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CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE
STRECHY

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE
nájdete u nás

ZADARMO!

+"3

Hliníkové ploty

0908 186 129
zameranie výroba montáž

ARRI s.r.o.

0905 746 124
09

25

www.strecha.ws

rokov

PREDÁM
rašelinu,
aj osievanú

tTBESPLBSUØO
tUFQFMOÏB[WVLPWÏJ[PMÈDJF
tGBTÈEOZ[BUFQűPWBDÓTZTUÏN
tJOUFSJÏSPWÏTUBWFCOÏQSÈDF

Dopravu mám vlastnú

0903 431 066

Aj v dnešnej situácii máme
pre vás OTVORENÉ!

91-0008

Areál PD, Boldocká 301, Senec
tel.: 0905 605 209
e-mail: inreal@wmx.sk
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Cenové ponuky ZDARMA

sme
pre vástuuž

www.in-real.sk

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

3,50 €/m

07-0012

www.pristresky-pergoly.sk

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

škridla výpredaj

06-0008

www.hpsmont.sk

MAJSTERKO pre Vašu domácnosť

Za stanovených
hygienických podmienok
VYŠETRENIE ZRAKU

tNPOUÈä EFNPOUÈäOÈCZULV LVDIZOTLâDIMJOJFL
tQPLMÈELBQMÈWBKÞDFKQPEMBIZ
tNPOUÈä EFNPOUÈäJOUFSJÏSPWâDIBWDIPEPWâDIEWFSÓ

Nová kolekcia slnečných
aj dioptrických rámov

91-0037

781200012

tNPOUÈä EFNPOUÈäCBUÏSJÓ 8$ VNâWBEJFM
tFMFLUSPJOÝUBMBŘOÏQSÈDF
tLPTFOJFUSÈWOJLPW [ÈISBE

0907 753 122

www.strechysc.sk

Najlepší výber KOTLOV

STRECHYNA KĽÚČ
52-0028-1

HPS mont, spol. s r.o., Pestovate¾ská 1,
831 03 Bratislava, tel.: 02/4329 1235

e-mail: info@strechysc.sk
06-0003

Zasklenie terás

Zimné záhrady
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"
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Zimné záhrady

Hliníkové prístrešky

94-0056

www.optikasenec.sk

PREDAJ:
– odkvapové
systémy
– strešné
príslušenstvo
– strešné rezivo
– strešné okná
– strešné krytiny
MONTÁŽNE PRÁCE:
– pokrývačske práce
– klampiarske práce
– tesárske práce
– montáž blezkozvodov
– demontáž eternitu/azbestu
– krovy, prístrešky, strešné okná

Zľavy
na rekonštrukcie
až do 40%
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/

Objednajte sa
tel: 0950 248 511

91-0002

Lichnerova 8
903 01 Senec
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Lichnerova 16, Senec
+ 421 905 433 944
www.optikmorvay.sk

91-0005

Očná Optika SENEC

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Lichnerova 72
SENEC
senecko@regionpress.sk
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Pekný ďalší májový týždeň, vážení!
Za nami je taký z tých chladnejších –
veď akí by to boli zmrznutí svätí a Žofka (ktorá podľa mojej nebohej starej
mamy všetko „ociká“), ak by nebolo
chladno a ak by nezapršalo?

vlastnej postele a často aj bez pocitu, že
sú ešte ľudia.
MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.

Áno, radšej som dal „zalomiť“ tento
text. Epidémia nám veľmi veľa zobrala, v
niektorých rodinách platili cenu najvyššiu. A hoci je možno iba v medzičase, aj
Začalo byť už tradíciou, že do kaž- priniesla čosi nové. U mňa poznanie, že
dého čísla píšem dve redakčné slová, ľudia, ktorí vás nepodrazia, keď padáte,
dva texty. A až v deň uzávierky sa roz- ešte žijú. Že vás podržia, dajú nádej, dobhodujem, ktorú verziu pošlem kolegovi ré slovo. Aj keď – kým „TO“ prišlo – bolo
grafikovi na spracovanie. Pôvodne aj oveľa viac počuť tých z opačného konca
na tomto mieste mohlo byť iné zamys- spoločenstva. A rozdrapujú sa stále. Lebo
lenie. O ľuďoch, ktorí všetko ignorujú, o na nich ani pandémia nemá, na nich nič
arogantných zúfalcoch, utápajúcich sa a nikto. Myslia si a mýlia sa. Ale to zistia,
v nenávisti celého sveta, dokonca aj v až príde ten ich čas.
nenávisti seba samých, o frajeroch, ktorí
si myslia, že nad nich a ich momentálne
Malo to byť dnes prevažne o nich, ale
potreby niet nikoho a ničoho. No – bolo nie je. Veľmi sa teším zo šťastia v Dobrom
tam toho akosi veľa o parazitoch. A my pastierovi, zo šťastia v mnohých podobvšetci máme predsa len svojich problé- ných zariadeniach, zo šťastia zo života
mov túto jar vyše hlavy. A mnohí z nás ako takého. Mali sme a mali by sme ešte
nielen svojich.
pár mesiacov mať - „scisknutú ric“ - prepáčte, to tá stará mama a spomienky na
Stále sú medzi nami. Nežijú iba jej rady.
pre seba, pre svoju betónovým plotom
obohnanú vilu s bazénom, pre svoj auAle musíme žiť, tešiť sa,
topark vo svojej garáži a pre svoje zlaté starať sa jeden o druhého,
kreditné karty. Z Dobrého pastiera V opatrovať odkázaných
ázaných a
Kláštore pod Znievom mi dnes už po oslovovať osamelých.
elých. Lebo
tých rokoch priateľ Ján Košturiak poslal sme ešte stále tu a ešte stále
stručnú správu - „boli sme testovaní a sme ľudia. A tak too má byť!
sme všetci, aj všetci naši sú zdraví“. Teda
ľudia, ktorí sa starajú o tých, na ktorých
Veľa
šťastia
stia
už všetci zabudli, o osamelých, o bytosti vám » Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
nielen bez strechy nad hlavou, ale aj bez

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

ZOOTECHNIK
na farmu do Komárna
Brutto nástupný plat:
980 - 1200 €/mesiac + motivačné ohodnotenie
Požiadavky:
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
- vysokoškolské vzdelanie I.stupňa,
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa
Informácie o pracovnom mieste:
- starostlivosť o živočíšnu výrobu podniku
(odchov mládok, rodičovský chov),
- manažovanie pracovného tímu.

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

Firma MS - Plastobal, s.r.o.,
zaoberajúca sa vákuovým tvarovaním
plastov, prijme do svojej prevádzky
v Šenkviciach:

nástrojár
(nastavovač strojov
prípadne pracovník
s technickým zameraním)
Prax v odbore nie je nutná.
Nástupná mzda minimálne 6,-€/hod.
Kontakt: 0905 151 622

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

prijme do TPP aj živnostníkov na pozíciu:

Pohrebná služba v Senci
VA-SI, spol. s r.o.

VODIČ na sklápacie návesy / MECHANIK
Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

NON STOP Služba

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA
Pohreby už od 400 €

PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk

06-0001

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

51-0019

Redakcia:

Pôvodne to malo byť inak

59-0176

SENECKO
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Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Východné Slovensko

Doplnky a montáž ZADARMO!

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

Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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36-0051

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

INFORMÁCIE

SENECKO

MESTO SENEC
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Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č.8., 903 01 Senec

Vybrané informácie k aktuálnej situácii
7OBEWÊ[OPTUJOBTQVTUFOÞBGÈ[VQPTUVQOÏIPVWPǥǪPWBOJBQSJKBUâDIFQJEFNJPMPHJDLâDIPQBUSFOÓQSPUJÝÓSFOJV$07*%ÁTUSFEOâN
LSÓ[PWâNÝUÈCPNB7MÈEPV43BK.FTUP4FOFDQSJTUVQVKFLOBTMFEPWOâ[NFOÈNWPWQSFWÈE[LFOBÝFKTBNPTQSÈWZQSFWFSFKOPTǸ

Mestský úrad
t .FTUTLâ ÞSBE W 4FODJ o KFIP PECPSOÏ ÞUWBSZ  SFGFSÈUZ WSÈUBOF
4QPMPǏOÏIPPCFDOÏIPÞSBEVQSFTUBWFCOâQPSJBEPLCVEÞPE
QSF WFSFKOPTǸ QSÓTUVQOÏ W ÞQMOFK QSFWÈE[LF UBL BLP QSFE WZQVLOVUÓN
QBOEÏNJFBUPWǏBTFQPOEFMPLBQJBUPLWǏBTFoBWTUSFEVW
ǏBTF  o  7 VUPSPL B ÝUWSUPL PTUÈWB BK OBǒBMFK OFTUSÈOLPWâ
SFäJN1SÓTUVQWFSFKOPTUJBKFKQPIZCOB.TÁCVEFWÝBLSJBEFOâJOGPSNÈUPSNJ .TÁ W [ÈVKNF EPESäBOJB QMBUOâDI IZHJFOJDLâDI PQBUSFOÓ  UK
NFSBOJF UFQMPUZ  SÞÝLP  SVLBWJDF B EPESäBOJF CF[QFǏOFK W[EJBMFOPTUJ
NFE[JPTPCBNJ0EQPSÞǏBNFWFSFKOPTUJEPIPWPSJǸTJPTPCOÏTUSFUOVUJB
OB KFEOPUMJWâDI ÞUWBSPDI  SFGFSÈUPDI .TÁ WPQSFE DF[ [WFSFKOFOÏ
LPOUBLUZOBXFCTUSÈOLFNFTUB ǏÓNQSJTQFKFUFLVTLSÈUFOJVǏBLBDFKEPCZ
OBWZCBWFOJFTUSÈOPL
t4PCÈÝFTBLPOBKÞWTÞMBEFQPENJFOLBNJVSǏFOâDIÁSBEPNWFSFKOÏIP
[ESBWPUOÓDUWB43
t1PISFCOÏPCSBEZW%PNFTNÞULVTBLPOBKÞWPCNFE[FOPNSFäJNF[B
ÞǏBTUJ OBKCMJäÝFK SPEJOZ W QPǏUF NBY  ǥVEÓ  1PESPCOPTUJ P PQBUSFOJBDI QSF TPCÈÝF B QPISFCOÏ PCSBEZ OÈKEFUF UV
IUUQTLPSPOBHPWTLQSJKBUFPQBUSFOJBCPIPTMV[CZTWBEPCOFPCSBEZ
t%F[JOGFLDJBWFSFKOâDIQSJFTUSBOTUJFW BVUPCVTPWâDI[BTUÈWPL BVUPCVTPWFK TUBOJDF  äFMF[OJǏOFK TUBOJDF  TUPKÓTL LPOUBKOFSPW  MBWJǏJFL OB QFÝFK
[ØOFBJISÓTLTBQPEǥBQPUSFCZPQBLVKF
t7TUVQEPWFSFKOâDICVEPWKFNPäOâMFOTPDISBOOâNSÞÝLPN ÝBULPVB
QPE
t .PäOPTǸ WZ[EWJIOÞǸ TJ SP[IPEOVUJB L EBOJ [ OFIOVUFǥOPTUÓ B
QPQMBULPN[BPEQBEZ QSÓQBEOFJOÏEBǪPWÏSP[IPEOVUJBOB.FTUTLPN
ÞSBEF W 4FODJ U[W dlhý týždeň) bude v termíne od 8.6.2020 do
soboty 13.6.2020 WSÈUBOF WǏBTFQPOEFMPLoQJBUPLoBW
TPCPUV  o  %MIâ UâäEFǪ TB CVEF LPOBǸ W TPCÈÝOFK TJFOJ
NFTUTLÏIPÞSBEV[BQSÓTOZDIIZHJFOJDLâDIQPENJFOPL

Sociálne služby mesta Senec
t %FOOÏ DFOUSVN QSF TFOJPSPW KF [BUWPSFOÏ %P ;BSJBEFOJB
PQBUSPWBUFǥTLFKTMVäCZKFvstup BLâDILPǥWFLOÈWÝUFWs t r i k t n e zakázaný
t 5FSÏOOB PQBUSPWBUFǥTLÈ TMVäCB W EPNÈDOPTUJBDI KF OBǒBMFK
[BCF[QFǏPWBOÈ [B EÙTMFEOÏIP EPESäJBWBOJB IZHJFOJDLâDI PQBUSFOÓ
PQBUSPWBUFMJFLBUBLUJFäPQBUSPWBOâDI
t5[W sociálny taxík [BCF[QFǏVKÞDJ QSFQSBWOÞ TMVäCV OBQS OÈWÝUFWB
MFLÈSB W #"  QSFNÈWB W PCNFE[FOPN SFäJNF 4MVäCV KF OVUOÏ TJ
PCKFEOBǸEFǪWPQSFEOBUFMǏÓTMF
t "L OJFLUP QPUSFCVKF QPNPD  OBKNÊ PTBNFMÓ TUBSÝÓ ǥVEJB EPOÈÝLB
OÈLVQV  MJFLPW  NÙäF TB OBIMÈTJǸ OB ÞUWBSF TPDJÈMOZDI TMVäJFC OB UFM

ǏÓTMBDI  LEJTQP[ÓDJJKFBK4MPWFOTLâƎFSWFOâLSÓä
OBUFMǏÓTMFBMFCPNBJMPNMPD[JPWBH!TFOFDTL
t4PDJÈMOZÞUWBSNFTUB4FOFDEPPEWPMBOJBOFQSJKÓNBÝBUTUWPBOJPCVW
ÇJBEBNFPCǏBOPW BCZUBLÏUPWFDJOFOFDIÈWBMJQSFEEWFSBNJ WZUWÈSBKÞ
UâNU[WǏJFSOVTLMÈELV
t/B4MOFǏOâDIKB[FSÈDIo+6) QSJCâWBMFKESFWFOFKEFEJOF KFQSÓTUVQL
QJUOFKWPEFOBKNÊQSFǥVEÓCF[EPNPWB

Odpadové hospodárstvo
t;CFSOâEWPSCVEFPUWPSFOâWQPOEFMPLBäÝUWSUPLWǏBTFPEEP
 WQJBUPLPEEPBWTPCPUVPEEP
Upozorňujeme, že zberný dvor môžu využívať len občania s trvalým
pobytom v meste Senec KFQPUSFCOÏQSFVLÈ[BǸTBPCǏJBOTLZNQSFVLB[PNBMFCPQPUWSEFOÓNPUPN äFTUFQPQMBUOÓLNJNFTUB4FOFDŽiadame
občanov, aby dodržiavali pokyny a usmernenia zamestnancov.

Školstvo a šport
t ;ÈQJT EFUÓ EP NBUFSTLâDI ÝLÙM W QSÓQBEF  äF TB OFQPEBSJMP PEPTMBǸ
QSJIMÈÝLVEPNBUFSTLFKÝLPMZFMFLUSPOJDLZ KFNPäOÏWZQMOFOÞQSJIMÈÝLV
PEOJFTǸWUMBǏFOFKQPEPCFEPTDISÈOLZQSÓTMVÝOFKNBUFSTLFKÝLPMZEP
NÈKB
t %ÈUVNZ QSJKÓNBDÓDI LPOBOÓ OB TUSFEOÏ ÝLPMZ B ǒBMÝJF EÙMFäJUÏ
JOGPSNÈDJFOÈKEFUFOB
IUUQTXXXNJOFEVTLNJOJTUFSTLPMTUWBSP[IPEPMPUFSNJOPDIBPSHBOJ[BDJJQSJKJNBDJDITLVTPLOBTUSFEOFTLPMZ

Mestské kultúrne stredisko
t1BSLPEEZDIVoBNöUFÈUFSKFQSFWFSFKOPTǸPUWPSFOâ
t0UWPSFOÈKFBK.FTUTLÈLOJäOJDB (BMÏSJB-BCZSJOUB.FTUTLÏNÞ[FVN
t)SPNBEOÏLVMUÞSOFQPEVKBUJBTBEPKÞOBOFLPOBKÞBQSFNJFUBOJFW
LJOPTÈMFPTUÈWBBKOBǒBMFKNJNPQSFWÈE[LZ

Správa cestovného ruchu Senec
t /B 4MOFǏOâDI KB[FSÈDI WZ[âWBNF WFSFKOPTǸ EPESäJBWBǸ QSJ QPIZCF
WPOLV[ÈTBEZPTPCOFKPDISBOZSÞÝLP SVLBWJDFBW[ÈKPNOâPETUVQJe
dôležité zachovať rozptýlený pohyb v areáli. ,ÞQBOJFKFQPWPMFOÏOB
WMBTUOÞ [PEQPWFEOPTǸ Návštevníkov prosíme udržiavať v areáli
poriadok – je to súčasť vzájomnej ochrany.
t5*,o5VSJTUJDLÈJOGPSNBǏOÈLBODFMÈSJBKFPUWPSFOÈ

Svätý Martin
6QP[PSǪVKFNFOB[WâÝFOâWâTLZULMJFÝǸPWWUSÈWFBKJOâDIQPSBTUPDI

7SÈNDJVWPǥǪPWBOJBPQBUSFOÓ7MÈEB4MPWFOTLFKSFQVCMJLZTQVTUJMBBGÈ[VOBSB[VäNÈKB0EUPIUPEÈUVNVTÞPUWPSFOÏLBEFSOÓDUWB 
IPMJǏTUWÈ  QFEJLÞSZ B NBOJLÞSZ  LP[NFUJLB B TPMÈSJÈ  WPOLBKÝJF UVSJTUJDLÏBUSBLDJF UBYJTMVäCZ PCDIPEZBTMVäCZ WFSFKOÏTUSBWPWBOJFOB
WPOLBKÝÓDIUFSBTÈDI SFIBCJMJUBǏOÏTMVäCZ NÞ[FÈ HBMÏSJF LOJäOJDFBWâTUBWOÏTJFOFBUJFäLSÈULPEPCÏVCZUPWBOJF7FSJBDJVäTQPMPǏOFTMÈWJB
CPIPTMVäCZ%FUBJMOÏQPENJFOLZLVLBäEFKPCMBTUJOÈKEFUFOBTUSÈOLFIUUQTCJUMZGB[B@B
7QMBUOPTUJBKOBǒBMFK[PTUÈWBKÞOÈLVQOÏǏBTZQSFPTPCZOBESPLPW IPE WQSFEBKOJBDIQPUSBWÓOBESPHÏSJFOtvorenie sa
verejnosti je stále podmienené s dodržiavaním všetkých prijatých hygienických opatrení a pravidiel, ktoré stanovuje ÚVZ SR.

t7ÝFULâNPCZWBUFǥPNPEQPSÞǏBNFOPTJǸPDISBOOÏSÞÝLBWÝBEF LEFTBNÙäVTUSFUOÞǸTǥVǒNJ OF[ESäJBWBǸTBWPWÊǏÝÓDITLVQJOÈDI 
TMFEPWBǸ EÙWFSZIPEOÏ [ESPKF B SFÝQFLUPWBǸ WÝFULZ OBSJBEFOJB B PEQPSÞǏBOJB [PEQPWFEOâDI JOÝUJUÞDJÓ BUĎME AJ NAĎALEJ
OPATRNÍ A NEPRESTÁVAJME SA CHRÁNIŤ !
vedenie mesta Senec
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06-0063

Všeobecne platné informácie

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA
Odkúpim
Motocykel/DielySERIÓZNA
DOHODA.Tel.
0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem
garsonku v RD v Senci.Tel.
0905737309

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim
pozemok.Tel.
0905470334

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Diabetici a ich trápenia týchto týždňov
Majú ľudia s cukrovkou väčšiu pravdepodobnosť, že ochorejú na COVID-19? Tak znie asi najhlavnejšie.
Odpovedá pani doktorka Adriana
Ilavská.

intenzívnu starostlivosť je obéznych.
V situácii u nás, keď významne zvýšilo testovanie, môžeme pozorovať, že
výskyt vážnych komplikácií alebo fatálnych stavov je oproti ostatným krajinám výrazne nižšie.

Diabetici sú rizikovou skupinou,
náchylnejšou na akékoľvek infekčné
ochorenie dýchacieho systému, či už
spôsobeného vírusom, napríklad chrípka, alebo baktériami. Diabetici majú
oslabený imunitný systém, a tým vyššie riziko infekčných ochorení horných
aj dolných dýchacích ciest. Vyššiu pravdepodobnosť na ochorenie COVID-19
majú diabetici s horšou glykemickou
kontrolou, teda vyššími glykémiami.

Líšia sa riziká pre ľudí s cukrovkou
1. a 2. typu?
V súčasnosti nie sú ešte jednoznačné medicínske znalosti. Zatiaľ nie je
dôvod predpokladať, že by boli rozdiely medzi oboma najčastejšími typmi
cukrovky. Najdôležitejší rozdiel je vo
veku a prítomnosti komplikácií. Platí,
že diabetici 2. typu sú starší a majú viac
komplikácií hlavne z dôvodu vyššieho
veku a nie z dôvodu typu cukrovky. ĽuMajú ľudia s cukrovkou vyššiu prav- dia, ktorí už majú zdravotné problémy
kou, budú mať pravdepodobnosť, že budú mať pri in- súvisiace s cukrovkou,
depodobne horšie výsledfekcii COVID-19 komplikácie?
ejších
U diabetikov je väčšia pravdepodob- ky a riziko vážnejších
udia
nosť výskytu závažných komplikácií komplikácií, ako ľudia
spôsobených vírusom COVID-19. Vý- s cukrovkou, ktoríí sú
hľaskyt komplikácií závisí aj od stavu cuk- inak zdraví, bez ohľavky,
rovky. Platí, čím lepšie kompenzovaný du na typ cukrovky,
diabetik so stabilnejšími hodnotami ktorý majú.
glykémií, tým má riziko vzniku akýchkoľvek komplikácií menšie. Diabetes » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
mellitus 2. typu je často spojený s obezDiabetologička, odborníčka na poruchy
itou a väčšina pacientov vyžadujúcich
metabolizmu a výživy

gapco64@gmail.com

Kamenárstvo Gapčo

91-0017

Občianska
riadková
inzercia
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KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

Znova sme pre Vás otvorili brány
výstavy, fungujeme v súlade
bezpečnostnými opatreniami
našej vlády.

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera SC medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SC 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, SC zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na druhej
strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

REALITY
» predaj
» kúpa
» prenájom
» financovanie

Kamenosocharstvo
amenosocharstvoo Kajal-Dömény
Kaja
Kaj
aja
ja
jjal
all-D
a
-Dö
Döömé
méény
ny

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°

0948 312 754

tel.:
Možnosť nákupu na mesačné splátky
už od 40€ BEZ AKONTÁCIE

'
Hladám
pre klienta
pozemok alebo starší RD
v okolí Senca

S

5
2 4

U
D

tel.: 0948 404 592
e-mail: info@3xm.sk
Výročia a udalosti
sa Stanislav Stolárik, novovymenovaný biskup Rožňavskej diecézy, ujal úradu diecézneho biskupa.

16. mája 2015

SC20-20 strana

3

4

9
O2 6

K
U

5
9

4
6

3

2 9
3
5
4
7
8
3
2 7

36-0009

Chcete si
podať
inzerát?

06-0064

SPOMIENKY
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63-0017

06-0023

Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.
farba
ANTRACIT

farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
tre
kd

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov
a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

e-mail: mancal@centrum.sk

06-0002

 obnova a výroba čalúneného
nábytku na mieru
 čalúnený nábytok pre deti
 predaj matracov

Práce vo výškach

0903 969 611

Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove
150 €/ha a rok + naturálie, ekologické pestovanie plodín

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00

SC20-20 strana
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INZERCIA

0905 915 040

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
ໄ0908 728 081

51-0004

ČALÚNNICTVO

0919 370 730, 0919 383 363

32-0035-2

www.montter.sk

06-0009

Videá a fotky realizácií nájdete na:

87-0091

PRÍSTREŠKY - TERASY  RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY  SKLENENÉ STRECHY  STAVEBNÉ PRÁCE
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Bieda elít
Často sa hovorí o elitách národa. Zaraďujú sa medzi nich vysokopostavení ľudia. Žiaľ, je to často skôr galéria úbohosti a biedy.
Niektorí šéfovia si z univerzít urobili
cestovné kancelárie. Ďalší predávajú
diplomy politikom a podnikateľom. Sú
univerzitné pracoviská, kde je úroveň
vedy, výskumu a výučby veľmi nízka.
Vedeli by však na svetovej úrovni vyučovať napríklad predmety zákulisné
intrigy a žabo-myšie boje. Smutné sú
aj rôzne machinácie a obchody pri voľbách do senátov, voľbách funkcionárov
a udeľovaní titulov. Plagiátorstvo a korupcia sú ďalšou chorobou niektorých
univerzitných pracovísk. Najhoršia je
však pýcha, ktorá sa spája s malosťou
a provinčnosťou mnohých pracovísk.
Mladí sú formovaní v nakazenom prostredí. Je to ako dedičná choroba. Oni
raz budú riadiť tento štát. 30 tisíc stredoškolákov odchádza každý rok radšej
študovať do zahraničia. A nevracajú sa.
Čo s tým?
Ak hovoríme o slušnom Slovensku,
tak nebude stačiť iba politická výmena.
Budeme musieť očistiť mnohé oblasti
našej krajiny. V poslednom období sme
videli špinu, ktorou je zanesená oblasť
súdnictva a polície. Podobné je to, žiaľ

aj v školstve, poľnohospodárstve, doprave, životnom prostredí, hospodárstve aj v zdravotníctve. Okrem zvýšenia
odbornosti bude nutná hlavne morálna
očista. Tlak musíme vytvoriť všetci,
ktorí tento štát spolufinancujeme a sme
jeho zákazníkmi. Myslím si, že by bolo
dobré prestať počúvať konferenciu rektorov Slovenska, akademikov, ktorí vedia míňať peniaze, ale nevedia priniesť
úžitok. Eliminovať treba aj rôzne zväzy,
asociácie, „inovačné a podnikateľské“
agentúry, nadnárodné konzultačné
firmy, ktoré sa podieľali na rozklade
Slovenska v posledných rokoch. Máme
dosť ľudí, ktorí majú pevný charakter
aj kompetencie. Mafiáni z politiky a
rôznych „elitných“ klubov ich však nepustili tam, kde sa rozhodovalo o dôležitých veciach. Otvorme dvere slušným
odborníkom - mnohí
sú skrytí vo svojich
vojich
dielňach, laboraaboratóriách a firmách.
mách.
Niektorí doma, iní v
zahraničí. Je ich
h dosť,
len musia uveriť,
veriť,
že darebáci začínajú
prehrávať.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
pristál Charles Lindbergh v Paríži, čím ukončil prvý sólový prelet
cez Atlantický oceán bez medzipristátia.

21. mája 1927

Pozor na zlodejov pod falošnou
značkou SP
poistné a penále tromi spôsobmi: v
tzv. správnom konaní, prostredníctvom
mandátnej správy alebo exekútora, avšak vždy až po tom, ako dlžníka najskôr
vyzve na uhradenie dlhu písomne originálnym rozhodnutím. Voči nemu sa
Pokusy o podvod a neoprávnené vy- dlžník môže do 15 dní odvolať. Dôležité
máhanie dlhu zaznamenali klienti vo je pritom vedieť, že Sociálna poisťovňa,
viacerých pobočkách Sociálnej poisťov- ústredie i všetky pobočky majú účty
otvorené výlučne v Štátnej pokladnici s
ne.
Princíp podvodu je v týchto prípa- kódom banky 8180.
Taktiež nezabúdajme, že v tomto výdoch podobný: Firma, ktorá je poistencovi neznáma, mu zašle upozornenie v nimočnom období sa Sociálna poisťovňa
listovej podobe o tom, že má uhradiť svoj sústreďuje na iné povinnosti, vyplývajúnedoplatok v Sociálnej poisťovni. Infor- ce z nariadení vlády a novej pandemickej
máciu o reálnom dlhu čerpá zo zoznamu legislatívy. Je naozaj malý predpoklad, že
dlžníkov, ktorý je zverejnený na webovej by sa venovala prioritne dlžníkom.
Zaradenie do zoznamu dlžníkov Sostránke Sociálnej poisťovne, preto upozornenie pôsobí dôveryhodne. Dlh, ktorý ciálnej poisťovne si poistenec rýchlo prefirma žiada zaplatiť ešte navýši o urči- verí tu: Zoznam dlžníkov - https://www.
tú sumu (penále) a žiada ho zaplatiť na socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s
číslo účtu, ktoré však nepatrí Sociálnej
poisťovni. V liste je priložená aj faktúra
na navýšenú sumu so splatnosťou v krátkom čase.
Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby si v takýchto prípadoch a
pri akýchkoľvek iných pochybnostiach
overili vymáhanie dlhu. Môžu tak urobiť
osobne, v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej
poisťovne alebo telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra
Sociálnej poisťovne.
» Zdroj SP - spracované
Sociálna poisťovňa vymáha dlžné
Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva poistencov, aby po doručení zásielky o
vymáhaní nedoplatku poistného boli
pozorní a nedali sa oklamať podvodníkmi.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

VYHRAJTE 400 €

49-0023

0948 787 777 | www.balkona.eu

20.
. 20
1. 6

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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Predajòa Tureò - otvorené aj v sobotu

0902 777 202

NON STOP
0905 926 822

Z¾avy %
0
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w
ww.p
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Omietky strojové,
hlinené, štukové

    ! 
zarodom@gmail.com
0948 912 388

3
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99-0087
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06-0037
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SEKOSTAV spol. s r.o.
A

PO



» betónu a štrku » práce s JCB
» pracovné odevy

Šamorínska 4B
903 01 Senec

Tel.: 0911 340 130
e-mail: sekostav@sekostav.sk

06-0033

K
NÚ



: » predaj stavebného materiálu
ME

 

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

  

  
   

MATEP BA spol. s r.o.
25 rokov - odbornosť, kvalita, spolahlivosť

ZĽAVA

40%

okná a vchodové dvere
s bezpečnostným
kovaním


možnosť skrytého kovania
profil:



 

 

,



výmena poškodenej sieťoviny v sieťkach

  

paska@matepba.sk
matepba@matepba.sk
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32-0052

0905 310 394
0915 743 541

91-0027

Bojnická 18
Bratislava

8

NARIADENIA, VAROVANIE / SLU´BY

Zákaz návštev
nemocniciach dostal výnimky

Deti na lôžkových oddeleniach
možno navštíviť, ak:
- ide o sprievod detského pacienta,
- je to návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane
iných detí žijúcich s rodičmi v spoloč-

Nebezpečný výživový
doplnok, pozor!

nej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej
infekcie).
Pôrodnice:
- jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici
za splnenia špecifických zdravotných
podmienok.
Ambulantné, jednodňové zariadenia, onkologické centrá:
- jedna sprevádzajúca osoba v prípade
uľahčenia starostlivosti, jednodňová
chirurgia a pod.,
- v onkologických centrách, dialyzačných a reumatologických centrách
vrátane ambulantného podávania
biologickej liečby z rôznych indikácií,
kde sa poskytuje starostlivosť imunokompromitovaným pacientom, je prítomnosť sprievodnej osoby zakázaná,
sprievodná osoba môže čakať v aute
alebo na určenom mieste (podľa pokynov v danej nemocnici).

» red

Dňa 9. 5. 2020 bolo Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom
pre potraviny a krmivá (RASFF) č.
2020.1924 zaslané varovné oznámenie o podozrení na úmrtie po konzumácii výživového doplnku.
Ide o výživový doplnok HYDROXYCUT HARDCORE NEXT GEN obchodnej
značky MUSCLETECH TM , balenie:
dóza s obsahom 100 kapsúl, výrobca:
USA.
Môžete ho stále kúpiť v množstve
internetových obchodov. Spravidla ho
konzumujú všetci, ktorí sa chcú zbaviť
nadbytočných telesných tukov, má to
však jeden významný háčik. Španielsko nahlásilo úmrtie v priamej súvislosti s konzumáciou tohto výživového
doplnku. Podľa následného oznámenia je dodávateľom nebezpečného výživového doplnku Nutribulk, S. L., Španielsko a odberateľom na Slovensku
spoločnosť GymBeam s. r. o., Košice.
Predmetný nebezpečný výživový doplnok je ponúkaný aj prostredníctvom
internetu. V nadväznosti na na tieto
skutočnosti Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča
spotrebiteľom, aby predmetný nebezpečný výživový doplnok nekupovali a
už zakúpený neužívali.
Konkrétny preparát bol dosť po-

užívaný všade tam, kde sa niekto potreboval rýchlo dopracovať k ideálnym
telesným rozmerom a pomerom. Jeho
konzumácia však – ako ukazuje aj
táto urgentná výzva, môže mať fatálne dôsledky. Rýchly výstražný systém
pre potraviny a potravinové doplnky
nepracuje s emóciami, ale s faktami.
Bol vytvorený ako účinný nástroj pre
orgány úradnej kontroly potravín a krmív, pre vzájomnú výmenu informácií
o rizikových produktoch na trhu a prijímanie opatrení s cieľom dosiahnuť čo
možno najvyššiu úroveň bezpečnosti
potravín a krmív a na ochranu zdravia
a spotrebiteľa. Tento systém funguje na
základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú
všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.

» red

49-0021

Dospelých pacientov možno navštíviť, ak ide o jednu z nasledovných situácií:
- návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia - je povolená návšteva
súčasne dvoma blízkymi osobami,
- návšteva kňaza alebo duchovného u
ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
- jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
- jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
- jedna osoba u pacienta s poruchami
duševného zdravia, ako je demencia,
porucha učenia alebo autizmus (ak by
neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti
osoby),
- s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať
na výsledky liečebného procesu,
- návšteva pacienta v umelom spánku
na OAIM v prípade, ak z liečebného
hľadiska je táto návšteva indikovaná
napr. stavy po ťažkých traumatických
poradeniach, coma vigile a pod.

Najčítanejšie regionálne noviny
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SPOLOČNOSŤ

Muži preferovali krásu a inteligenciu, ale vítané bolo i dobré veno

Archivári sa vydali po stopách lásky
Aké podoby mala v minulosti láska? Aj na túto otázku hľadali trnavskí archivári odpoveď, keď sa
vydali po jej stopách. Prejsť museli
mnoho z takmer šesť kilometrov
archívnych dokumentov, aby sa o
tom, ako to bolo v minulosti s láskou, dozvedeli viac.

me spolu, lebo som oproti Vám veľmi
netaktický babroš. Pásol som za Vami
v nádeji, že Vás odprevadím k Vášmu
domu, no stratili ste sa mi v kine. I chodil som Masarykovou ulicou až po Františkánsku, avšak márne. Domov som
sa vrátil o deviatej namrzený, že ste pre
mňa nedosiahnuteľná...
S pekným pozdravom a bozkom rúk
Váš ctiteľ.

Všeličo o tom, ako archivári počas
výskumu postupovali a na čo všetko
naďabili, už prezradila Júlia Ragačová, Natrafili ste počas Vášho výskumu
riaditeľka Štátneho archívu v Trnave.
na nejaké zaujímavosti?
Isto by sme mohli spomenúť napríČo Vás priviedlo k myšlienke, vy- klad svadobné oznámenia staré viac
dať sa skúmať stopy lásky v archív- ako 400 rokov. V minulosti mali rôznu
nych dokumentoch?
podobu. Takým top je svadobné oznáMyšlienka sa zrodila v minulom roku, menie Františka Nádašdyho a Alžbety
keď sme pri príležitosti Novembra ´89 Báthoryovej, ktoré zaslali magistrátu
prezerali rozličné archívne materiály mesta Trnava 29. marca 1575. Oznamujú
a náhodou sme našli sériu ľúbostných v ňom, že v nedeľu 8. mája 1575 uzavrú
listov z 50. rokov 20. storočia, ktoré pí- manželstvo v mestečku Vranov, dnes
sal 64-ročný vdovec, známy Trnavčan, je to Vranov nad Topľou. Zaujímavosmagistre farmácie, ktorá pracovala v ťou je, že v čase vydaja mala Alžbeta 14
jednej z trnavských lekární. Vtedy mi rokov a František 19 rokov. Na základe
kolegyne vnukli myšlienku, aby sme svadobného oznámenia mesto Trnava
sa pokúsili nájsť v našom archíve aj iné vždy pristúpilo k obdarovaniu mladodokumenty, ktoré by sa dotýkali lásky. manželov z najvýznamnejších šľachticPrehľadať sme museli veľa z približne kých rodín tej doby. Mesto Trnava im
šesť kilometrov archívnych dokumen- pritom dávalo rozličné dary. Nevieme
tov, čiže samotný výskum nebol vôbec kto ich vymýšľal, ale boli to zvyčajne
jednoduchý. Podieľalo sa na ňom šesť praktické veci. Z jedného zo záznamov v
ľudí. Keďže dokumenty máme zaradené účtovnej knihe mesta Trnava sa dozvedo archívnych fondov, ktorých je vyše dáme o svadobnom dare pre Františka
deväťsto, tieto sme si podelili a prácne Thurzu. Ako svadobný dar mu venovalo
mesto veľký strieborný pohár vážiaci 36
ručne prezerali.
lótov, čo by bolo pri viedenských lótoch
Vedeli by ste na základe Vášho vý- zhruba 630 gramov. Taký pohár v tom
skumu zadefinovať, ako ľudia v mi- čase stál 33 zlatých, čo bol vtedy takmer
ročný plat niektorých zamestnancov
nulosti vnímali lásku?
Predovšetkým môžeme povedať, že mesta.
k nej pristupovali ako k čomusi vzácnemu, čo si treba chrániť. Aj keď dámy Stretli ste sa počas Vašej práce aj s
sa naoko bránili, očakávali, že muži sa dokumentmi, ktoré Vás pobavili?
o ne budú uchádzať veľmi galantným
Najviac ma pobavili zoznamovacie
spôsobom, kam patrilo napríklad aj pí- inzeráty, ktoré vyšli v periodiku Nové
sanie ľúbostných listov.
Slovensko v 40. rokoch 20. storočia.
Súčasnú generáciu určite prekvapia, a
v niektorých prípadoch aj pobavia kritéJeden z ľúbostných listov
Ráčili ste zbadať večer, že sa nehodí- riá, na ktoré vtedy ľudia kládli dôraz pri

Zoznamovacie inzeráty.

pozvaní na svadbu, sa vždy chystá výslužka a tak za ňu považovali práve túto
tortu. Keď chcel sudca vedieť, kto mu pri
čine pomáhal, zachoval sa mladý muž
veľmi statočne a uviedol, že bola taká
veľká tma, že ani nevidel kto mu tortu
pomohol zjesť. Vec sa napokon skončila
Zoznamovacie inzeráty
Ona: „29-ročná, nie chudobná, nie šťastne, svadobný otec žalobu stiahol a
škaredá, vysoká tmavovláska pre nedo- tak nebol nik potrestaný.
statok príležitostí, takto hľadá pána v
zaistenom postavení. Vdovci a žandári Zaznamenali ste počas výskumu aj
majú prednosť, no nie je podmienkou! dokumenty, ktoré hovoria skôr o
Hláste sa len vysokí a vyše 35-roční!...“
odvrátenej strane lásky?
On: „34-ročný s dobrou existenciou,
Áno, aj jej stopy môžeme nájsť v arsamostatný, ožení sa s dievčaťom, kto- chívnych dokumentoch. Či už ide o
ré rozumie všetkým domácim prácam, záznam o nevere z roku 1549, či prípad
najmä ale vareniu. Veno vítané. Priložte „sobášneho podvodníka“ v Trnave z
fotografiu nie staršiu ako rok a dátum
narodenia...“
hľadaní si partnera. Kým ženy očakávali
od partnera predovšetkým zaistenie a
duševnú oporu, tak muži preferovali
krásu a inteligenciu, ale vítané bolo i
dobré veno.

Podarilo sa Vám naďabiť na nejakú
kuriozitu?
Do rúk sa nám dostala netradičná fotografia z prvej polovice 20. storočia. Ide
o portrétnu fotografiu mladého muža
L. Tanácsa. Ten, aby sa vyhol vojenskej
službe, ušiel do háremu do Turecka v
dámskych šatách a takto preoblečeného za ženu ho zachytil fotograf. Tak to
aspoň hlása nápis na rube samotnej
fotografie. Nezodpovedanou otázkou
zostáva, ako dlho sa mu podarilo v háreme utajiť, že nie je žena.

Ktorý z dokumentov, by ste označili za svoju srdcovku?

Svadobné oznámenie.

foto zdroj Štátny archív v Trnave

foto zdroj Štátny archív v Trnave

Pre mňa je ňou možno príbeh krádeže
svadobnej torty, ktorý dokonca skončil
až pred trnavským súdom. Udalosť sa
stala v obci Veľké Šúrovce 21. novembra
1932. Krádeže sa mal dopustiť mladistvý
František, ktorý ukradol v deň konania
svadby čokoládovú svadobnú tortu v
hodnote 25 korún československých.
Sladkú dobrotu hneď po krádeži ešte
pred domom okradnutých svadobčanov spolu s kamarátmi zjedol. Na súde
mladík uviedol, že jednak nevedel, že
ide o zločin a tiež, že neboli s kamarátmi pozvaní na svadbu a že v ich obci je
taký zvyk, že pre mladých, ktorí neboli
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Fotografia mladého muža L. Tanácsa.
foto zdroj Štátny archív v Trnave
roku 1907. Ďalšou z takýchto stôp sú
tiež záznamy, ktoré sa často objavujú v
administratívnych spisoch Mesta Trnava v druhej polovici 19. storočia a vypovedajú o existencii verejných domov v
Trnave.
Výsledky výskumu môžu záujemcovia vzhliadnuť na vlastné oči.
Áno, presne tak. Najzaujímavejšie z
objavených dokumentov vystavujeme v
trnavskom štátnom archíve na Štefánikovej ulici až do septembra.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

SLUŽBY, BÝVANIE
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PREDAJ ZNAČKOVÉHO KAMEŇA
štrky, piesky,
makadamy

0905 111 444
www.piesok.sk

PALIVOVÉ
DREVO

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

16-0143
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www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

87-0013

BYŤ VÁŠ

10-0049

0917 649 213

(v areáli AM Metal s.r.o.)

Frézovanie

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

Tureň
okres Senec

06-0030

ZĽAVA až do výšky 70%
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ŠKOLA, FINANCIE / ZAMESTNANIE
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Najčítanejšie regionálne noviny

85 0304

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE
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0944 113 140

