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s. r. o.

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sklexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

Predaj PC dosiek

ochrannej značky
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk

0907 600 895 • 033 5514 623

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,
BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka
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TRNAVATRNAVA
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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

� Odvoz odpadu – komunálny, 
   stavebný, záhradný
� Dovoz štrku, piesku, kameňa
� Búracie práce
   s odvozom odpadu
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8

w
w

w.markbal.sk

ve
ľk

oo
bch

od obalových materiálov a papiera
MASÁŽE
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55
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www.regionpress.sk
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Dejinne pravdepodobne najstarším 
svedectvom o Veľkej noci je homília O 
Pasche Melitona Sardského z 2. storočia. 

Peri Pascha, alebo tiež Kázeň na Veľký 
piatok je homília, ktorá pochádza z rokov 
160-170. Okrem Druhého listu Klimentovho 
ide o jednu z najstarších zachovaných káz-
ní. Má štyri časti a 105 paragrafov. 

Prvá časť odkazuje na starozákonné 
čítanie z knihy Exodus a oslavuje starú 
a novú Paschu. Druhá časť prerozpráva 
príbeh starozákonnej Paschy a vysvetľuje 
jej zmysel. Tretia časť objasňuje, prečo sa 
Kristus obetoval, zmysel Adamovho pádu 
a rozšírenie nadvlády hriechu medzi všet-
kých ľudí. Štvrtá, najrozsiahlejšia, vysvet-
ľuje Kristovu novú Paschu a jeho triumf 
vzkriesenia. V poslednej časti sa objavuje 
antijudaistická polemika.

To sú dejiny. Súčasnosť? Je to tiež prí-
beh. Príbeh o zmysle života, o zmysle obe-
tovania sa, o obetavých, ktorí nasadzujú 
svoje životy. O ľudských pádoch a nadvláde 
zla. O absolútnej prirodzenosti zla. O tom, 
že nám jeho prítomnosť vôbec neprekáža, 

naopak, mnohí z nás mu fandia a podpo-
rujú ho. Dokonca mnohí aj spomedzi tých, 
ktorí si to už ani neuvedomujú.

To je to najhoršie – neuvedomili sme si, 
ako ďaleko z reťaze sme pustili všeobecné 
zlo a ako nám to zlo zahnalo dobro do kúta 
hanbiť sa na polienko.

Situácia okolo nás nám pripomína báj-
nu výstrahu, objavujúcu sa takmer vo všet-
kých náboženstvách – varovne zdvihnutú 
ruku. No zároveň žijeme v dňoch, v ktorých 
stojí za to brániť a najmä presadzovať to 
dobro.

A na to netreba bujarú, rozjasanú 
Veľkú noc, plnú oblievačiek a veľkých 
osláv, prehýbajúcich sa sto-
lov a množstva ľudských 
stretnutí. Spomeňme si 
možno na toho Melitona 
Sardského.

Na čítanie o pádoch a 
znovuvstaniach.

Krásne a pokoj-
né sviatky, milí 
čitatelia.

Veľká noc a my dnes

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

NA OBKLADY A DLAŽBY
- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

REKONŠTRUKCIE

Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0903 747 015
0902 904 711www.rekomplett.sk

• tienaca technika
• garážové brány

• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

0910 728 870
okna@rekomplett.sk

rekomplett@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

• rodinné domy a bytové jadrá
• maliarske a murárske práce
• elektroinštalácie a LED svietidlá
• živicové kamenné koberce
• sadrokartón, zatepľovanie
• strechy (ploché)
• nábytok na mieru - kuchynské
  linky, vstavané skrine

• dvere - interiérové,
  bezpečnostné, protipožiarne
• Schlüter-Systems - nerezové žľaby
  izolácie, podlahové vykurovanie
• plyn, voda, kúrenie
• klimatizácie Carrier
• podlahy - laminátové,
  vinylové, drevené, korkové
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Prevádzka je do odvolania

ZATVORENÁ.

Objednávky tovaru

a viac info na:

www.rekomplett.sk
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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ORZAN S.r.o.ORZAN S.r.o.

•zámočnícke práce
•kované oplotenia
•z prof. od švajč.
  firmy JANSEN 
•montáž nadsvetlíkov
•nerezové dvere,
   zábradlia
•výroba oceľových 
  okien a dverí 
•protipožiarne
  uzávery
•zimné záhrady

Prevádzka:
Špačince, 
Družstevná ul. 23 
tel.: 033/5573 558
0905 615 048
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Prenájom poľnohospodárskej
pôdy a nebytového priestoru
– verejná obchodná súťaž

Obecné zastupiteľstvo Obce Opoj schválilo na 
rokovaní 21. novembra 2019 a 11. februára 2020  
prenájom poľnohospodárskej pôdy nachádza-
júcej sa v kat. území Opoj, okres Trnava, obec Opoj, 
zapísanej na LV č. 500, vyhlasovateľa súťaže Obec 
Opoj zapísaná na nasledovných parcelách:

formou verejnej obchodnej súťaže a  prenájom 
nebytového priestoru v  obci Opoj č. 3 (bývalá 
mliekareň). Podmienky súťaže si záujemcovia 
môžu vyzdvihnúť od 8. apríla 2020 do 23. apríla 
2020 (vrátane) počas úradných hodín na 
Obecnom  úrade. Podmienky súťaže sú zverejnené 
aj na webovom sídle obce Opoj www.opoj.sk a na 
úradnej tabule obce.

Por. číslo 1.

Parcelné číslo 179

Výmera 12836 m2

Druh pozemku Orná pôda

Vlastník Obec Opoj
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TRNAVA

pri hlavnej ceste

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

BÍŇOVCE

0905 333 339

Najväčší výrobca a predajca žuly

za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

JARNÉ AKCIE AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

Vážení zákazníci,

život okolo nás práve ovplyvňuje šírenie nového koronavírusu (COVID-19).

Kamenárstvo Stone Industry s. r. o. sa v  maximálnej miere snaží prispôsobiť vzniknutej situácii. Poskytujeme 
všetky obchodné činnosti vrátane dodania tovarov a služieb spojených s našou činnosťou. Pokračujeme v prevádzke 
v súlade s platnými nariadeniami. Taktiež poskytujeme individuálny prístup ku každému zákazníkovi, stretnutie 
v rúškach na čerstvom vzduchu pri obhliadke hrobového miesta. Obhliadka je možná aj bez prítomnosti zákazníka. 
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte telefonicky.
S pozdravom a nádejou, že sa všetci čoskoro dostaneme z tejto ťažkej situácie. Ing. Branislav Kovačiný

KAMENÁRSTVO
Trnava - Bínovce

DREVENÉ PRESTREŠENIA, ALTÁNKY

GABIONOVÉ PLOTY, SYPANÉ PLOTY

DREVENÉ TERASY

0907 514 8170907 514 817
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DREVENÉ PRESTREŠENIA, ALTÁNKY

GABIONOVÉ PLOTY, SYPANÉ PLOTY

DREVENÉ TERASY

prestrešenia vchodov, prístrešky, altánky,
drevené záhony, kvetináče

plo�, múriky, predzáhradky, kaskády

okolo bazénov, jazierok, okrasných záhrad, altánky, terasy
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SŤAHOVANIE

0907 643 542 • www.stahovanie-ttrans.sk

bytov, domov, kancelárií
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0908 530 253 • www.jmikolas.sk

Stavmiko s. r. o.

REKONŠTRUKCIA
BYTOVÝCH JADIER
KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD

REKONŠTRUKCIA
BYTOVÝCH JADIER
KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD
Predĺžená záruka

5 rokov!Predĺžená záruka

5 rokov!

MAĽUJEME

STIERKUJEME

NATIERAME

MAĽUJEME

STIERKUJEME

NATIERAME
0944 19 43 41
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• Zemné a výkopové práce

• Dodávka a pokládka

   zámkovej dlažby

• Dovoz štrkov,

   pieskov a kameniva

• Zemné a výkopové práce

• Dodávka a pokládka

   zámkovej dlažby

• Dovoz štrkov,

   pieskov a kameniva

Informácie na: ekopsksro@gmail.com

+421 905 516 507, www.ekop.eu
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To, že je to pravda, vám mosím dokázat. V dáv-
nem čase, ket fotky boly len čírno-bílé, v tem čase 
bola taká aj telka. Vtedy som sama focila a aj vy-
volávala nafocené. Bolo to zaujímavé a veselé. Né-
kedy sa snýmky nepodarily, inakedy boly velyce 
pekné. Najprv som to robila len cez rámyk, ve tme, 
v kúpelne. Neskór, ket som sa už dostala k zvaču-
váku, to zme sa do teho puscily aj z mužom. Vtedy 
boly fotky vačé, aj krajšé. Z nástupom barevných 
fotografijí, zme sa vyvolávaná zdaly a prešly zme 
na dyjapozitývy, keré nám vyvolávaly až v Prahe. 

Ale život ide dál a  furt sa vymýšla néčo nové 
a došlo to tak daleko, že focá a vyvolávajú avto-
maty a ludé si šecko focá na mobile. Ale chyba je, 
že avtomat nemá cit any pre krásu, any pre sku-
tečnost. Že je to tak, stačí vám kuknút do občaná-
ku. Najprv sa zhrozíte a potom vás to rozesmeje. 
Na políciji vás avtomat vyfocí na občanák, pas, aj 
vodyčák. Je to len čírno-bílé, ale strašidelné. Po-
sadzá vás, naraz čosik zaiskrý a vybuchne, človek 
sa zlakne a je fotka, ale taká, že sa na nej málo gdo 
podobá. Ja som si vybírala z pátych a vybrala som 
si to najmenšé zlo. 

Kemu ten občanák ukážem, 
neverý, že som to ja. Neny som 
sama, skoro šeci na tých fot-
kách z avtomatu vyzíráme jak 
z druhej planéty. To už krimy-
nálnyci majú tý fotky zpava, 
zlava, spredku, krajšé jag my. 
No čo už, neny fotka jako fotka 
a do kriminálu skrz fotku nepój-
dem.

Neny fotka jako fotka

» bapka Blašková

Rytieri v Trnave
Rytiersky festival nebude,
ale nebojte sa, milé deti,

o to viac rytierov
pribudlo na sociálnej sieti.

Senior na nákupe
Nechajme plnoletosť bokom,

o desiatej si kupujem rum do kávy
a predavač  je zvedavý

či už mám šesťdesiat päť rokov.

Zmeny sú zdravé
Jedine koronavírus 

sa zmenám vo vláde nebráni
a je mu jedno kto je práve

šéfom na ministerstve obrany.

Láska je láska
Konečne jedna dobrá správa

vtáky sa začali tak rozmnožovať,
že vírus za nimi ďaleko zaostáva.

Šije to s nami
Šijem rúška svojim 

známym
a nie som v tom sama,

prišla jar a už to šije 
s nami.

Nezabudni na daňové
Keď sa vonku ojarí,

najväčšiu radosť 
majú z toho daniari.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

BEMAT, spol. s r. o.

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
   A VÝKOPOVEJ ZEMINY
   - skládka priamo v Trnave

Mikovíniho 7 • Trnava

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4

 triedené: 4-8, 16-22, 22-63

- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 11-22, 0-63

 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,

 podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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Husqvarna Trnava - Trstínska 22 | www.hsqintec.sk • 0903 796 272
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OBJEDNÁVAŤ MÔŽTE TELEFONICKY

A AJ CEZ NAŠU WEB STRÁNKU!

www.hsqintec.sk • 0903 796 272
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KAMENÁRSTVO

KAMBEN
kompletné

kamenárske
služby

0905 541 285
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Už niekoľko týždňov prežívame 
všetci náročné obdobie súvisiace 
so šírením koronavírusu. Dôležitá 
je v týchto dňoch predovšetkým 
disciplína a zodpovedné správanie 
nás všetkých. Našťastie jestvuje veľa 
možností, vďaka ktorým aj takto 
ťažké a neľahké časy môžeme zvlád-
nuť. Prinášame námety, ako na to.

Zostať doma nám v tomto období od-
porúča väčšina odborníkov. Veľmi rýchlo 
na to zareagovali aj mnohé firmy a umož-
ňujú svojim zamestnancom pracovať z 
domu. Aj vďaka týmto opatreniam, mô-
žeme eliminovať riziko nákazy, obmedziť 
šírenie ochorenia COVID-19 a znížiť tak 
možné negatívne dopady na seba, na-
šich blízkych aj naše okolie. Nie vždy, je 
to však jednoduché. Veríme, že vás naše 
tipy inšpirujú a každý si v nich nájde čosi 
pre seba.

Naučte sa recyklovať
Separovať iste má význam a vedie to k 

tomu, aby sa triedený odpad účelnejšie 
spracoval. Oddeliť plasty od ostatného 
domáceho odpadu nie je na škodu a zvlá-
da to dnes asi väčšina domácností, ale 
recyklovať sa dá aj inak. A kedy sa nám 
naskytne lepšia príležitosť osvojiť si ume-
nie recyklácie, ak nie teraz.

Takto sa to robí: Na úvod len zhrnieme 
základné pravidlá triedenia odpadov, 
teda, že recyklovať sa dajú plasty, papier, 
sklo, kovy, nápojové kartóny, elektrood-
pad a batérie, oleje, bioodpad, pneuma-
tiky aj textil. Zriaďte si počas týchto dní 
nádoby – nepoužívané plastové boxy či 
kartónové krabice, do ktorých budete 
jednotlivé druhy odpadu vkladať a ne-
skôr ich odovzdáte tam, kam patria:
-na triedenie plastov používame kon-
tajnery žltej farby. Pred vhodením PET 
fliaš do kontajnera zmenšite ich objem 
stlačením,
-na separáciu papiera sa používajú kon-
tajnery modrej farby – pozor nepatria 
tam kartóny od vajec ani voskovaný pa-
pier,
-na triedenie skla slúžia kontajnery zele-

nej farby – nedávajte do nich keramiku, 
zrkadlá ani žiarovky,
-v prípade kovov je to zložitejšie, preto-
že každá obec má iný spôsob zberu od-
padov. Niektoré používajú samostatné 
kontajnery červenej farby, iné zasa zbie-
rajú kovy spoločne s plastom v žltých 
kontajneroch. Podmienky zberu si preto 
overte na stránkach obce,
-pozor na oleje, nevylievajte ich do pros-
tredia, ale ani do komunálneho odpadu 
či výlevky, môžu zaniesť kanalizáciu a 
nepríjemnosti nenechajú na seba dlho 
čakať. Vždy zlejte olej po varení do fľaše, 
ktorú si na tento účel vyčleníte a neskôr 
odovzdajte oleje v zbernom dvore, prí-
padne na benzínke,
-staré pneumatiky uschovajte v pivnici 
či garáži a niekedy cestou odovzdajte 
v predajni, ktorá ich predáva alebo po-
núknite v pneuservise,
-ak ide o elektrické zariadenia, tie mô-
žete odovzdať pri kúpe nového elektro-
spotrebiča v predajni. Každý predajca 
je povinný odobrať ho bezplatne, pod-
mienkou však je, že starý aj nový spotre-
bič je rovnakého typu – teda napríklad 
chladnička za chladničku,
-starý textil neodporúčame vyhadzovať, 
najskôr ho vyperte, potom roztrieďte. 
Staré tričká poslúžia v domácnosti na 
zhotovenie utierok, iné kúsky odovzdaj-
te do charity či odložte a vezmite na naj-
bližší swap – ide o podujatie, ktoré sa v 
posledných rokoch udomácnilo vo väč-
šine slovenských miest i obcí. Zaujímavé 
je tým, že tam môžete oblečenie, ktoré 
je vám ľúto hodiť do kontajnera nielen 
odovzdať a potešiť tak iných, ale na 
oplátku si vybrať niečo pekné pre seba,
-kontajnery hnedej farby slúžia na biolo-
gicky rozložiteľný odpad. Patria do nich 
zvyšky ovocia a zeleniny, kvety, lístie, 
tráva, seno a drevo. Nedávajte tam však 
zvyšky jedla či kosti. Okrem triedenia 
môžete kuchynský odpad aj komposto-
vať. Táto výsada v dnešnej dobe nepri-
náleží len majiteľom záhrad. Na trhu je 
už aj mnoho prenosných kompostérov 
rozličných tvarov a veľkostí, použiteľ-
ných v akejkoľvek domácnosti – stačí si 
vybrať.

Pustite sa do pestovania byliniek
Bylinky spestria náš jedálniček a pro-

spejú nášmu zdraviu. Na ich pestovanie 
nie je nutné vlastniť záhradku. Pokojne 
vám na túto činnosť postačí aj balkón či 
okenný parapet –  tak už žiadne výho-
vorky.

Budete potrebovať: Kvetináče, prí-
padne debničky - ak nájdete doma ne-
jaké staršie, ktoré ste predtým používali, 
najskôr ich dobre umyte v horúcej vode, 
zeminu - výsevový substrát, semená byli-
niek – dariť sa bude bazalke, rozmarínu, 
oreganu, tymianu, žeruche, šalvii, kôpru 
i mäte.

Takto sa to podarí: Najskôr naplňte 
kvetináče zeminou, následne na jej po-
vrch nasypte semená, tie prekryte ten-
šou vrstvou zeminy a dôkladne pokropte 
vodou – nepoužívajte pritom silný prúd 
vody, ten by semiačka vyplavil.

Náš tip: Z drevených varešiek či pali-
čiek od nanukov si vyrobte menovky. Ak 
radi tvoríte, môžete si ich pekne poma-
ľovať či vyzdobiť obrúskovou technikou. 
Keď sú hotové, na každú napíšte názov 
jednej z byliniek a zastoknite do prísluš-
ného kvetináča či riadka v debničke.

Spestrite si paletu receptov
Uvarte si jedlá, na ktoré vám už dlho 

tečú slinky, len vám možno na ich prí-
pravu v prúde plnenia si množstva kaž-
dodenných povinností, akosi doposiaľ 
nezostával čas. Prípadne si prezrite in-
ternetové stránky ponúkajúce množstvo 
skvelých receptov či oprášte v polici za-
ložené kuchárske knihy a objavte nové 
jedlá a čaro ich prípravy. Ak vám zvýši 
čas, založte si vlastnú kuchársku knihu 
a do nej si môžete začať vlepovať či za-
pisovať obľúbené recepty aj s vlastnými 
poznámkami, ako sa to podarí.

Hrajte spoločenské hry
Pohľadajte všetky spoločenské hry, 

ktoré sa vo vašej domácnosti povaľujú, 
áno – počítajú sa aj kartové hry, a vyhlás-
te turnaj. Skôr ako ho zahájite, dohodnite 

si odmenu pre víťaza, termín poriadania 
turnaja – môže trvať niekoľko dní, a vy-
robte tabuľku na zapisovanie výsledkov. 
Na papier nakreslite stĺpce a vpíšte mená 
hráčov a tiež názvy jednotlivých spolo-
čenských hier a počty kôl, ktoré v daných 
hrách odohráte.

Vyrobte rodinný album či kroniku
Preberte krabice s fotkami a pustite sa 

do výroby rodinného albumu či kroniky. 
Nemusí ísť len o mechanické nezáživné 
vlepovanie fotografií. Zamyslite sa nad 
udalosťami, ktoré sú na jednotlivých fot-
kách zobrazené a vpíšte k nim do albumu 
aj pekné zážitky či príbehy. Ak patríte k 
ľudkom tvorivým, doplňte ich kresbou či 
dozdobte rozličnými drobnôstkami.

Robte činnosti, 
na ktoré ste nemali čas

Mesiace odkladáte čítanie kníh, rie-
šenie krížoviek, či iné obľúbené činnosti 
na neurčito? Tak možno konečne nastal 
vhodný čas. Oživte ručné práce, skladaj-
te puzzle, sledujte obľúbené televízne 
programy či majstrujte.

Hýbte sa
Pohyb je dôležitý a mnohí naši špor-

tovci nás v uplynulých dňoch presvedčili 
prostredníctvom svojich videí o tom, že 

hýbať sa dá aj doma. Tak šup na internet, 
nájdete tam množstvo tipov ako si zacvi-
čiť jogu, prípadne ako si vypracovať telo 
a zosilnieť pomocou cvičení vlastnou vá-
hou. Význam má pravdaže aj tanec, tak 
ak patrí práve ten k vašim obľúbeným po-
hybovým aktivitám, pustite si obľúbenú 
hudbu a môžete začať. Veľa zdaru!

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pomôže cvičenie, ručné práce, spoločenské hry aj iné aktivity

Zostaňme doma – takto to zvládneme!

Pestujte bylinky.                                                                foto autor markusspiske pixabay

2

Pustite sa do varenia.                                            foto autor 089photoshootings pixabay

Začnite s cvičením. 
foto autor lograstudio pixabay
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INFOLINKA: 0800 611 211        INFO@CEZANTENU.SK

 

V O  V A Š E J  L O K A L I T E .
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zemnepracetrnavasro@gmail.com • www.zemnepracetrnava.sk • 0902 047 516

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ
BÚRACIE PRÁCE

BAGER UNC - kladivo, miešač betónu
 - podkop 30, 40, 60 cm
 - vrták priemer 20, 30, 40, vidly
JCB 3CX - lyžica 30, 40, 45, 60 80 cm
JCB 3CX - kladivo, svahovka, vidly
MINIBAGER - lyžica 20, 30, 50 cm, svahovka
SKLÁPAČ - 11m3, 14,5t - DOVOZ ŠTRKU
VALNÍK - na prevoz strojov do 3,3t

fax: 033/55 75 124, 0905 976 217, 0905 639 697

Chtelnica - Tehliarska

PNEUSERVIS U PÚDELUPNEUSERVIS U PÚDELU
• predaj pneumatík
• kompletné služby v pneuservise
• oprava plášťov
• prezúvanie obrích pneumatík do 56"

• predaj pneumatík
• kompletné služby v pneuservise
• oprava plášťov
• prezúvanie obrích pneumatík do 56"

Výrazné zľavyVýrazné zľavy
na letné pneumatiky a diskyna letné pneumatiky a disky
Plnenie pneumatík plynomPlnenie pneumatík plynom

Po - Pia:  730-1630, So: 730-1200Po - Pia:  730-1630, So: 730-1200
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

ROZVOZ

Zabezpečíme
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ARMOVANIE •  OHÝBANIE
VIAZANIE • UKLADANIE

BETONÁRSKEJ OCELE

VÝROBA  • STRMEŇOV
            • ARMOKOŠOV 

0910 808 745
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a.s. Špačincea.s. Špačince
919 51, tel.: 0902 956 512

odpredá

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 ks/1,8 Eur vrátane DPH
Bližšie informácie ohľadom predaja budú poskytnuté na telefónnom čísle 0902 956 512 v pracovných dňoch.
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ŽIVÉ
NOSNICE

vrátane
DPH.

vrátane
DPH.2€2€Cena

za 1 ks
Cena

za 1 ks
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a.s. 919 51 Špačincea.s. 919 51 Špačince

PREDAJ ÈERSTVÝCH
SLOVENSKÝCH VAJEC
PREDAJ ÈERSTVÝCH

SLOVENSKÝCH VAJEC
priamo k vám

do domupriamo k vám
do domu

Objednávky na tel. čísle: 0911 068 603

• Vajcia veľkosť L
• Cena 0,11€ / 1 ks vrátane DPH
• Minimálny odber 120 ks vajec

Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%
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KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

RENOVÁCIA EUROOKIEN
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Hlinené omietky 
15Eur/m2

Vlnená izolácia
zarodom@gmail.com 

0948 912 388
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0915 505 359

v Trnave a okolí

Vopred ďakujem.

KÚPIM
BYT
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Areál poľnohospodárskeho
družstva

247 Siladice 
0918 361 701

pilamolnar@gmail.com
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VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA
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bližšie informácie:

DOVOZ TOVARUDOVOZ TOVARU
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584
RASTAR spol. s r.o.
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
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Na našu prevádzku
v Trnave

prijmeme zamestnancov
do pracovného

pomeru na pozície:

Benefity: 13. mzda, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.

Závozník

výsyp zberných nádob podľa
predpísaných trás.
Základná mesačná hrubá mzda 630 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 135 EUR.

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje 
na tel. čísle 0911 914 074. 

Viac informácií o spoločnosti nájdete na
www.fcc-group.sk

Vodič NAD
zvoz zberných nádob, bežná údržba a drobné
opravy na vozidle. Vodičský preukaz C.
Základná mesačná hrubá mzda 855 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 140 EUR. 
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eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
Makrolon 7/16 bronz  -  13,50 €/m2 bez DPH  AKCIA -30%

Frost 2/10 číra  -  8,26 €/m2 bez DPH  AKCIA -20%

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk DOPRAVA CELÁ SR
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

Veľkonočné
vinše

» „Keby sme po celý rok špor-
tovali ako na sviatky, bol by 
šport rovnako nudný ako je 
dnes práca.“   William Shake-
speare, anglický dramatik a 
básnik 1564 – 1616.

» „Čokoľvek robíš vo sviatok, 
to všetko ide naspiatok.“ 
Slovenské príslovie.

» „Smiech je sviatkom tvá-
re. „ 
Jan Werich, český herec, 
dramatik a spisovateľ 1905 
– 1980.

» „Keby sme oslavovali len 
prorokov, ktorí sa nikdy ne-
mýlili, mali by sme veľmi 
málo sviatkov.“   André Mau-
rois, francúzsky spisovateľ 
1885 – 1967.

» „Sviatok je pokrmom, na-
čerpaním síl. Je znamením 
vzkriesenia, ktoré nám dáva 
silu niesť každodenný kríž. 
Oslava a kríž sú v úzkom 
spojení.“
Jean Vanier kanadský hu-
manista 1928 – 2019.

» „Každý deň nie je sviatok.“ 
Slovenské príslovie.

INZERCIA
0905 943 528

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS
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HľAdÁME
BRIgÁdNIKOV
Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

možnosť týždenného vyplácania.

0917 920 781  I  praca@traust.sk

od 3/hod. v čistom 
+ príplatky 
Trnava a okolie
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1 Auto-moto/predaj

2 Auto moto/iné

3 Byty/predaj

4 Byty/prenájom

5 DOMY/predaj 

6 POZEMKY/predaj

» Predám stavebný poze-
mok 545m2 D.Orešany cena 
dohodou tel. 0902324339

7 REALITY/iné

» Kúpim byt v Trnave a oko-
lí, tel: 0915 505359, vopred 
ďakujem. 

8 STAVBA

9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

11 HOBBY a ŠPORT

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

14 RÔZNE/iné

15 HĽADÁM PRÁCU

 ZOZNAMKA

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

12 DEŤOM 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Chcete chovať hydinu?

100% záruka kvality


