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Kierkegaardov dodatok

Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte sa
alebo chatu?
Chcete nakúpiť za najnižšie ceny a pritom mať ši- presvedčiť, cieľom tejto predajne je šťastný a spokojný zákazník.
roký výber ako vo veľkých obchodných centrách?
Navštívte špecializovanú diskontnú predajňu Farieb
a lakov a presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo
potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v obchodných centrách. Načo platiť inde viac?
Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie? V
tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až do 10%
pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému nákupu

Johann Paul Friedrich Richter bol
nemecký humorista a spisovateľ, romantik, priateľ filozofa Herdera. Veselý
človek, ktorý o vážnych témach hovoril
jasne a výstižne. „Na cti si najčastejšie
zakladajú tí ľudia, ktorí žiadnu nemajú.“ Tak znie jeden z jeho nie až tak
známych výrokov, no v dnešnej dobe na
Slovensku je dobré ho oprášiť.
Keď Jean Paul opúšťal tento svet, ďalším skvelým výrokom ho obohatil Søren
Kierkegaard, tentoraz dánsky filozof a
teológ: „Zdá sa, že ľuďom bola daná
reč nie preto, aby vyslovili svoje myšlienky, ale aby zastierali, že žiadne nemajú.“ Oba výroky sa stali bezvýhradne
nadčasové a nadpriestorové. A priam sa
ponúkajú u nás v čase, keď médiá prinášajú informácie o stále nových a nových
politických stranách, v pozadí ktorých
sú starí a ešte starší politici. A bezočivo
sa nazývajú politikmi novými, či politikmi novej generácie politiky. Jean Paul
vedel, čo hovorí. Konkrétne, čo povedal
aj o nich. S Kierkegaardovým „dodatkom“ je ich charakteristika dokonalá.
Túžba po moci a hlavne veľa rečí,
ako ju zdôvodniť tak, aby naletelo čo
najviac „dobrákov“. Veľa zbytočných a
prázdnych rečí. Žiaľ, často aj nepravdivých. Lebo ľuďom bez cti a bez myšlie-

Najlepší výber KOTLOV
94-0091-1

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

www.topkrby.sk

MONTÁŽ A PREDAJ
KRBOV

ODVOZ ODPADU kontajnermi
bio • komunálny • stavebný

51-0165

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, Myslenická 21
Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610
E-mail: info@topkrby.sk

ໄ0951 262 028

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE

ໄ0904 097 200

aj na splátky

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
3

5a7m

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

Novootvorená reštaurácia

BALKAN GRILL
Pezinok, ul. Farská 14
(bývalá diskotéka JAMA)
51-0057

າ stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže
າ realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA
າ realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH
າ klampiarske práce, hydroizolácie
າ zatepľovanie striech, fasád
າ jadrové vŕtanie a zelené vegetačné strechy

nok na pravde nezáleží, nepovažujú ju
za nejak mimoriadne dôležitú pre vlastný „úspešný“ život. Napokon, počuli
sme, mladým má slúžiť na povzbudenie
a na cestu k úspechu ani nie tak česť a
myšlienka, ako skôr „nejaký ten joint“,
je to predsa v mladom veku normálne.
Zrejme je ale nenormálne, ak mladý človek pracuje, maká na tri zmeny, po práci
pomáha manželke s deťmi a po večeroch ešte aj obci, v ktorej žije.
Takéhoto človeka nazvali tí bez cti
a myšlienok „pobúrenou pokryteckou
slovenskou krčmou“. Zapamätajte si
tie slová, zapamätajte si, za čo vás považujú, ak o pár týždňov vyrazia zas aj
za vami a budú od vás s lacným úsmevom a ešte lacnejším predstavením pýtať vaše hlasy výmenou za ich moc nad
vami.
Pobúrilo ich, že „ľud je pobúrený“.
Ľud má podľa nich držať ústa.
Lenže – nemali sme práve to u nás do roku 1989?
Kierkegaardov dodatok je
naozaj možno v čase starý
– veď má už viac ako 150
rokov. Napriek tomu
sa zas stáva aktuálny. Všetko dobré -

24-0081

Bratislavská 85, PEZINOK, tel.: 033/642 20 27, www.vasdomfarieb.sk

24-0046

Ušetrite až polovicu !!!

16-0254

Najčítanejšie regionálne noviny

ໄ 0951 190 552

ne - št 10:30 - 23:00
pia - so 10:30 - 24:00

V ponuke:
čevapčiči, cigánska, klobása,
špíz, kuracie prsia, miešané
mäso, bôčik, grilované kura,
prasiatko, šaláty, prílohy ...

Od 11:00 - 15:00

Denné menu č. 1
Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

www.lock.sk

+

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO
24-0006
24-0013

51-150

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

NON - STOP servis 0905 754 798

PK19-32

1

Donáška jedla v Pezinku ZADARMO.

alebo

4,90€

24-0076

Pezinok Bratislavská 56 ང 0948 754 798
Bratislava Miletičova 67 ང 0910 970 770

Montáž - kompletáž vodoinštalačnej sanity
a kúpelňového nábytku
Odborné poradenstvo

www.pksanita.sk
peter.kunik@gmail.com 0948 120 013

Denné menu č. 2 Pljeskavica
ica

lock@lock.sk

Peter Kuna

4,90€

Polievka podľa ponuky
+ porcia grilovaného mäsa
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politická inzercia / Služby

INZERCIA

Lucia Demovičová 0905 593 810
Lenka Ostrá
0905 963 035
Distribúcia:
Lenka Ostrá
0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (21 000 domácností)
Každý týždeň:
v Pezinku, Modre, Svätom Jure,
Slovenskom Grobe, Grinave, Limbachu, Viničnom, Vinosadoch,
Šenkviciach, Harmónii, Kráľovej,
Dubovej, Píle, Častej, Doľanoch,
Štefanovej, Budmericiach, Vištuku, Báhoni a v Jablonci

Modra

Pezinok

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

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

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Diéta na zníženie hladiny
cholesterolu
(dokončenie z minulého čísla)

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, pomáha chudnúť.
Základné princípy:
ɧMäsoɜFKXG«GUXK\KODYQHKRY¦G]LH
K\GLQDEH]NRŀHU\E\P¶ŀHWHVLGRSULDħ
PD[LP£OQHSRUFL¯GHQQHSULÏRPMHGQD
SRUFLD SUHGVWDYXMH  JUDPRY J  Yb VXURYRP VWDYH &HONRY£ GHQQ£ KPRWQRVħ
QHP£SUHVLDKQXħɜJ
ɧ Strukoviny b MHGHQNU£W GHQQH SRO
ģ£ON\ VWUXNRY¯Q ,GH£OQH MH VWUXNRYLQ\
QDKUDGLDGYHSRUFLHP¦VDWHGDDVLJ
ɧNízkotučné mlieko a mliečne výrobkybPOLHNRWYDURKELHOHMRJXUW\-HGQX
SRUFLX VL P¶ŀHWH GRSULDħ GYD Dŀ WULNU£W
GRGĊD=DMHGQXSRUFLXVDSRÏ¯WDSRK£U
POLHNDVbREVDKRPWXNXSHUFHQWRNHO¯PRN Q¯]NRWXÏQ«KR MRJXUWX DOHER  J
Q¯]NRWXÏQ«KRV\UDb
ɧ Vajíčkab  SRÏDV W¿ŀGĊD VL P¶ŀHWH GDħ
QDMYLDF GYH FHO« YDM¯ÏND 6OHGXMH VD SU¯MHPŀüWRNYbNWRU¿FKMHQDMYLDFFKROHVWHUROX%LHONDV¼EH]REPHG]HQLD
ɧOvocieMHSRYROHQ«GYDDŀģW\ULNU£WGĊD
=DMHGQXSRUFLXVDSRYDŀXMHMHGHQNXVRYRFLD QDSU¯NODG EDQ£Q MDEONR SRPDUDQÏ
KUQÏHN GUREQ«KR  QDSU¯NODG PDOLQ\ ÏXÏRULHGN\ DOHER ]b Y¦ÏģLHKR RYRFLD QDSU¯NODGPHOµQSROSRK£UD]DY£UDQ«KRRYRFLD
DOHERWULģWYUWLQ\SRK£UDRYRFQ«KRGŀ¼VX
ɧ=HOHQLQDWULDŀS¦ħSRUFL¯GHQQHbĀX-

• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI
stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

0917 373 326

www.pemont.sk

Čistenie kanalizácie
• Rekonštrukcie kanalizačných
a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Lokalizácia stavu a poruchy
na kanalizácii
www.havarijnapomoc.sk

Pezinská havarijná služba

ERYRĀQ«GUXK\P¶ŀHE\ħYDUHQ£SHÏHQ£ QD SDUH ÏL JULORYDQ£b  MHGQD SRUFLD
]QDPHQ£MHGHQNXV]HOHQLQ\QDSU¯NODG
PUNYDNDOHU£ESDUDGDMNDSDSULNDDOHERKUQÏHNÏHUVWY«KRģDO£WXDN«KRNRĀYHN
GUXKXSROģ£ON\QDNU£MDQHMVXURYHMDOHERYDUHQHM]HOHQLQ\DOHERWULģWYUWHSRK£UD]HOHQLQRYHMģħDY\
ɧ Chlieb, cereálie, cestoviny, ryža
a ostatné obilninyɜģHVħSRUFL¯GHQQH
(NYLYDOHQWRPSRUFLHMHMHGHQNUDMHFFKOHEDMHGQRSHÏLYRJFHUH£OL¯SROKUQÏHNDYDUHQHMFHVWRYLQ\U\ŀHDbLQ¿FKRELOQ¯Q3RÏHWSRUFL¯DOHP¶ŀHE\ħDMPHQģ¯
DNMHFLHĀRPQLHOHQ¼SUDYDFKROHVWHUROX
DOHDMKPRWQRVWL
ɧ Sladkosti a pochutiny ɜ Y¿QLPRÏQH
Db MH G¶OHŀLW« Y\EHUDħ VL WDN« NWRU« PDM¼
P£ORWXNXDbWXNMHQHQDV¿WHQ¿b QLHYŀG\MH
WRDOHQDREDOHQDS¯VDQ« 9bSUD[LWR]QDPHQ£QHY\EHUDħVLSOQHQ«NHNV¯N\NRO£ÏH
DbFXNU¯N\U¶]Q\PLWXNRY¿PLQ£SOĊDPL
Samozrejmosťou je vyhýbať sa živočíšnym tukom, ako sú slanina, masť,
oškvarky, klobásy. 9¿]QDPQ¿ HIHNW MH PRŀQ« YLGLHħ Xŀ
RbģHVħW¿ŀGĊRY$NSUHWUY£YDY\VRN£KODGLQDFKROHVWHUROXNbVORYXVDGRVW£YDM¼ OLHN\ ɜ K\SROLSHPLN£
QD ]Q¯ŀHQLH KODGLQ\
WXNRY

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

PK19-32

VLHNE VÁM DOM?

45-0119

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

to robil prvýkrát, vyfajčil som sedem a potom som sa zgrcal.“ a „ TAKŽE TOTO SÚ
TAKÉ TRI, ŠTYRI BODY, KTORÉ SOM SA
JA NAUČIL POPRI UŽÍVANÍ DROG“ a tiež
„ČO MA POTOM NAKOPNE? TO MA ZASE
DROGY NAUČILI, ŽE KEĎ MÁŠ BAD TRIP,
že ti to bude trvať celý život …“
Katastrofa. A toto má byť vraj budúci
premiér!? Človek, ktorý úplne nezodpovedne vychvaľuje svoje skúsenosti s drogami
ako niečo úžasné, motivujúce a inšpirujúce. Viem, že ostatní opoziční politici budú
v tejto téme tichúčko držať bobríka mlčanlivosti - lebo veď Truban je „náš človek“.
Nemyslím si, že je to správne. Pravdu treba
pomenovať vždy bez ohľadu na následky.
PS. V našom hnutí OĽANO ideme na
to poctivo - ak sa chce poslanec znova poslancom stať, musí ísť pekne krásne na koniec kandidátky - a odtiaľ skladať účty voličom za svoju prácu. Toho sa zľakli niektorí
naši poslanci a radšej opustili bez slovíčka
vďaky ľudí, ktorí na nich roky makali a išli
si hľadať nového hostiteľa, cez ktorého sa do
parlamentu znova
prepašujú. Dve z
nich tento týždeň
nakoniec skončili v
KDH, ktoré ich dá dopredu na kandidátku
... nuž aj tak sa dá robiť
akože „charakterná“ politika.

24-0035

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Predlhé roky sľubujem mojej Pavlínke postaviť dom. Keď
som si už konečne
našiel čas, tak som
sa dostal do vlastnej
pasce. Pri všetkom
chcem byť, všetko
kontrolovať, mnohé si urobiť sám ... a tak
úplne obyčajný dom staviam už piaty rok.
Keďže finišujem s domom, správy
sledujem len okrajovo a viac-menej čítam
len nadpisy. A tak sa mi stalo, že som si
prečítal nadpis, že sa na Trubana zniesla
spŕška kritiky za to, že podľa Trubanových slov si dal v mladosti jednu cigaretu
marihuany ... a chcel som sa ho zastať.
Našťastie som si nakoniec prečítal k tomu
viac a pozrel predmetné video, kde Truban reční o drogách.
A zostal som z neho zhrozený. Pustili
ho na vysokú školu medzi mladých študentov a on miesto toho, aby im dal nejaký pozitívny vzor či príklad do života,
rečnil o svojich skúsenostiach s drogami,
akoby to bolo niečo úžasné. Každopádne
z jeho rečí vyplynulo, že to v jeho prípade
vôbec nebolo o jednej marihuanovej cigarete, ale že toho poskúšal rôzneho veľa. A
podľa odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadrovali, museli to byť aj tvrdé drogy.
Tu je pár jeho výrokov pred študentami: „... ČO MÁM JA RÁD na tom športe
a NA TÝCH DROGÁCH JE TEN DOPAMÍN
EFEKT.“ a „... TO JA SA NAMOTÁVAM NA
VŠETKY MOŽNÉ LÁTKY, pretože keď som
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NON - STOP 0949 177 200

51-0052

Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

Tel./Fax: 033/643 39 11
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088
E-mail: cevarom25@gmail.com
po-pia: 1000-1700 h

VZORKOVŇA: HRNČIARSKA 25, PEZINOK
• Okná - plastové, hliníkové a strešné Velux + Fakro
• Dvere - laminát, fólia • Schody • Parkety
• Tieniaca technika - rolety, roletky,
siete
rolety ZipScreen, žalúzie, markízy, siete,
okenné
parapety, kľučky, prahy, prechodové lišty

-12%

Tieniaca technika aj pre strešné okná.

w w w. ceva ro m . s k

akcia platí
do konca
augusta

Slovenčina naša

Nie párty, ale zábava.

51-0084

Redakcia:

Trubanove drogy

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

PEZINSKO
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služby
VÝVOZ ŽUMPY

0903 908 807

0903 740 740

24-0080

bleskozvody, prípojky, revízie

51-0036

www.momentum.sk 0908 698 322

ELEKTROINŠTALÁCIE
24-0004

HODINOVÝ MANŽEL
PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

www.windorpezinok.sk

po - pia: 10.00 - 17.00
16-0254

0917 649 213

(po schodoch nad hodinárstvom HOFI) e-mail: windorpezinok@gmail.com

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE
- kalkulácie
a ea e
- zameranie
- dovoz, odv
odvoz
ZADARMO

87-0012

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

51-0004

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
51-0006

0905 593 810

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

Kvasinky, živné soli, bentonity a ostatné prípravky potrebné pri spracovaní hrozna a výrobe vína.

PK19-32
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51-0166
51-0343
51-0079

Jesenského 16, 902 01 Pezinok
tel: 033/642 26 06, fax: 033/640 04 63
e-mail: info@evertrade.sk

• potreby pre vinárov a výrobcov nápojov
• plniace, etiketovacie a baliace stroje
• mlynkoodstopkovače a plastové kade
•
• nerezové nádoby s príslušenstvom
• nerezové ventily
• korkové zátky, termokapsle
a záklopky
šampanské
op y na
a ša
pa s é

4
kultúra, Služby
Občianska
riadková
inzercia

Vtipy
týždňa
» Sťažuje sa dedko:
- Pred 30 rokmi som si zobral do obchodu 20 Kčs a
priniesol som chlieb, maslo, mlieko, cigarety, rum. A
dnes? ... všade sú kamery.

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

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 2 izb. byt v
RD v Slov. Grobe, 0905 473
005.
»Hľadám prenájom RD v PK
okolie do 500€, 0904 108
177.
»Dám do prenájmu prerobenú zariadenú garsonku
na Juhu v PK, 1 osobe 350€
/mes. s energ. 0905 157
373.

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»Predám stav. pozemok v
priemyselne zóne v Modre 30á neoplotený a 60á
oplotený, 0948 860 870.

07 REALITY / iné
»Kúpim garzónku - 1 izb. byt
v PK alebo v Modre 0903
718 726.
»Kúpim priemyselný pozemok príp. pozemok s halou,
0907 672 305, nie som RK.
»Prenajmem garáž na Bernolákovej ul. v PK, 0903 37
60 11.
»Prenajmem garáž na Malokarpatskej ul. v PK, dlhodobo, bez el. energ., 0903
37 60 11.
»Kúpim rodinný dom Pezinok, Svätý Jur, Šenkvice,
cena 200 tis., nie som RK,
0950 726 257.
»Kúpim 3 izbový tehlový
byt v Pezinku blízko centra,
0940 328 126.
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku a
okolí, 0918 479 756

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ

15. - 18. a u g u s t

Pýta sa na Slovensku
turista baču:
-Bača, kde sa tu páli slivovica?
- Vidíte ten kostol?
- Vidím.
- Tak okrem neho všade!

2019

» V kupé vo vlaku:
- Pani, prosím Vás, nech ma
váš synáčik nenapodobňuje!
Nerob zo seba debila, Jožko!!!

ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ

Program

15. august 2019 – ŠTVRTOK
/͘ ƐƉƌŝĞǀŽĚŶĠƉŽĚƵũĂƚŝĞ͗&͘<͘ʹEĂŶĞďŽǀǌĂƚŝĂWĂŶŶǇDĄƌŝĞ
ϭϵ͗ϬϬʹϭϵ͗ϰϱ^ǀćƚĄŽŵƓĂǌĂǌŽŵƌĞůǉĐŚĂǎŝũƷĐŝĐŚēůĞŶŽǀ
ĚǇĐŚŽǀĞũŚƵĚďǇǀWĞǌŝŶŬƵ
,ƌĄ,sŝŶŽƐĂĚŬĂ^<
//͘ ƐƉƌŝĞǀŽĚŶĠƉŽĚƵũĂƚŝĞ͗ZĂĚŶŝēŶĠŶĄŵ͘
ϭϵ͗ϰϱʹϮϬ͗ϯϬ<ŽŶĐĞƌƚ,sŝŶŽƐĂĚŬĂ^<

18. august 2019 - 1('(ÿ$

s//͘ ƐƉƌŝĞǀŽĚŶĠƉŽĚƵũĂƚŝĞ͗ĞŶƚƌƵŵŵĞƐƚĂWĞǌŝŶŽŬ
ϵ͗ϬϬͲϭϬ͗ϬϬsŝŶĄƌĞŸDĂƚǇƓĄŬͲ,>ĞƓŬŽǀĂŶŬĂ
ϭϬ͗ϬϬͲϭϭ͗ϬϬZĂĚŶŝēŶĠŶĄŵ͘Ͳ,<ŽůĄƌŽǀŝēĂŶŬĂ^<
ϭϭ͗ϬϬͲϭϮ͗ϬϬsŝŶĄƌĞŸDĂƚǇƓĄŬͲ,^ŝƚŸĂŶŬĂ^<
ϭϭ͗ϯϬͲϭϮ͗ϯϬ<ďŽēŶǉǀĐŚŽĚͲ,^ŬĂůĄĐŝ

» Aj keď nie som poverčivá, kartám predsa len verím. Kreditným.
» Pre dnešné dievčatá nie

ϭϰ͗ϯϬƐƉƌŝĞǀŽĚĚǇĐŚŽǀǉĐŚŚƵĚŝĞďƐŵĂǎŽƌĞƚŬĂŵŝ
>/s/EŽĚŽŵƵŬƵůƚƷƌǇĚŽĄŵŽĐŬĠŚŽƉĂƌŬƵ

16. august 2019 - PIATOK
///͘ ƐƉƌŝĞǀŽĚŶĠƉŽĚƵũĂƚŝĞ͗ĞŶƚƌƵŵŵĞƐƚĂ
ϭϱ͗ϬϬʹϭϲ͗ϬϬǀŽůĄǀĂēŬĂʹ&ƵŶŶǇ&ĞůůŽǁƐ
/s͘ ƐƉƌŝĞǀŽĚŶĠƉŽĚƵũĂƚŝĞ͗<ƌƵƓŝēŽǀĂŬƷƌŝĂ
DŽĚĞƌƵũĞ͗DŝƌŽƐůĂǀĂĄŚƵŵĞŶƐŬĄ
ϭϳ͗ϬϬʹϭϴ͗ϬϬ<ŽŶĐĞƌƚͲ,DĂůĂēĂŶĠ^<
ϭϴ͗ϭϱʹϭϵ͗ϭϱ<ŽŶĐĞƌƚͲ,aĂƌĨŝĂŶŬĂ^<
ϭϵ͗ϯϬʹϮϬ͗ϯϬ<ŽŶĐĞƌƚͲ,'ƌŝŶĂǀĂŶŬĂ^<
ϮϬ͗ϰϱʹϮϭ͗ϬϬDĞŐĂŬŽŶĐĞƌƚǌƷēĂƐƚŶĞŶǉĐŚ,
17. august 2019 – SOBOTA
s͘ ƐƉƌŝĞǀŽĚŶĠƉŽĚƵũĂƚŝĞ͗ZĂĚŶŝēŶĠŶĄŵĞƐƚŝĞ
ϵ͗ϬϬʹϭϬ͗ϬϬ<ŽŶĐĞƌƚͲ,^ǀćƚŽũƵƌƐŬĄŬĂƉĞůĂ^<
ϭϬ͗ϭϱʹϭϭ͗ϭϱ<ŽŶĐĞƌƚͲ,<ĂƌƉĂƚƐŬĄŬĂƉĞůĂ^<
s/͘ ƐƉƌŝĞǀŽĚŶĠƉŽĚƵũĂƚŝĞ͗ĄŵŽĐŬǉƉĂƌŬ
ϭϳ͗ϯϬʹϭϵ͗ϬϬ<ŽŶĐĞƌƚʹ,^ŬĂůŝēĂŶĠ^<
ϭϵ͗ϯϬʹϮϭ͗ϬϬ<ŽŶĐĞƌƚʹ,ĄŚŽƌŝĞŶŬĂ^<Ă:ŝƎş,ĞůĄŶ

je dôležitý iba zovňajšok,
ale aj vnútro! Napríklad klimatizácia, kožené sedadlá
a taaák...

HLAVNÝ PROGRAM FESTIVALU - Zámocký park
DŽĚĞƌƵũĞ͗ŝďŝĂŶĂKŶĚƌĞũŬŽǀĄĂZŽŵĂŶ&ĠĚĞƌ
^ůĄǀŶŽƐƚŶĠŽƚǀŽƌĞŶŝĞƐƷƛĂǎĞͲϭϱ͗ϬϬŚ
ϭϱ͗ϭϱ,>ĞƓŬŽǀĂŶŬĂ
ϭϱ͗ϰϱ,<ŽůĄƌŽǀŝēĂŶŬĂ^<
ϭϲ͗ϭϱ,^ŝƚŸĂŶŬĂ^<
ϭϲ͗ϰϱ,^ŬĂůĄĐŝ
ϭϳ͗ϭϱ,ŽƐƛͲϭ͘ŬŽŶĐĞƌƚ,ůƵĚŽǀĢŶŬĂ
ϭϴ͗ϬϬDĞŐĂŬŽŶĐĞƌƚǀƓĞƚŬǉĐŚǌƷēĂƐƚŶĞŶǉĐŚ,
ϭϴ͗ϭϱsǇŚůĄƐĞŶŝĞǀǉƐůĞĚŬŽǀƐƷƛĂǎĞĂŽĚŽǀǌĚĂŶŝĞ
ŽĐĞŶĞŶş

ϭϴ͗ϰϱ,ŽƐƛͲϮ͘ŬŽŶĐĞƌƚ,ůƵĚŽǀĢŶŬĂ
ϮϬ͗ϬϬhŬŽŶēĞŶŝĞĨĞƐƚŝǀĂůƵĂƉŽǌǀĂŶŝĞŶĂyy͘ƌŽē͘
ǇĐŚŽǀŬǇǀWƌĞƓŝ

»

Do ordinácie psychiatra
sa plazí človek.
Doktor:
- A čože sa nám to sem plazí? Jašterička? Korytnačka?
A či hadík?
Človek:
- Doktor, ja nie som blázon,
já mám len strach z výšok!

» V pive je málo vitamínov,
preto ho musíme piť tak
veľa!

Zmena programu vyhradená. František Féder WÏ342 261, email: ferofederfff@gmail.com
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ĂŬƵũĞŵĞǌĂĨŝŶĂŶēŶƷƉŽĚƉŽƌƵĂƉĂƌƚŶĞƌƐƚǀŽ

» - Poviem Vám, tomu
útočníkovi bránia hrať futbal iba dve maličkosti.
- A síce?
- Nohy!

51-0169

03 BYTY / predaj

»

XIX URĀQtN0HG]LQiURGQpKRV~ĨDçQpKRIHVWLYDOXPDOìFKG\FKRYìFKKXGLHE
pod záštitou primátora mesta Igora Hianika a donora festivalu Františka Fédera

KAMENÁRSTVO PEŠKO
ໄ0908 5
588 877

v stredných rokoch.
- Hľadám nejakú prácu.
Mám desať detí!
- A čo ešte viete?!

Hlavná 421, Vištuk

kamenarstvo.pesko@gmail.com

» redakcia

ཐkompletné zhotovenie pomníkov
ཐširoký výber rôznych druhov kameňa
ཐvybetónovanie základov
ཐodstránenie starých pomníkov ...
ཐkrížiky, lampáše, vázy ...

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám hrozno Muškát
moravský, Műller Thurgau,
Devín, Silván, Burgund a
Veltlín zelený, 0918 809
622.
»Predám hrozno Iršaj, Műller, Silván, Veltlín, tel.: 0903

PONÚKAME KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

PK19-32

» - My trénujeme dvojfázovo -, chváli sa jeden prvotriedny hráč.
- To je ako?
- Jeden krát na jar a druhý
krát na jeseň.
» Na Úrad práce príde muž

4

0905
24-0024
24-0032

»Kúpim auto pokazené
alebo havarované, zabezpečím zošrotovanie, 0903
517 742.
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915 215 406.

10

593 8

45-0027

5
služby, zdravie

Priestor na svoje aktivity tu nájdu všetky
vekové a záujmové kategórie. Dopoludnia
bude bezpečný a upravený priestor k
dispozícii matkám s deťmi na materskej
dovolenke, popoludní poslúži priestor na
stretávanie sa klubu žien , širokej verejnosti.
Pivnica bude slúžiť pri kultúrnych podujatiach obce, na prezentáciu vín od miestnych
vinárov, na svadbách či karoch pre občanov
obce. Projekt „Komunitná záhrada pre
obyvateľov Vinosad“ sa uskutočnil vďaka
podpore
z dotačného programu BSK –
dotačná schéma bratislavská regionálna
dotačná schéma na podporu ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA 2019.

• UPRATOVANIE
• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

0908 437 079

ponechané vo vozidle malo zdravotné
problémy, v niektorých prípadoch toto
konanie viedlo až k smrti. Aj všímaví
občania nie sú ľahostajní k takýmto
prípadom a oznamujú telefonicky na políciu
prítomnosť opusteného dieťaťa alebo
zvieraťa v motorovom vozidle na
parkoviskách. Už niekoľko minút v
rozhorúčenom vozidle v týchto horúcich
letných dňoch je pre zdravie a život veľmi
nebezpečné.

po-pia: 10.00-18.00
so: 9.00-13.00
0944 444 349, 033/647 74 63
www.laco-odevy.sk

Pánske
obleky
NOVINKA:
Slovenské
obleky
ky
už
od 129,-

- obleky, saká,
nohavice,
- košele,
obleky, viazanky
saká, nohavice,
- triþká,
košele, mikiny
viazanky
-- bezplatná
úprava
triþká, mikiny
zakúpených odevov
- bezplatná úprava
zakúpených odevov
A

OZETA neo

Nezabudni na mňa v aute!
Aj tento rok v letných mesiacoch pokračuje
celoslovenská
preventívno-informačná
kampaň Policajného zboru „Nezabudni na
mňa v aute!“, ktorej cieľom je upozorniť
nielen rodičov ale i širokú verejnosť na
skutočnosť, že nechať dieťa vo vozidle bez
dozoru je nezodpovedné a životu
nebezpečné.
Policajný zbor opakovane eviduje prípady,
kedy rodičia ponechali v motorovom vozidle
dieťa osamote bez dozoru dospelej osoby.
Stali sa aj prípady, kedy dieťa samotne

OC PLUS, PEZINOK

0905 593 810

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo

pezinsko@regionpress.sk

51-0018
51-0009

Obec Vinosady v spolupráci s klubom žien,
dobrovoľným hasičským zborom , spolkom
vinárov a aktívnymi obyvateľmi v obci
vybudujú komunitnú záhradu pre verejnosť
na nevyužívanej a zanedbanej ploche za
obecným úradom. Roky tu boli skladované
kontajnery na odpad a staré železo... Za
všetkým tým neporiadkom sa skrýval poklad
- vchod do starej 400 ročnej klembovej
pivnice. Po rekonštrukcii bude vchod do
pivnice zastrešený dreveným altánkom, pre
návštevníkov bude v komunitnej záhrade
slúžiť zastrešené drevené sedenie, v záhrade
budú rásť bylinky, liečivky, kvety a na
drevenej pergole vytvorí príjemný tieň vinič.

ING. KUBAŠKA

52-0008-1

Komunitná záhrada pre obyvateľov Vinosad

Rádiodiagnostické centrum
Mestská poliklinika Pezinok, Hollého 2
vykonáva vyšetrenia:

klasické RTG – skiagrafia
grafia

ultrazvukové vyšetrenia
Od júla 2019 sú všetky rádiologické vyšetrenia vrátane
denzitometrie hradené zo zdravotného poistenia
u všetkých poistencov zdravotných poisťovní

celotelová denzitometria

Naše pracovisko patrí k najmodernejším na Slovensku.
Je kompletne digitalizované a používa prístroje spĺňajúce nové, prísne normy Európskej únie.
Objednávanie pacientov na tel. č.: 0904 013 977, 0905 600 314 alebo na presný termín cez www.TOPDOKTOR.sk

PK19-32

5

51-0163

mamografia

6
právnik radí / služby, stavba
Občianska
riadková
inzercia

Rezervačná zmluva na kúpu
nehnuteľnosti

1 7 9 5
S
6

856 536.
»Predám hrozno Dolfender
červené, 0905 293 605.

Uzatvorenie rezervačnej zmluvy je čoraz častejšie jedným z prvých krokov
na ceste k vlastnému bývaniu.
Ide o postup pri kúpe nehnuteľnosti,
ktorým záujemca prejaví vážny záujem
o kúpu konkrétnej nehnuteľnosti. Rezervačnú zmluvu nemožno zamieňať
so zmluvou o budúcej zmluve. Účelom rezervačnej zmluvy je krátkodobé
rezervovanie nehnuteľnosti pre záujemcu za účelom získania finančných
prostriedkov a prípravy potrebných
podkladov a dokumentov k uzatvoreniu zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
Rezervačná zmluva je teda typ nepomenovanej zmluvy, ktorá sa uzatvára
medzi záujemcom, vlastníkom nehnuteľnosti a realitnou kanceláriou (v prípade, ak sa nehnuteľnosť predáva prostredníctvom realitnej kancelárie).
Výhodou uzavretia takejto zmluvy
je záväzok vlastníka nehnuteľnosti
(prípadne aj realitnej kancelárie), že
nehnuteľnosť neponúkne do vopred
určeného dátumu na predaj a nebude
rokovať o jej predaji s iným záujemcom
a na druhej strane je táto zmluva potvrdením vážneho záujmu záujemcu
o kúpu danej nehnuteľnosti. Obvykle
sa medzi zmluvnými stranami dojednáva aj poplatok, tzv. rezervačná záloha ako záloha na kúpnu cenu alebo
poplatok za rezerváciu. V prípade kúpy
nehnuteľnosti sa táto záloha alebo

U

»Predám skelet betón. haly
12x36 m, plnú tehlu starú
0,15€/1 ks, 16.000 ks, násypku na hrozno profesionálna 6m so šnekom, 2 ks
rotatanky 12000 L, vinársky
preš HHL-3000 + náhradné
diely, bulharský odstopkovač na hrozno, 0948 860
870.

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
»Hľadám brigádu. Som
študentka a rada vyvenčím
a postarám sa o vášho psíka / mačku ... len v PK, 0905
963 035.

16 ZOZNAMKA
SPOMIENKY
»Dňa 11.8.2019 si pripomenieme 25 rokov úmrtia našej drahej mamy a babky
Anny Backovej.
Kto ste ju poznali venujte jej
tichú spomienku s úctou a
láskou spomína dcéra Jana
s rodinou.

OZNAMY

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PK 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.
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, PK zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Ak medveď o vás vie, je dobre
Medveďov je naozaj v našej prírode akosi veľa. A sú čoraz bližšie k
ľudským obydliam. Čo tak poradiť
čo robiť počas možného stretu?
Keď sa človek nachádza v lese sám,
mal by svoju prítomnosť medveďovi
oznámiť napríklad pískaním, tlieskaním alebo spievaním. Ak medveď o
človeku vie, spravidla sa mu vyhne,
povedal pre TASR Marián Hletko
zo Zásahového tímu pre medveďa
hnedého zo Štátnej ochrany prírody
(ŠOP) SR. Ich denný rytmus je prispôsobený tak, aby sa vyhli ľuďom. Aktivita medveďov narastá za súmraku a
klesá na úsvite.
Ak sa chce človek vyhnúť stretu s
medveďom, mal by obmedziť pohyb
v horách pred svitaním a za súmraku,
vysvetlil Marián Hletko s tým, že by
sa mal pohybovať výlučne po turistických chodníkoch. „Ak ste na prechádzke s partnerom, s partnerkou
alebo vo väčšej skupine, upozornite
medveďa na svoju prítomnosť rozhovorom, minimalizujete tak možnosť,
že medveďa prekvapíte,“ pokračoval.
ŠOP upozorňuje na to, že človek
by sa mal počas turistiky alebo prechádzky vyhýbať miestam s obme-

dzeným rozhľadom a s hustým porastom. Medvede tam často oddychujú.
„V prípade, že sa prechodu cez húštinu nemôžete z akéhokoľvek dôvodu vyhnúť, zastaňte a upozornite na
svoju prítomnosť skôr, ako sa do hustého porastu dostanete. Počkajte pár
minút a dožičte tak medveďovi čas na
jeho pokojný odchod,“ vysvetlil Marián Hletko.
Na svoju prítomnosť by mal človek upozorniť medveďa aj v prípade
hmly, silného dažďa či v okolí rieky.
„Vodný tok kamufluje vašu prítomnosť tak, že medveď nemusí počuť váš
príchod. Keď sa napríklad približujete
k medveďovi proti vetru, nemôže zachytiť váš pach,“ uviedla ŠOP. Taktiež
by sa človek mal vyhýbať miestam
s poľovníckymi krmoviskami, ktoré
medvede vyhľadávajú pre dostatok
atraktívnej a ľahko dostupnej potravy.
„V územiach s vyššou frekvenciou
pohybu turistov alebo v dôsledku
iných rušivých vplyvov, sa medvede
počas dňa správajú zväčša stacionárne, čo zmenšuje ich šance na stretnutie s človekom,“ doplnil marián Hletko.

Slovenčina naša
Nie
šopingovať, ale nakupovať.

PK19-32

» TASR + red
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EUROOKNÁ A DVERE

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
çDO~]Le DGRSOQN\
*Driçové brány

AKCIA!

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
æ$/Ô=,(

7UQDYD6XFKRYVNi
mob.: 0911 39
info@eurRNHSro.sNZZZ.eurRNHSrRVN

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

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

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom

- Vývoz, nakládka,
likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu
martinheriban7@gmail.com

0904 527 658

Slovenčina naša
Nie dopad
(na niečo), ale vplyv, dosah, účinok.
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13 RÔZNE / predaj

D

15-0004

12 DEŤOM

9
3 9 5

51-0070
51-0075

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.

poplatok započíta do kúpnej ceny ako
časť kúpnej ceny. V rezervačnej zmluve
je možné dojednať aj prípadnú sankciu,
ak by vlastník nehnuteľnosti ponúkal
rezervovanú nehnuteľnosť aj napriek
rezervačnej zmluve ďalej resp. pre prípad, ak by bola nehnuteľnosť predaná
inému záujemcovi v čase do konca termínu rezervácie.
V rezervačnej zmluve je možné dojednať sankciu aj pre prípad, ak by záujemca svoje rozhodnutie prehodnotil
do konca termínu rezervácie a ďalej
by už nemal záujem o kúpu predmetnej nehnuteľnosti. Rezervačná zmluva
by mala obsahovať najmä popis všetkých zmluvných strán, špecifikáciu
nehnuteľnosti, výšku rezervačného
poplatku, výšku kúpnej ceny za nehnuteľnosť, výšku sankcií za porušenie
povinností zo strany zmluvných strán
a dátum, do ktorého má byť nehnuteľnosť rezervovaná. Správne sformulovaná rezervačná zmluva chráni všetky
zmluvné strany – vlastníka nehnuteľnosti, záujemcu, aj realitnú kanceláriu.

1 8

7
stavba, práca

na prácu SK, CZ, DE
Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €
mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542

pezinsko@regionpress.sk

Účelové zariadenie
Kancelárie NR SR
Častá - Papiernička

BEZ DEMONTÁŽE

ponúka
pracovnú pozíciu

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

ÍČKA

ČAŠNÍK / ČAŠN
e-mail:

castapapiernicka@nrsr.sk
tel: 033/649 51 82-83

24�0084

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

Prijmeme

vodičov MKD

16-0260

Obnova strechy v najlepšej cene

Makrolon
ƁwŏƆƉÅųŅĹǄ
ŏƆØƗǉƉ7wĵ2 s DPH

Kvalitný materiál pre
nerozbitné zasklievanie
a prestrešovanie

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
'±ĬŻĜå±ĩÏĜŅƴæŞŅĹƚĩƼĹ±×www.polykarbonat.sk/akcia

{ųĜåƴĜÚǄ±ôŅÆåÏUŅŻôǉĊƆxăĊƑǉƁƁŏØzenit@zenitsk.sk
{ųĜåƴĜÚǄ±ôŅÆåÏUŅŻôǉĊƆxăĊƑǉƁƁŏØ
UŅŻĜÏåôǉăăxƆƗăĊǉǉƆØkosice@zenitsk.sk
UŅŻĜÏåôǉăăxƆƗăĊǉǉƆØ

721190223

Makrolon Ultralight
ƗwŏǉƉÒĝų°
ŀØǉƁƉ7wĵ2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník
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právnik radí / služby

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

Pobyt na 7 dní / 6 nocí

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

s plnou penziou a Programom
iba za 228€
Pre dôchodcov
iba za 178€ ������������������

rámové
bezrámové

Z�AVY A��DO 30�

Voľné termíny:
29.9. – 5.10. | 6.10. – 12.10.
13.10. – 19.10. | 20.10. – 26.10.19

Mo������výhry 300 €

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

www.oravskahoraren.sk

27-0098

balkóny

��������������������

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

PRACUJ
U NÁS

www.krby-tuma.sk
k
BEZPLATNÁ
INFOLINKA

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

Kľúčová služba STRATEX

Otváracie hodiny: po - pia:

0903 245 441, stratexkluce@gmail.com

8:00 - predĺžené do 18:00, so: 8:00 - 12:00

PK19-32
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51-0170

SNP 7, 902 01 Pezinok

