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Krik zlodejov

0905 923 625 | www.tulis.sk

vzdelania sa dostáva do nás prirodzenou cestou a tým viac hlúpneme. Propaganda potrebuje nemysliacich.
Médiá zneužívajú svoju moc a pod
frázou akejsi svätej povinnosti krágľujú ľudí. Dobre, začnem aj ja? Mám tú
moc ako šéfredaktor. Ale nezneužijem
ju a ani ju nevyžijem. O tom totiž moja
pracovná pozícia vôbec nie je. A som
si tiež jasne vedomý vlastnej nedokonalosti. Ctím výzvu pápeža Františka
- “Kto som ja, aby som súdil?”
Samozvaných mediálnych ale aj
tých bežných “božstiev” na Slovensku,
ktoré sú aj prokurátori, aj vyšetrovatelia, aj sudcovia,aj kati v jednom - je
naozaj už dosť. Pritom kradne každý,
kto obchádza pravidlá, normy a najmä
morálku a etiku.
No, na dnes končím, ide dopravný
servis... Aby som vedel, kde chvíľku
musím a kde inak potom
nemusím. A kde môžem,
keď sa MNE zachce.
Viem, vedomosti bolia, ale, prosím, snažme
sa aspoň trošku vedieť
a vidieť.
S pozdravom

0905 719 139

ODŤAHOVKA SNV

MKAUTO.SK

0914 70 70 44

79-169

AJ DOVOZ ÁUT ZO ZAHRANIČIA
NÁHRADNÉ VOZIDLO ZDARMA

ŠITIE PAPLÓNOV, VANKÚŠOV, PERÍN,
ZAVINOVAČIEK, DETSKÝCH PAPLÓNIKOV

OPRAVA HORIZONTÁLNYCH ŽALÚZIÍ

Dopravu zaistíme I Mníšek nad Hnilcom

Zimná 65, Spišská Nová Ves, 0911 981 549

0950 266 074

79-0153

/prosím volať/

ČISTENIE HROBOV VSTAVANÉ SKRINE!
ZĽAVA
A OBNOVA PÍSMA

-40%
až do

KONTAKT:

NUS - 30 0sto€p linka
EXTRA BO
11 646 960 non
79-0109

09

www.skrinesosna.sk

firma SOSNA I 0911 646 960, 0907 066 581
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Kontakt: 0905 234 929

79-0003

ČISTENIE PERIA PAROU

OPRAVA DÁŽDNIKOV

odevyhit@gmail.com

s.r.o.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

HOLIČSTVO - PÁNSKE A DETSKÉ

0907 407 671

KL P

INZERCIA

ODŤAHOVKA
NONSTOP SNV

79-183

Moralista alebo mravokárca alebo
moralizátor je osoba hlásajúca prísnu
mravnosť a morálka je zas súbor uznávaných mravných noriem.
Dávidov syn v Biblii hovorí: ”Čím
viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj
mrzutosti a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť.”
Od moralistov by sa očakávalo, že
žijú prísne mravne. Že uznávajú mravné a zákonné normy. Že rešpektujú
pravidlá celku, v ktorom žijú. A že ich
aspoň z času na čas vedomosti, teda
poznanie trochu zabolí, dá podnet k
zvažovaniu a až po jeho rozbore potom
nasleduje vlastné konanie. A najmä vyjadrovanie.
Najpočúvanejším rozhlasovým vysielaním sú správy o hliadkach polície
a ich meraniach. Najaktívnejšou podnikateľskou činnosťou je optimalizácia
daní. Internet je plný ponúk na predaj
už vypracovaných referátov, najrôznejších záverečných prác, vrátane tých
diplomových. Biznis so vzdelaním prekvitá a čím viac prekvitá, tým menej

KLAMPIARS T VO

79-184

Ak by niekoho slovo zlodej už v titulku dnešného príhovoru náhodou
urážalo, prosím, treba dočítať do
konca a už vopred za to ďakujem.

33-0062

Týždenne do 32 750 domácností

66-0059
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Novoveská Huta, Spišská Nová
Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice, Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany,
Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, Spišský
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nepárny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Margecany,
Prakovce, Spišská Nová Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice,
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce,
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov,
Teplička

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Predám 2 iz.byt 53 m2, 2
poschodie, po celkovej rekonštrukcii. Bez balkóna.
Voľný od 01.09.2020. Krompachy. 0903905998

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»Kúpim
pozemok-orná
pôda, TTP 400-1000m2,
lokalita-Ordzovany, Bijacovce, Korytné, Poľanovce.
Ponúknite. 0907102128

07 REALITY / iné
08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za najlepšiu cenu!
0944132200

11 HOBBY A ŠPORT
Kúpim staré odznaky po
vojakoch, partizánoch, hasičoch, osobnostiach. Dohoda. 0907910755

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

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

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

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

15 €

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
tGVOkčnosť a stav jednotlivých orgánov
tQovBIVBQSÓŘJOV Vášho ochorenia
bolestí, alergií, skrytých chorôb
tQSÓtPNOPTƃDVEzorodých organizmov
tPkamžite rieši zdravotné problémy,
bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

4 5

3
2 5

U

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa

1

S

Čínska medicína MING

Výročia a udalosti
vyšiel vo Veľkej Británii prvý diel trilógie
Pán prsteňov od J. R. R. Tolkiena.

29. júla 1954

SERVIS OKIEN
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Ďalej ponúkame

t;BTkFOJFCBMkónov

tBe[QFŘOPTUOÏEvere
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
tInteriérovÏEvere
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?
t1MBTtovÏPkOÈVDIPEovÏEvere
tPonúkBNFÞEräCVBTFrWJTQMBTtovýDIPkJFOWÝFULýDItZQov
tÇBMÞ[JFTJFƃLZrPMFULZDFŵBOPD
tOQravZBvâNFOVčBTUJkovania
A
tPrFNB[BOJFBJNQrFHOÈDJVtFTOFOÓ
VÝFUkP[BOBKMFQÝJFcenZOBUSIV
K
PO CIOV zavPMBKtFOÈNBmyVÈNVrPCÓNFJOEJWJEVÈMOVQPOVku
tVâNFOVtFTOFOÓ
NU Á
tOETUrÈOFOJFQrefukovBOJBPkien
KA QPEűBvBÝJDIQrFETUáv#&;K0/,63&/ė/²$&/:
tOECMPkovBOJF[BTFknutÏIPkovania
GARAN

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

A
CI

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

16 ZOZNAMKA

BIO meranie celého tela

0950 276 839

OJ

K

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

15 HĽADÁM PRÁCU

Je leto a snažíte sa v plavkách vyze- kladaný úspech. Mademoiselle Laparať aspoň ako tak k svetu? Ľahké to neterie schudla, jej pleť bola bledšia.
nebude. Vďaka pandémii sme vraj Po mesiaci však prišiel šok. Mladá žena
v priemere na hmotnosti pribrali zomrela.
všetci dva kilogramy.
Boj proti zbytočným kilogramom
zúri už celé stáročia. Je známa reklama
Prišli s tým rakúski odborníci na na dietetický výrobok z roku 1895 - na
výživu. Dva kilogramy plus je však len priloženom obrázku. Inak, vo Francúzpriemer, takže u niektorých to už môže sku ešte aj v minulom storočí pretrváznamenať vážny problém. Ako vždy, vala fáma, že octový liek môže spôsobiť
každý prírastok na hmotnosti zname- chudnutie. Dodnes sa zachovalo nedonal mnohé vynálezy, ako sa zas vrátiť kázané tvrdenie, že ocot môže prispieť
do normálu, len nech to nepotrebuje k štíhlej postave. Rôzne hollywoodske
veľa námahy.
krásky ešte stále v takejto viere konzuIní vedci - z Kanady a z Peru nedáv- mujú zmes jablčného muštu a octu.
no poukázali na diétny boom, ktorý
Vládca Dionýzios zo Syrakúz (namal svoj vrchol vo Francúzsku v 18. sto- rodený okolo roku 360 pred Kristom)
ročí. Archívne sa zachoval prípad istej bol legendárny žrút a teda aj veľkolepo
mademoiselle Lapaneterie - dievčaťa z tučný. Svoju morbídnu tlstotu však vydobrej rodiny a slečny veru mohutnej riešil tak, že schoval svoje telo do veže
postavy. Táto jemná bytôstka sa často veľkosti človeka, z ktorej mu vykukotrápila tým, že jej pleť má príliš červe- vala iba hlava. Na leto a pláž je to veľmi
né podfarbenie. Obávala sa, práve tak, nepraktické, to verte!
ako jej príbuzní, že ju budú považovať
za alkoholika, čo samo o sebe je už vo
Francúzsku mierne výnimočné. Víno a
destilát je tam totiž súčasťou bežného
stolovania aj v tých najslušnejších rodinách. Slečna si teda nechala poradiť
od istej “babonárky”. (Babona je viera,
že niektoré javy a udalosti sú prejavom
nadprirodzených síl alebo znamením
buducnosti, predsudok, vžitý názor
bez rozumového zdôvodnenia.) Na základe rady tejto ženy vypila každý deň
malý pohárik octu - a prišiel predpo» red
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14 RôZNE / iné

Pribrali sme a riadne

N OST

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
99-0091

SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

I

SPIŠSKO
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bývanie

SPIšsko

 štrk betonársky (0-22)
 piesok betonársky (0-4)
 drvené kamenivo (všetky frakcie)
 piesok obsypový (0-1)
ZEMNÉ PRÁCE

Z

EZNE

KAMENE

S

ul. Radlinského

EL spol. s r.o.

Bývalý
Areál

Š

VÁM

Á

PÄ

79-129

0907 519 566

3

Radlinského 17, Spišská nová Ves
BETÓNOVÉ
79-0114

ŠTIEPANÉ OKRASNÉ

F R É ZO VA N I E a
9 / 2 n . 2 VA N I E
.20¥12V

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézRYDQLHDYOR{kovanie
komínov

NAJLEPŠIE CENY V OKOLÍ
Profesionálna montáž

> strojRYÁĆLstenie
zadechtovaných
komínov

okien a dverí
garažových brán
a tienenia 20

!ĆLstenie a kontrola
komínov

ROKOV
SKÚSENOSTÍ

0905 279 418

0910 109 109

obhliadka ZDARMA

.ontaktujte nás v pracovných dČRFh
99-0122

info@tvojeokno.sk
Výročia a udalosti
26. júla 1922
sa narodil Albert Marenčin, slovenský prozaik, básnik, esejista,
scenárista, výtvarník, prekladateľ a kritik († 2019).

od 7,00 hod do 17,00 hod

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
Erimont s.r.o., LXĆLYQ¹15
0905 279 418, Michal HudáĆ

99-0014-1

Viac info na

> fasádne komíny

ÚNIK TEPLA?
MÁME PRE VÁS RIEŠENIE

- ZATEPĽOVANIE FASÁD
- FÚKANÁ IZOLÁCIA
+ vzduchotesná parozábrana

www.axaproperty.sk 0911 313 632

SN20-30 strana-
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kalkulácia a odborné
poradenstvo zdarma

79-185

- PENOVÁ IZOLÁCIA

služby, bývanie, zamestnanie

4
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OD PONDELKA 27. 7.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
kg

-54%
3.29

1

49

Hrozno bele
stolové

Supercena
600 g balenie

119

Koktejlové
paradajky
stapcové

5 kg balenie

-43%

(1 kg = 1,98)

3.69

2

09
(1 kg = 0,42)

Konzumné
zemaky skoré

Gambrinus
• svetlé pivo

• varý typ B - prlohové

0,55 l

-36%
0.69

0

44
(1 l = 0,80)

8 x 0,5 l
Mnerálna
voda
• jemne perlivá/
perlivá
2l

1.25

Kofola

0

65
(1 l = 0,33)

-30%

Supercena

0.42*

0

4l

29

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.

Svjanský Máz
• svetlý ležiak
• záloha 1,04 €

(1 l = 0,15)

499
(1 l = 1,25)

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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33-0062

-48%

2l

bývanie

SPIšsko

100 g

a spracované

5
OD PONDELKA
27. JÚLA

-40%

C H L AD E N É

0.99

0

59

Tavený syr
• �revko

500 g balenie

-40%
2.99

Mleté brav�ové
mäso

1

79

Medové gu�ô�ky

(1 kg = 3,58)

• rôzne druhy
• v ponuke aj Medové
gu�ô�ky bezlepkové 235 g za 4,99 €

C H L AD E N É

235 g

-30%
5.29*

3

69
(100 g = 1,57)

cena za 1 kg

-26%
2.69

Kurace stehná horé
alebo dolné

1

99

8/16 kusov

-35%

C H L AD E N É

5.69*

3

69

(1 kus =
0,46/0,23)

Tassmo
Jacobs
• rôzne druhy
cena za 100g

1l

-40%

-33%

1.99

• fleta s kožou vcelku

1

19

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.

Slne�ncový
olej

1

19

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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REGIÓN PO – 31/2020

33-0062

Losos

1.79*

SPOLOČNOSŤ
spoločnosť
/ služby

6
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Nezabudli sme tak trochu na niečo?
Nech hľadám ako hľadám, nájsť
neviem. Ak si však otvorím ktorékoľvek noviny v ktorejkoľvek krajine Európy, všade sa dočítam o organizovaní štátnych pôct pre obete
pandémie a ich pozostalých.
Iste, u nás ich “veľa” nebolo. Lenže
- koľko je v prípade straty ľudského života veľa alebo málo? Kde je tá hranica
medzi mávnutím ruky a spomienkou na
ešte nedávno žijúceho človeka?

Bolo to dávno

Prvé dva tri piatky sme tlieskali z
okien a balkónov v úľave, v mylnej

úľave, že nás, mňa a mojich blízkych,
to práve obišlo. Dnes už opäť poctivo
statočne a neúnavne nadávame na
zdravotníctvo, netlieskame ničomu,
nerešpektujeme nič a nikoho iba svoje
“práva” a “slobody”. A ak aj, tak iba tí,
ktorých považujeme za akýchsi čudákov, za takmer chorobomyseľných. A
určite za otravných a nás a náš rozlet
obmedzujúcich.

Koľko je 28?

Vyjadruje číslo 28 veľa alebo málo?
Takmer tri desiatky... Čo to znamená,
ak niekoľko tisíc obetí mali Španieli či
Nemci alebo Taliani? Lenže - uvažujeme
o číslach, alebo o kedysi živých ľuďoch,
niekoho príbuznych, blízkych, milovaných? Kde je tu hranica medzi veľa a medzi málo? A je vôbec v prípade zbytočnej
smrti čo i len jedného človeka prípustné
slovo málo?

Festivalové leto

Zdroj: AP

Tento rok má na Slovensku inú podobu. Veľké zhromaždenia nie sú povolené. Našťastie. Ak by totiž boli, davom
na nich by bolo úplne jedno, že nejaká
pandémia zbiera sily na druhú vlnu - aspoň podľa najvyhlásenejších svetových
odborníkov na infekčné ochorenia, ako
aj podľa Svetovej zdravotnej organizácie. Ale aj tak, stačí si pozrieť pláže
kúpalísk, stačí sa večer prejsť mestom
- opäť si užívame svoje pôžitky, kávičky,
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Zdroj: AP
pivko, svoje zmrzliny, dobré jedlá, mnohí aj more. Svoje. Ale nevidím v dohľadne ani len jednu jedinú spomienkovú
aktivitu. Minútu ticha za tých 28. Vyslovenie úcty a vďaky za to, že tu ešte sme.

Pieta nie je divadlo

Pred tromi mesiacmi sme tlieskali z
balkónov, lebo médiám sa páčilo, ako
tlieskajú v Taliansku či v Španielsku.
Keby sa im tak chcelo zapáčiť aj to, že
dnes sa v tých krajinách konajú skromné pietne akcie, no na najvyššej úrovni
kráľov či prezidentov alebo predsedov

vlád. Lenže na tak potrebný mediálny cirkus pre bulvár to asi “nevydalo”.
Keby sa nám tak chcelo vzdať úctu tým
takmer trom desiatkam, ľuďom, ktorí
by tu s nami možno ešte toto leto boli,
keby...
A tak si dovolím za vydavateľstvo i
redakcie pod značkou REGIONPRESSU - vysloviť to staré smutne známe
Requiescat in pace.
A žiaľ, priložiť fotografie z najnovšej
spomienky v Španielsku. Slovenské totiž nemám.
ib

REKUPERÁCIA

ŠETRENIE PRI VYKUROVANÍ
RODINNÉHO DOMU / BYTU

5HNXSHUDÏQ« V\VW«P\ VD SRXŀ¯YDM¼ QD ]Q¯ŀHQLH VSRWUHE\
HQHUJLHDGHQQ¼VWDELOL]£FLXWHSORW\YRYQ¼WUL
5HNXSHU£FLDP£RNUHPUHNXSHU£FLHWHSODDMPQRKRÑDOģ¯FK
Y¿KRG]DEH]SHÏHQLHÏHUVWY«KRY]GXFKX]Q¯ŀHQLHYOKNRVWL
YRYQ¼WULEXGRY\EH]NRQGHQ]£FLHYRNQ£FKEH]DOHUJ«QRY
KP\]X PXFK\NRP£UH RGVWU£QHQLHWYRUE\K¼EDSOHVQ¯

NÁVRH ƒ DODÁVKA ƒ 0217Ŀƒ SERVIS
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OBJEDNÁVKY A INFORMÁCIE NA:


0911 856 693



d-t@d-t.sk



www.d-t.sk
92-0015
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služby, bývanie

SPIšsko

7

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71
9 139

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 250€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

0910 281 674

10 €

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

N

ĽAVU

spissko.sk
ŠUMNÁ
STRECHA

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O HROBY
JEDNOHROB 69 € 60 € OBNOVA
DVOJHROB 109 € 90 € 1,20 €PÍSMA
0,80 €/znak

www.antolakwylewki.pl

+48 601 854 483

Platí pri objednávke do 31.7.2020

79-165

99-0027-1

0949 651 250 I 0911 996 087

MICHAL

0908 337 893

83-0099

www.cistenie-hrobov.sk

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov
99-0022-1

DOPRAVA ZDARMA

KUPÓ

NA Z

99-0131

JEDNOHROB 65 €
DVOJHROB 100 €

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

61_0087

ČISTENIE HROBOV

34-0007-1

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
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Prijmeme nových zamestnancov
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PRACOVNÍKOV DO VÝROBY

pre dlhodobú prácu do Nemecka aj
cez zimu
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0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu

33-0008
33-0040
33-0058

�����������������������

85_0490, I 61- 0185
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85_0497
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NOVÉ PRACOVNÉ
MIESTA!!!

85_0489

�����������NKK - BAU s.r.o.
������������������������

47-064

0800 500 091.

85-0491
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ZIMNÉ ZÁHRADY • ZASKLIEVANIE TERÁS

splátky od 149 €

0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-111

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
oblastné zastúpenie pre východný región

020
7. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

