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Týždenne do 46 550 domácností

08-0003 TT03

ZĽAVA 40%

kompletné
kamenárske
služby
0905 541 285

12. mája 1949

011200008

KAMBEN

Výročia a udalosti

POKLÁDKA

s. r. o.

Sovietsky zväz zrušil blokádu Berlína.

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

RASTAR spol. s r.o.
lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk
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39-0043 TT15

0917 102 255

39-1200003 TT14

• Odvoz odpadu – komunálny,
stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kameňa
• Búracie práce
s odvozom odpadu

Predaj PC dosiek
ochrannej značky

0905 651 584

39-00 TT07

KAMENÁRSTVO

08-0037 TT09

01-0 TT19

08-0006 TT19

STAVMAT - Zavarská 10F, Trnava

REDAKČNÉ SLOVO / STAVBA, SLUŽBY

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

InzercIa
Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

DISTrIBúcIa (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

Boli časy, keď sa skromnosť považovala za cnosť. Moderní vykladači
„doby“ ju však vnímajú ako nedostatok sebavedomia. Ako čosi, čo ich drzo
obmedzuje v ich individuálnych potrebách a nárokoch. Porážať skromnosť
nadutosťou a rozťažnosťou je dnes in.
Obmedzení sa predsa neobmedzujú a
ani nedovolia, aby ich niekto nejak obmedzil – hoci všeobecne unzávanými
a demokraticky prijatými pravidlami.
Nariadeniami v čase krízy. Život medzi
neobmedziteľnými obmedzenými je
ťažký. Lebo skromnosť je tichá.
Ľudská samoľúbosť sa najviac prejavuje práve v záťažových životných
situáciách. Naopak, skromnosť je ťažko plniteľná forma dobra! Poslaním
človeka je konať dobro a vždy pomáhať ľuďom, zvlášť v ťažkých časoch.
Skromnosť sa rovná milosrdenstvu,
lebo človek len vďaka jedinej skromnosti už je milosrdný k druhým ľuďom,

neobťažuje ich svojimi nárokmi, netrápi ich svojim poukazovaním na nejakú dôležitosť. Skromný človek preto v
živote nikdy neprehráva. Jeho talenty
a hodnoty sa vďaka skromnosti nikdy
nezmenšujú, naopak, rastú.
Skromnosť taktiež vôbec neznamená slabosť, ako si myslia niektorí, čo
zo skromnosti majú vyrážky. V živote
spoločenstiev a národov kráča pýcha
pred záhubou. Úroveň kultúry je priamo proporcionálna spoločenskej a medzinárodnej skromnosti.
Nedajme sa zmiasť tým, že egoizmus je všade okolo nás. Nedajme sa
zmanipulovať takzvanými potrebami
egoistov a ich arogancie. Hoci akokoľvek nagélovanej, láskavo usmiatej a
sršiacej milotou – taká arogancia je
najnebezpečnejšia.
Skromnosť je bitá v tieto dni hlava
– nehlava. Je len na nás, či to
tak necháme.
Veľa síl na jej obranu,
vážení – s pozdravom

Juraj Jamrich
Stavebná spoločnosť Hromex, s.r.o. Bulharská 44, Trnava
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(800 brutto)
-1x murár (900 brutto)
Tel.: 0903 768 490

Týždenne do 46 550 domácností

MÁME
OTVOREN
É

na stavby v Trnave a blízkom okolí do TPP alebo na živnosť:

trnavsko@regionpress.sk
Mgr. Jozef Belica
Mgr. Branislav Kudri
Matúš Vanta

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

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

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
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

0905 534 595
0905 943 528
0905 333 832

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

RENOVÁCIA EUROOKIEN

01-0005 TT03
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30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

0949 188 961

Pekárska 40/a, TRNAVA

Stredné Slovensko
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• elektroinštalácie

výmeny
• rekonštrukcie
svietidiel,
,
v
• el. prípojky
vypínačo
zásuviek... • opravy

TRNAVSKO

01-0 TT19

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

ELEKTRIKÁR

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

-2x stavebný robotník
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Pre verejnosť je dostupná
infolinka pod taktovkou NCZI.
Odborníci na čísle 0800 221 234
odpovedajú na otázky 24 hodín
denne, 7 dní v týždni.
K dispozícii sú aj Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky – 0917 222
682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Nepretržite je k dispozícií
call centrum:
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave - 0905 903 053

Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

033/55 13 185

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY
Skvelé
ceny na

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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kuchynské linky
vstavané šatníky
nábytok na mieru
BZ

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com 0905 575 191

01-0011 TT03

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Skromnosť dostáva u nás deň čo deň
facky od rána do večera. Skromnosť
je vysmievaná v médiách, skromnosť je opľúvaná obmedzenou neobmedzenosťou, po skromnosti
dupú bagandže nevedomosti a nenávisti, egoizmu a samoľúbosti.

stolarstvo-bz@azet.sk

0908 88 18 76

01-0 TT18

Pekárska 40/a
TrnaVa
trnavsko@regionpress.sk

V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
V pohodlí
Vášho domova!
Objednávky:

0948 02 77 55

08-00 TT03

redakcia:

Netriumfujme nad skromnosťou!

01-1200003 TT14

TRNAVSKO
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RADÍME / STAVBA, SLUŽBY

Prevádzka:
Špačince,
Družstevná ul. 23
tel.: 033/5573 558
0905 615 048

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ
BÚRACIE PRÁCE

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

zemnepracetrnavasro@gmail.com • www.zemnepracetrnava.sk • 0902 047 516

PALIVOVÉ
DREVO
POLIENKA aj GUĽATINA
08-0006 TT02

BAGER UNC JCB 3CX
JCB 3CX
MINIBAGER SKLÁPAČ
VALNÍK
-

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

www.luxdan.sk | Bratislavská 56, Trnava | 0911 044 041

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk

391200012

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

08-0033 TT10

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

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

KUCHYNE NA MIERU

ORZAN

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

39-0 TT17

0905 450 988

- riečne:
08-0 TT08

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

NA CINTORÍNE

•PREDAJ KAMENIVA

36-0007

ROZVOZ
e
Zabezpečím

A OBNOVA
PÍSMA

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

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)
• 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

DOSEKÁVANIE

Mikovíniho 7 • Trnava

VÝROBA • STRMEŇOV
• ARMOKOŠOV

0910 808 745

KAMENÁRSTVO KNOR

BEMAT, spol. s r. o.

39-0013 TT02

ARMOVANIE • OHÝBANIE
VIAZANIE • UKLADANIE
BETONÁRSKEJ OCELE

3

16-0143

TRNAVSKO

KAMENÁRSTVO
Predajne s vystavenými pomníkmi:

Bíňovce

pri hlavnej ceste

Trnava

É
N
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Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

TT20-19-strana

Stretnutie na predajniach
si dohodnite telefonicky

0905 333 339
DO
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08-0002 TT17
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V
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Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, GASTRO, STAVBA
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Je aj na néčo dobrá

» bapka Blašková

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41-0020

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

ADRESA PREDAJNE
TRNAVA, TRSTÍNSKA 9
0907 787 089
www.zarpa.sk

roh na sedenie
polohovateľné opierky 4ks

polohovateľné opierky 3ks

Úložný priestor
Úložný priestor

Úložný priestor

Spanie š138x198cm

Madlo 37cm
+ taburetky

CENA: 2.237,- AKCIA DO 31.5.2020 - 20% ZĽAVA =1.790,- EUR V LÁTKE
ROZMERY: 335/320/160cm
M37/TAB/-3BF195/PO-3/-R100/PLYT/PO-1/-2BU132/PO-2/-MOD1/PO-1/-M26

13 120 0158

Tá nebespečná nákaza je aj na néčo dobrá. Korona nás naučila v temto uponáhlaném svete aj
celkom pribrzdzit a pozoruvat svet okolo seba. Je
to tak, ket stojíme ve fronte pret obchodom, ovonávame jar. Máme more času a móžeme sa obzýrat a okukávat okolý, čo zme pret tým nevidzely.
Nevidzely zme modré nebo, opravené domy, ovenčené balkóny a rozkvitnuté predzahrátky. Aj sa
nám lepší dýcha, luft neny zamorený ot autákov
a fajčárov, kerý chodzá po venku porýtko, lebo fajčit móžu len doma. Máme ščascí, že k nám došla
táto nákaza na jar, čulajšú, teplú jar. Keby to bolo
v zime, tak by nám rúška primŕzaly na tvár a pri
čekány pret obchodom by nám bolo velice zima.
Ale na druhej stane ešče nevíme, jak budeme znášat rúška v letných horúčavách a bolo by pekné,
keby zme ich do leta mohly odložit. Dalšá výhoda
tejto pandémije je, že sedzíme doma, venujeme sa
rodzine a dzetom a robíme šecko to, na čo zme nemaly pred nú čas. Byt, alebo dom, je vyupratuvaný tak, jako nygdy. Varýme aj jedlá podla starých
dávno zabudnutých receptov, keré sú nékedy zložité, ale hlavne lacné. Aj turistyku móžeme pestuvat a rozeznávat v prítode tých kerý
veznú mechy a zbýrajú v lese otpatky, ale též „„turistov“, kerý
tam tý otpatky zabudly. Šak
jeden múdry človek povedal,
že Boch odpuscí ždycky, človek
nékedy a príroda nygdy. Nakonec použijem nový pozdrav, „do
objatia“.

Možno je to tak

Otvorené športoviská
Podriadim sa príkazom
aj lekárskej vede,
len povedzte, či dôchodca,
smie hrať tenis aj poobede.
Plošné testovanie
Všetky opatrenia som
s námahou obstál,
až pri plošnom testovaní,
som ten vírus dostal.

DOVOZ TOVARU
bližšie informácie:




01-0010 TT12

Pod májovou čerešňou
sa problémy lepšie znesú,
keď sme pod ňou všetci
a je milión krásnych vecí,
čo zakázané nie sú.

Privatizácia lesov
Robil som to pre kultúru, iba pre ňu,
aby sme na svojom,
mohli hrať „Hájnikovu ženu“.

68-04

Zadarmo v Holiday Inn
Reklamu si urobiť vieme,
všetky náklady v cene,
exkluzívny pobyt v Trnave
na 14 dní v karanténe.

75-11

» Eva Jarábková
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ŠKOLA, SLUŽBY, STAVBA

TRNAVSKO
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MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

EUROOKNÁ A DVERE

Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

DREVENÉ TERASY
okolo bazénov, jazierok, okrasných záhrad, altánky, terasy

GABIONOVÉ PLOTY, SYPANÉ PLOTY

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

ploty, múriky, predzáhradky, kaskády
prestrešenia vchodov, prístrešky, altánky,
drevené záhony, kvetináče

0907 514 817

08-0 TT14

DREVENÉ PRESTREŠENIA, ALTÁNKY
16-0069

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

08-0 TT15

0903 783 800

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

PRIJMEME
stavebného
pracovníka - majstra
na dopravné
a inžinierske stavby.

47-082
16-0001

39-17 TT03

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

39-0002 TT02

Volať na tel. č.:
0903 717 144

39-0054 TT17

Trvalý pracovný pomer.
Plat: brutto 1400 Eur.

TT20-19-strana
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Šoférovali opití
a skončili v cele
Muž šoféroval opitý hoci mal zakázané viesť motorové vozidlá.
Putoval do cely aj so svojim kamarátom.
Trnavskí policajti zastavili v nedeľu
o 01.30 h v časti Oravné osobné auto
Citroen Berlingo. Jeho 48 ročného vodiča pri kontrole podrobili dychovej
skúške na alkohol. Namerali mu 1,24
mg/l alkoholu a o niekoľko minút neskôr prístroj ukázal hodnotu 1,33 mg,
čo je v prepočte 2,77 promile. Informovala krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. „Ďalšou kontrolou
policajti zistili, že vodič má uložený
zákaz viesť motorové vozidlá až do
roku 2023. Policajti vodiča zadržali a

Vodičovi namerali v dychu 1,33 mg
alkoholu, čo je v prepočte 2,77 promile.
foto zdroj KRPZ v Trnave

Do prírody s rúškami či bez nich?

Kamenáč sa mení na smetisko
Slnečné lúče ako aj okolnosti súvisiace so šírením koronavírusu,
medzi nimi aj zatvorené nákupné
centrá, lákajú v týchto dňoch na
vychádzky do prírody čoraz viac
ľudí. Rovnako je to aj v prípade Trnavčanov, vďaka ktorým Kamenný
mlyn doslova praská vo švíkoch.
Po mnohých návštevníkoch tam
však zostáva poriadna spúšť.
Od obyvateľov „Kamenáča“ sme
do redakcie dostali viacero podnetov.
„Ľudia vyrážajúci na vychádzky do tejto lokality, tu po sebe nechávajú veľký
neporiadok,“ posťažovali si. „Pri splave
po nich nachádzame a zbierame pravidelne kopy odpadkov, a na piknikových
stoloch v lesoparku nájdete všetko od
pohárov cez taniere až po zvyšky jedla,“
dodávajú nespokojní obyvatelia priľahlých domov a svoje slová dokladujú
aj priloženými fotografiami. Rovnako sa
lesoparkom podľa postrehov našich čitateľov často prechádzajú skupinky ľudí
bez rúšok, hoci je evidentné, že nejde
o členov jednej rodiny a o bezpečných
odstupoch ani nehovoriac, keďže mnohí posedávajú na dekách či pri piknikových stoloch pospolu v družnej zábave.

Kedy s rúškom a kedy bez neho
umiestnili do cely policajného zaistenia. Jeho opitý kamarát si asi po 40
minútach sadol za volant Citroenu. Pri
kontrole ďalšou hliadkou nameraná
hodnota alkoholu v jeho dychu vystúpila tiež na 1,33 mg. Do cely poputoval
aj tento 51 ročný Trnavčan. Obaja už
boli obvinení z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a mladší navyše
aj z marenia výkonu úradného rozhodnutia,“ uzavrela M. Kredatusová. ren

Aj podľa odborníkov je pre nás pobyt v prírode veľmi prospešný. Funguje
ako účinná psychohygiena, prispieva k
udržiavaniu našej telesnej kondície a je
výbornou podporou pre náš imunitný
systém, ktorý potom môže efektívnejšie zabojovať s rozličnými chorobami,
nevynímajúc aktuálne sa šíriaci koronavírus. Zároveň však odborníci radia,
aby sme boli stále obozretní. „Naďalej
je potrebné dbať na povinné nosenie

Takto to vyzerá v Kamennom mlyne po odchode návštevníkov od piknikových
stolov.
foto zdroj čitateľ
rúšok na verejnosti, rovnako je dôležité
udržiavať si sociálny odstup. Pri prechádzke v prírode si vyberajte miesta
bez vysokej koncentrácie ľudí a v rámci svojho okolia. Aj keď členovia jednej
domácnosti pri pobyte v prírode nemusia nosiť rúško, treba si ho založiť, ak je

niekto bližšie ako 20 metrov,“ uvádza
sa v odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Nezabúdajme na upozornenia odborníkov
a správajme sa zodpovedne nielen voči
sebe, ale aj k iným a samozrejme aj voči
prírode.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Stavmiko s. r. o.

BYTOVÝCH JADIER

pre domáce a hospodárske zvieratá

príjme pracovníka s nástupom ihneď
do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05

ZOOTECHNIK
na farmu do Komárna

10-0024

Brutto nástupný plat:
980 - 1200 €/mesiac + motivačné ohodnotenie
Požiadavky:
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
- vysokoškolské vzdelanie I.stupňa,
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

51-0019

Informácie o pracovnom mieste:
- starostlivosť o živočíšnu výrobu podniku
(odchov mládok, rodičovský chov),
- manažovanie pracovného tímu.

Výročia a udalosti
sa odohrala premiéra českého oskarového
filmu Kolja.

15. mája 1996

TT20-19-strana

6

KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD
záruka
Predĺženáov!
5 rok
0908 530 253 • www.jmikolas.sk

39-0024 TT05

MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com

REKONŠTRUKCIA

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

TRNAVSKO

7

VÝROBNÝ OPERÁTOR
v chemickej výrobe, Modra
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- Výroba liečiv podľa schválených pracovných postupov
v podmienkach Správnej výrobnej praxe.
- Obsluha podporných a pomocných systémov vo výrobe účinných látok.
- Sanitácia a dezinfekcia výrobných zariadení a priestorov.

Požiadavky na zamestnanca:
- Stredoškolské vzdelanie chemického smeru.
- Technickú zručnosť, zodpovednosť, samostatnosť,
schopnosť učiť sa nové veci.
- Ochotu pracovať na zmeny. Trestno-právnu bezúhonnosť.
- Zdravotnú spôsobilosť pre prácu s chemickými látkami.

87-0013

0918 623 064

Mzdové podmienky:
- Od 850,- € mesačne (hrubá mzda), v závislosti od pracovných skúseností

AKCIA 2020
1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1190 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2200 € • 1-hrob od 1500 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA na farebné zákryty

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

01-0 TT18

Personálne oddelenie
hameln rds a.s., Horná 36, Modra
Email: career@hameln-rds.sk, tel.: 033/690 41 61

0910 902 635•0905 323 022

63-0008

Kontakt:

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
389 €

46-0192

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

339 €

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

TT20-19-strana
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39-0004 TT03

10% ZĽAVA

SPRAVODAJSTVO
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Občianska
riadková
inzercia
101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj
»2
moto/iné/ iné
02Auto
AUTO-MOTO
» Predám zachovalé letné
pneumatiky na hliníkových diskoch na Felíciu.
0944477600
» Kúpim staré mopedy
pionier babeta stadion aj
diely. tel. 0949154017
» STARÝ PIONIER MUSTANG
STADION SIMSON JAWA 90
MANET KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
» KÚPIM AUTOMOTO veterán, moped Jawa Pionier,
babeta 0918383828
»3
03Byty/predaj
BYTY / predaj
»4
04Byty/prenájom
BYTY / prenájom
»5
05DOMY/predaj
DOMY / predaj
»6
06POZEMKY/predaj
POZEMKY / predaj
» Predám ornú pôdu v
Budmericiach 0902192512
» Predám pozemok v
Jablonici

okr.

Senica

0944432232

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

TT20-19-strana
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SLUŽBY, STAVBA, OKNÁ DVERE

9

39-0 TT18

TRNAVSKO

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

033/5513 022
0903 747 015
centrum rekonštrukčných prác Zavarská 11, Trnava
rekomplett@rekomplett.sk
www.rekomplett.sk
0902 904 711

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

okna@rekomplett.sk
• tienaca technika
• garážové brány
• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

REZANIE BETÓNU

• tepovače • podlahové automa
• WAPky • vysávače • parné čističe

0908 447 006

Pre tých, ktorí sa
chcú učiť a vedieť:

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

TT20-19-strana
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781200012

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

391200009

na
4 4 va
8

39-0016 TT19
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52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905

AKCIOVÉ CENY!

REKONŠTRUKCIE

k
l.aspapiera

ww

0951 163 495 | Suchovská 12, Trnava | pozicovna.promaster.sk

39-0053 TT17

POŽIČOVŇA
ČISTIACEJ
TECHNIKY
markb
wo.d obalových materiálova
ER
API OV

ER

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

39-0005 TT02

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

ZĽAVAEZ
10-0049

0910 728 870

39-0014 TT02

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

komínov

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

AJ
RJ

NJ
ŠJ

0905 368 775

39-0 TT19

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

• 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

Frézovanie

REALITY

10
Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

»7
07REALITY/iné
REALITY / iné
» Predám záhradu s chatkou v Kamennom Mlyne.

www.casmar.sk

18000. Tel. 0905211992
» Kúpim 2-3 izbový byt.
Prednádražie alebo Hospodárska. 0905211992
»

2izb.

byt

kúpim.

0907158767

Ponúkame kompletný právny servis, ﬁnančné a právne poradenstvo
Novostavba 4-izb. domu 117m
v obci Zvončín, 169 900 €, Peter Markovič 0948 636 000

Krásna novostavba rodinného domu na 6ar. pozemku
v Kamennom mlyne, 4 izb, 125 m², 255 000 €, Ján Petráš 0948 664 225

Veľký 3-izb. byt 85m s 2 loggiami a garážou v centre
185 000 €, Ing. Zuzka Legényová 0948 664 224

2-izb. byt na ul. Generála Goliána
48.21 m², 113 000 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

2-izb. byt na Slovanskej ulici
50 m², 85 500 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

2-izb. byt v novostavbe Arboria – Mesačná
Počet izieb: 2, 48.81 m², 133 000 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

Zrekonštruovaný 3-izbový byt s balkónom, A. Kubinu
3 izb., 64 m², 122 990 €, Erik Šimonovič 0908 685 804

Exkluzívne, pekný, útulný 2-izb., Družba
Trnava, 53 m², 123 000 €, Ondrej Cíferský 0915 033 690

3-izb. komplet prerobený a zariadený byt na Prednádraží v TT
66 m², 134 000 €, Mgr. Janka Gajdová 0904 284 313

NOVOSTAVBA RD V BIELOM KOSTOLE
4-izb., 600 m², 165 000 €, Ján Ostríž 0915 032 776

»8
08STAVBA
STAVBA
»9
09DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
»10
ZÁHRADA aAZVERINEC
10 ZÁHRADA
ZVERINEC
»11
HOBBY aA ŠPORT
11 HOBBY
ŠPORT
»12
DEŤOM
12 DEŤOM
»13
RÔZNE/predaj
13 RÔZNE
/ predaj
»14
RÔZNE/iné
14 RÔZNE
/ iné
» Kúpim rotor na triodyn
320 alebo celú zváračku
0944634153

15 HĽADÁM
PRÁCU
»15
HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»ZOZNAMKA

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

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

39-0 TT19

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

TT20-19-strana
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STAVBA, OKNÁ DVERE, SLUŽBY

TRNAVSKO
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0800 162 162
www.stannah.sk
85 0278
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+421 948
8 912 937
+421 918 048 257
mikbau.sk@gmail.com
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600 000
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