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

ŠTEFÁNIKOVA 514
�������������
0918 237 833

OPTIKADROPTIK

-40

DR.OPTIK_SK WWW.DROPTIC.SK

75-006

OKULIAROVÉ SKLÁ
PRE ŠOFÉROV %

MALACKO

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

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY

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

10-0058

BENÁTSKE STIERKY SAN MARCO

VÝKOPOVÉ
PRÁCE
MINIBAGROM do 1 t
10-0212

0910 444 007

minibager.mk@gmail.com
m

B komplex tvorí skupina ôsmich vitamí- B12-kobalamín (podporuje chuť do jednov zo skupiny B, medzi ktoré patrí :
la, podporuje správnu funkciu nervového
systému) Aj napriek tomu, že jednotlivé viB1-tiamín (podporuje správnu tvorbu tamíny z tejto skupiny pôsobia samostatglukózy)
ne, ich vzájomná interakcia a vzájomné
B2-riboflavín (správne fungovanie bu- pôsobenie vytvárajú silný reťazec, ktorý
niek, antioxidant)
nás udržiava zdravých.
B3-niacín (podporuje tvorbu energie)
B5-kyselina pantoténová ( pomáha
Prečo práve lipozomálna forma
zmierňovať únavu a vyčerpanie)
vitamínu B ?
B6-pyridoxín (podporuje tvorbu červených krviniek)
Lipozomálne výživové doplnky poB7-biotín ( udržiava zdravé vlasy, nechty, núkajú systém s rýchlym vstrebávaním
pokožku, má proti starnúci účinok)
a účinným dodaním cenných látok priamo
B9-kyselina listová (správna tvorba bu- do buniek. Lipozómy sú vysoko účinné
niek - hlavne v tehotenstve)
z hľadiska vysokej vstrebateľnosti, pretože

s DPH

JÓD

10,20
EUR

s DPH

ZINOK

16,60
EUR

s DPH

sú pripravené z prírodných fosfolipidov,
sú biokompatibilné a netoxické.
Pomocou modernej technológie dokážeme minerály a vitamíny obaľovať do
nano čiastočiek tuku ( lipozómu). ktorý
má mimoriadne vysokú vstrebateľnosť a je
telu prirodzený. Takto získavame alternatívu aplikácie injekčnou formou vitamínov
a minerálov, ktorá týmto spôsobom dokáže dopraviť neporušené molekuly priamo do krvného riečišťa. To je dôsledkom
toho, že lipozómy sa nenarušia procesom
trávenia pri prechode tráviacim traktom
a sú odolné voči žalúdočným kyselinám.
Tento spôsob „prepravy“ zaručuje až 90%
VSTREBATEĽNOSŤ!

+ 5% CBD OLEJ
ZADARMO

,70
EUR

MAGNÉZIUM

17,60
EUR

s DPH

+ 5% CBD OLEJ
ZADARMO

Je to skupina ôsmich odlišných vitamínov, ktoré sa v kombinácii spoločne označujú ako B komplex. Tieto vitamíny skupiny B majú viacero užitočných vlastností,
ktoré naše telo potrebuje. Je dokázané,
že podporujú premenu potravy na energiu čím samozrejme znižujú pocit únavy, pomáhajú k správnemu fungovaniu
nervového systému a podporujú správne
psychické funkcie. V dôsledku toho môžu
ponúknuť úľavu od úzkosti a depresie.
Iná skupina B vitamínov zase napomáha
k zdravým vlasom, k zdravej pokožke a k
tvrdosti nechtov.

Môžete teraz objednať na:

www.medikaexpert.sk
alebo na tel.: 0904 552 345
( dostupné od Pon. - Pia.)

Alebo kúpiť aj v predajni:

SLNIEČKO ZDRAVÁ VÝŽIVA
Coboriho 1, Nitra - OC Polygon

33-0049

Vitamín B patrí do skupiny vitamínov
vo vode rozpustných ako napríklad aj
vitamín C.

+ 5% CBD OLEJ
ZADARMO

Prečo je pre nás dôležitý vitamín B ?

ZAUJALO NÁS / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Ocenili horských záchranárov
Stredisko lavínovej prevencie, ktoré
je neoddeliteľnou súčasťou Horskej
záchrannej služby, je v hľadáčiku
turistov najmä v zimnom období. V
týchto dňoch oslávilo 50. výročie svojho vzniku.

40-0031

08-0033 TT14

Biskupič a riaditeľ strediska lavínovej
prevencie Filip Kyzek. „Práca v horách
je krásna a nesmierne náročná zároveň.
Hory vedia veľa turistom dať, ale aj zobrať. Som nesmierne hrdý na všetkých,
ktorí pomáhajú v horách tým, ktorí to najviac potrebujú. A zároveň preventívnym
„Lavíny predstavujú v zimnom ob- krokmi zabraňujú možným tragédiám, či
dobí pre návštevníkov hôr najväčšie už je to v oblasti lavínového nebezpečennebezpečenstvo. Zasypaná osoba má stva, bezpečnosti turistických trás a ďalpo 15 minútach zasypania 93-percentnú šími krokmi,“ povedal minister vnútra SR
šancu na prežitie. Po 30-tich minútach sa Roman Mikulec
Stredisko lavínovej prevencie Horšance na prežitie znižujú na 40 percent,
a po 45 minútach je šanca na prežitie skej záchrannej služby má nenahraditeľ26-percentná. Po 90-tich minútach je ná- ný prínos pre prácu horských záchranádej, že záchranári nájdu obete živé, len rov, ako aj pre potreby a bezpečný pobyt
15-percentná. Prácu všetkých horských turistov či lyžiarov v horách. Na dennej
záchranárov, lavínových špecialistov, báze totiž zbiera správy a vyhodnocuje
kynológov ich dobrovoľných kolegov, lavínovú situáciu podľa medzinárodoperátorov si nesmierne vážim. Pri prí- ných pravidiel. Odbornú i laickú verejležitosti 50. výročia vzniku Strediska la- nosť pravidelne informuje o výskyte snevínovej prevencie im chcem poďakovať hovej pokrývky, výstrahách a hroziacom
za ich plné nasadenie, odvahu, profesio- lavínovom nebezpečenstve. Tragickým
nalitu a osobnú angažovanosť,“ povedal udalostiam na horách predchádza vykonávaním preventívnych opatrení.
minister vnútra SR Roman Mikulec.
Pri príležitosti 50. výročia vzniku
Strediska lavínovej prevencie Horskej
záchrannej služby boli v sobotu 5. novembra 2022 v Liptovskom Mikuláši ocenené viaceré osobnosti pre ich prínos a
nasadenie v oblasti záchrany životov a
tiež prevencie pred možnými tragickými
udalosťami v horách. Ocenenia príslušníkom Horskej záchrannej služby odovzdal
minister vnútra SR Roman Mikulec, ria» ren
zdroj foto minv.sk
diteľ Horskej záchrannej služby Marek

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

Malacky

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

68-005

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

SBS
LAMA SK

prijme bezpečnostných
pracovníkov
na obchodné prevádzky

v Malackách

VYUŽITE NAŠU PONUKU

od 102 €/t
od 260 €/t
od 195 €/t

1 000 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď ! POS nutný!

41-16

0914 333 342

INZERCIA

0908 979 469

36-0005 TT45

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

Mzda: 4,00 € / h. netto. Nástup ihneď.

36-0003 TT45

Výročia a udalosti
V Bratislave sa uskutočnil nepovolený študentský pochod za lepšie podmienky v školstve

16. novembra 1989

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

ZAMESTNANIE

MALACKO
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CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

10-0245

(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

16-0086

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

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

Stupava (s ubytovaním)
POS/osvedčenie o absolvovaní kurzu OS - NUTNÉ
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Výročia a udalosti
premiéra operety Čardášová princezná,
najslávnejšieho diela Emmericha Kálmána

15. novembra 1915

52-0225

Tel:0905 267 750 Malacky

68-036

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0003 TT45

Mzda: 4,00 € / h. netto. Nástup ihneď.

75-58

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

1,64 x 1,66 x 4 m
2x2x4m
2,58 x 2 x 4 m
3x2x4m
3x2x4m
3x2x4m
3 x 2,15 x 4 m
3x2x4m
3x2x4m
4 x 2,7 x 4m
6 x 4 x 10 m

VÝROBA A PREDA J
STAVEBNÉHO REZIVA

379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

Areál poľnohospodárskeho družstva
247 Siladice • 0918 361 701
pilamolnar@gmail.com

96-0175 TT45

379 €

GNOM
GRETA
GLORIA
GALA
GENIO
GARANT
GAMMA
GULLIVER
GOLIÁŠ
GOLEM
GIGANT

65-140

D

461220107

UŽ O

AIW - Opatrujte s nami
seniorov v Rakúsku
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Kritériá
pre spoluprácu :

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

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

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

Facebook: aiwsk

32-0032

www.aiw.sk

0800 24 24 44

12

40-0033

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

ZDRAVIE / SLUŽBY
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