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Týždenne do 46 550 domácností

REZANIE BETÓNU

Zámková dlažba
Zavarský

PEDIKÚRA
MANIKÚRA
GEL LAK

PALIVOVÉ
DREVO
POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

16-0226

01-0 TT30

09-67

Ivona Rakovická - 0907 742 877
Vajanského 31, Trnava
Prijímam nových klientov
25 ročná prax

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

39-0 TT11

08-0003 TT03

0908 447 006

pokládka: • zámkovej dlažby
• strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
• závlah

39-0005 TT02

AKCIOVÉ CENY!


Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:

•vodičov •dispečera/-ku
0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

011200008

01-0010 TT21

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

NOVÁ TAXI SLUŽBA

0948 2 5 2 5 25
KTO SME?

08-0 TT30

èítaj na str. 3
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MAĽOVANIE

S.r.o.

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

ŠTRKOVŇA TRNAVA

STIERKOVANIE

ŠTRK

0903 783 800
Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

08-0 TT15

redakcia:

ORZAN

•zámočnícke práce
•kované oplotenia
•z prof. od švajč.
firmy JANSEN
•montáž nadsvetlíkov
•nerezové dvere,
zábradlia
•výroba oceľových
okien a dverí
•protipožiarne
uzávery
•zimné záhrady
39-0013 TT02

TRNAVSKO
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É
OKRASN
VO
KAMENI

a.s. Špačince
919 51, tel.: 0902 956 512

VA
+ DOPRA

odpredá dòa 31. 7. 2020 tj. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod.

é c e ny
bezkonkurenčn
ín
návky do 2 hod
vybavenie objed

živé brojlerové
kurèatá
Cena

1,38€

za 1 kg

Strojárenská 4, Trnava

vrátane
DPH.

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 kg/1,34 Eur vrátane DPH

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

01-0032 TT30

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

PIESOK
M
MAKADA
HLINA

0905 626 048

08-0 TT24
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29. júla 1954

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
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

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

0907 713 015

01-0005 TT03

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

servis.udrzba.okien@gmail.com

REKONŠTRUKCIE

BEMAT, spol. s r. o.
Mikovíniho 7 • Trnava

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

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

391200009

BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU

•PREDAJ KAMENIVA
- riečne:

na betónovanie a potery 0-22, 0-4
triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

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

TT20-30-strana
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západné Slovensko

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

01-0 TT23

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

RENOVÁCIA EUROOKIEN

08-0033 TT20

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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V Trnave pôsobí nová taxislužba
COLOR TAXI vsadila nielen
na štýl, ale najmä na bezpečnosť
a firemnú kultúru orientovanú
na spokojnosť zákazníkov

Trnavčan Richard Tanečka, prízvuDruhým dôležitým faktorom orienkuje, že ako lokálpatriot cíti potrebu tujúcim sa na spokojnosť zákazníkov,
pracovať a fungovať tak, aby zákazníci, je dodržiavanie firemnej kultúry.
teda obyvatelia aj návštevníci mesta,
dostali služby na vysokej úrovni.
Nielen v podobe tričiek či rovnošiat
vodičov vo farbách COLOR TAXI, ale
aj iným zaujímavým spôsobom s dôrazom na transparentnosť.

“Chceme, aby mená a fotografie našich vodičov zákazníci poznali, aby
vedeli, kto ich viezol a mohli vodičov
hodnotiť. Na našej internetovej stránke zverejníme zoznam našich vodičov
a zákazníci sa budú môcť k ich odvedenej práci vyjadriť. Pevne veríme, že
prevládať budú spokojné a pozitívne
hodnotenia,” poznamenal Tanečka.

Na webovej sekcii s menami a fotkami vodičov sa momentálne pracuje a
bude spustená už čoskoro.
Cenovú politiku postavilo COLOR
TAXI Trnava na aktuálnych cenníkoch, ktoré v meste prevládajú.
Na území Trnavy vás odvezú za 2,50
eura. Kompletný cenník platný k 20.
júlu 2020 na konci článku.
COLOR TAXI je k dispozícii na tel.
čísle 0948 25 25 25, funguje 24-hodinový dispečing.
Informácie budú postupnne pribúdať aj na internetovej stránke
www.colortaxitrnava.sk.

“V prvom rade sme stavili na bezpečnosť pasažierov. Na bezpečnostnej
výbave našich vozidiel sme rozhodne
nešetrili. Autá sú vybavené najmodernejšími prvkami, aké automobilka Mercedes – Benz v tejto triede ponúka. Naši
vodiči a zákazníci sa môžu spoľahnúť
Aktuálne jazdia vo farbách trnavskej na to, že v našich vozidlách sa vďaka
COLOR TAXI štyri nové Mercedesy, kto- viacerým aj nadštadardným systémom
ré o pár dní doplnia ďalšie dve autá.
a senzorom budú cítiť bezpečne a príjemne,” prízvukuje Richard Tanečka.
Zakladateľ a spolumajiteľ taxislužby,
Od začiatku júla 2020 pôsobí v Trnave nový taxislužba COLOR TAXI. Už na
prvý pohľad upútajú zraky v uliciach
novučičké biele autá značky Mercedes
– Benz triedy B so štýlovými farebnými
pruhmi doplnenými logom taxislužby.

KAMENÁRSTVO
Predajne s vystavenými pomníkmi:

Bíňovce

pri hlavnej ceste
Po - Pia: 9:30 - 16:30 | Sobota: 9:00 - 13:00

Trnava

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
Stretnutie na tejto predajni si dohodnite telefonicky

0905 333 339

TT20-30-strana
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08-0002 TT25

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

O
LETNÉ AKCIE AŽ D

SPOLOČNOSŤ / ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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Chránte si súkromý
Jak vydzím v telke, že zaseky vykradly tú a tú
celebrytu, teho a teho športovca dvýha ma to ze
stoličky. Aj v novynách sa často pýše o vykrádaný bytov, domov a víl. Naposledy nevolaný náščevnýci vyrabuvaly jednu speváčku. Bola velice
smutná, ket to po návrate z drahej dovolenky
ziscila.
Ale veselá bola určite vtedy, ket sa v telke, novynách aj na internete chválila jaký má luksusný
dom, chatu aj šatnýk a klenoty. Na jakú dovolenku sa chystá a to až na druhý konec sveta. Ja jéj to
vynšujem, aj tým ostatným. Len nech svoj majetek neponúkajú zlodejom jak na tácke.
Týto celebryty sa predvádzajú v drahých róbach, z ešče drahšíma doplnkáma. O autách už
any nehovorým. Bazény, savny, golfové hriská
a ešče šeličo o čem sa obyčajnému človeku any
nesnýva majú na svojích záhradách. Postavte si
vysoký plot a tam si užívajte svoj majetek, svoj
luksus, svoje bohatstvo.
Penáze sú síce k životu potrebné, ale neny sú šecko. Nedajú
zdravý any ščascí. A jedna ludová múdrost hovorý, že žádny rubáš nemá vačky. A ešče
jedna též múdra „ Na svet si
holý prišiel, a holý aj odídeš.“

» bapka Blašková

Možno je to tak
Lepšia Trnava
Také krásne lavičky spravili,
že mi to celkom život zmení,
celý víkend v promenáde
sedím na nich ako prilepený.
Akademik
Ak máte jedenásť detí
dostanete na vlak zľavu,
ale nepovýšia vás za to
do akademického stavu.
08-004 TT30

Baby boom
Čo si žena v karanténe počne
vedia nielen mladé,
ale aj päťdesiatročné.
Leto v tieni
Väčšiu časť tohto leta
som strávil v tieni,
mesiac v chládku, plus
dva týždne karantény.

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

Slobodný muž
Dobrej príležitosti
vždy povie áno,
ale niečo sa mi marí,
že nie, povedal
naposledy pri oltári.

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 ...
» Eva Jarábková

TT20-30-strana
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Občianska
riadková
inzercia
101
Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj
» Predám motocykel Peugeot
TKR 50. Tel. 0948260103
» 2 Auto moto/iné

02 AUTO-MOTO / iné

46-0192

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA
0908205521
» CZ JAWA 175 250 JAWA 90
PIONIER MUSTANG STADION KÚPIM
TIETO MOTORKY 0915215406
» 3 Byty/predaj

03 BYTY / predaj

» 4 Byty/prenájom

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj

7

» 6 POZEMKY/predaj

3,70 € / ks

06 POZEMKY / predaj

» 7 REALITY/iné

07 REALITY / iné

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

» 1izb.byt kúpim. 0907158622
» Garsonku kúpim. 0902570685
» 8 STAVBA

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

80120 0012

» Prenájom zariadený 2i byt pri
Maxe, 530eur, 0905865088
» 5 DOMY/predaj

08 STAVBA

» 9 DOMÁCNOSŤ

09 DOMÁCNOSŤ

» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

11 HOBBY A ŠPORT

» Kúpim ľudové kroje
0902708047
» 12 DEŤOM

Objavte opäť radosti každodenného
života s ﬁxnými protézami
Antolská 4
851 07 Bratislava
0904 492 725
www.fixneprotezy.sk

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

92-0017

» Predám jačmeň. 0905851635
» Predám Kukuricu 100kg 24eur,
tel: 0910147444.
» Darujem milé mačiatko,
0949660267
» Darujem dve mačiatka-kocúrikov. Sú odčervené, naučené
na mačacie wc. Prípadný dovoz
možný. 0905875908
» 11 HOBBY a ŠPORT

SEBAVEDOMÝ ÚSMEV
V KAŽDOM VEKU

10% ZĽAVA
339 €

389 €

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

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

12 DEŤOM

» 13 RÔZNE/predaj

13 RÔZNE / predaj

» Predám rôzne pánske nové
topánky a tenisky č 10 t.č.
0904596508

15 HĽADÁM PRÁCU
» ZOZNAMKA

16 ZOZNAMKA

» Ahoj mám 48r. a rád by som sa
zoznámil zo štíhlou ženou. sms
0917655780
» 46 ročný slobodný, hľadá
rozvedenú ženu od 40 do 47
rokov môže to byť žena aj taká
čo nemôže mať deti keď že nie
som náročný bol by som rád
keby to bola obyčajná žena bez
titulu s láskavým srdiečkom môj
kontakt je 0910607906
» 36 r hľadá dievča do 40 r na
vážny vzťah okolie TT HC PN
0949449436
» 44. ročný ženatý hľadá vydatú
na veku nezáleží 0907328041

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

Veľká úspora peňazí
a času.
Poskytneme pomoc
pri vybavovaní štátnej
dotácie, ktorá je do
výšky 3400,- €.

www.zatopime.cz
+421 905 471 325

TT20-30-strana

07-0087

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Kvalitné tepelné čerpadlá
so zárukou až 8 rokov.

41-0015

Chcete si
podať
inzerát?
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk
01-0 TT04

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

Príjmeme
do zamestnania
alebo na živnosť:
tesára - 8 € / hod. brutto
obklaDača - 16 € / m2
stroJNíka / VoDIča - 7,50 € / hod. brutto
MUrára/VýsPraVkára: - 7,50 € / hod. brutto

INZERCIA

0910 728 870
okna@rekomplett.sk
• tienaca technika
• garážové brány
• markízy

0915 251 869

hľadá zamestnancov na pozíciu s nástupom ihneď

0905 534 595

BALIČKA SUŠENÉHO OVOCIA
PRE PREVÁDZKU V HLOHOVCI

prijme do TPP príp. na ŽL
(mzda dohodou od 700€)

01-0 TT30

prijmeme zamestnanca do TPP KLAMPIARA
mzda: 700 eur/brutto
POKRÝVAČA

0905 303 910

info@rekomplett.sk

VETTER SLOVAKIA, spol. s r.o.

Stavebná ﬁrma
so sídlom v Trnave

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY
wood

0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com

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

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

32-0084

tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk

• 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

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

Mzda: 580 Eur/mesiac + odmeny.
Osobné pohovory od 8:00 do 14:00 hod., Hlohovec, Priemyselná 2

Info.: 0911 666 057

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE
- do bytu, domu, kancelárie...
www.chcemklimu.sk

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

na doplnky k oknám!
...sieťky, žalúzie a iné

09-02

01-0007 TT10

25 rokov

SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ na trhu!

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

Súkromná spoločnosť
prijme

PREDAVAČKU

47-046

na skrátený pracovný
úväzok do do novinového
stánku v Trnave, minimálny
zárobok od 450,- Eur
brutto + zákonom
stanovené príplatky.

TT20-30-strana
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Bližšie informácie poskytneme v čase
od 8:00 do 15:00 hod. (pon- pia) na tel. č.:

0902 953 066.

01-00 TT30

0903 657 414, sracing@stonline.sk, sracingt@mail.telecom.sk

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

01-0162 TT29

Bratislavská 8 (areál Poľnonákupu), Trnava

www.rekomplett.sk
96-0 TT27

Mesačne od 1 000 Eur / netto,
prax nutná, tepovanie, leštenie, umývanie vozidiel

39-0014 TT21

centrum rekonštrukčných prác

DO RUČNEJ UMYVÁRKY

39-0063 TT26

HĽADÁME PRACOVNÍKA

033/5513 022
Zavarská 11, Trnava 0902 904 711
rekomplett@rekomplett.sk

GASTRO, STAVBA, DEŤOM
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Prijmeme nových zamestnancov
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NOVÉ PRACOVNÉ
MIESTA!!!
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PRACOVNÍKOV DO VÝROBY

pre dlhodobú prácu do Nemecka aj
cez zimu
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

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

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
7. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

Multicar
trojstranný
sklápač

Č. 30 / 24. JÚL 2020 / 24. ROČNÍK

TRNAVSKO

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

KÚPIM ORNÚ PÔDU ALEBO
PASIENKY V TRNAVE A OKOLÍ

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

0,50 € až 1,50 €/m2
TEL.: 0903 360 600

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

za cenu

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

39-0004 TT03

94-0105

EMAIL: zdenek79@orangemail.sk

0917 102 255
01-0 TT27

ELEKTRIKÁR
•
•
•
•

01-0011 TT03

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

EUROOKNÁ A DVERE

tPQSBWZTLJFMQSFLMJFOUPWTIBWBSJKOPVQPJTULPV;%"3."tPCIMJBELZQSFWÝFULZQPJTUPWOFtOBKMFQÝJFDFOZBEPäJWPUOÈ[ÈSVLB
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Prie
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AUTOSKLO
H&D

01-0 TT30

www.trnava-upratovanie.sk

0910 718 705

ď
Sere

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

ka
ns
ria

r
Sme

RNAVA

N it

bytov, vchodov,
kancelárskych
a komerčných
priestorov

ka

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,

ians
Nitr

AUTOSKLO H&D
T

UPRATOVANIE

EXTRA

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk

08-0013 TT03

01-0 TT28

781200012

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

16-0069

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

01-0 TT30

Tr
/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905

39-0016 TT19

na
4 4 va
8

TAŠKY

p
ul. 3
03

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

É

P

veľko
o

bch

markb
wo.d obalových materiálova
ER
API OV

k
l.aspapiera

ww

0949 188 961

profesionálne čistenie a monitoring
LBOBMJ[ÈDJFtŘJTUFOJFMBQBŘPWUVLV
011200002

Juraj Jamrich

0903 793 488

08-0045 TT10

Týždenne do 46 550 domácností

39-1200003 TT14
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Odvoz a dovoz

- štrku - kameňa
- piesku - zeminy
- betónu - dreva
- a iného materiálu
do 2,2 tony

spRAVoDAJsTVo
spoločnosť

2
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Participatívny
Pozberať treba pšenicu, jačmeň aj repku
rozpočet pre Trnavu
pozastavili
Mesto Trnava sa rozhodlo pozastaviť piaty ročník participatívneho rozpočtu pre Trnavu a pokračovať v ňom až v budúcom roku.
Piaty ročník Participatívneho rozpočtu pre Trnavu odštartovalo mesto
ešte vo februári. Trnavčania mali predstaviť svoje nápady, ktoré by zlepšili
kvalitu života v meste. Pre koronavírus
sa však všetko mení. Kvôli zákazu organizovania podujatí museli byť zrušené stretnutia participatívnych komunít
a harmonogram jednotlivých fáz participatívneho rozpočtu bol narušený. Po
posúdení všetkých faktorov sa kompetentní rozhodli pokračovať v aktivitách
až v budúcom roku.
ren

Zbierka bicyklov
do konca júla
Mesto Trnava v spolupráci s obchodným centrom na Ulici Ferka
Urbánka a partnermi organizuje
charitatívnu zbierku bicyklov pod
názvom Bicykel do každej rodiny.
Zbierka potrvá do konca júla.
Ak vlastníte starší či nepoužívaný
bicykel, kolobežku alebo trojkolku
môžete tieto darovať rodinám, ktoré si
ich kúpu nemôžu dovoliť. Zbierka prebieha na prízemí obchodného centra
na Ulici Ferka Urbánka v pracovných
dňoch od 15.00 h do 20.00 h a počas
víkendov od 10.00 h do 18.00 h. Revíziu a renováciu bicyklov do funkčného
stavu zabezpečí partnerská spoločnosť.

Obdarujte a potešte iných

Bicykle sa k rodinám dostanú ešte
počas letnej sezóny, kedy ich budú
môcť naplno využiť. „Projekt je realizovaný pod záštitou mesta Trnava, ktoré
túto myšlienku aktívne podporuje ako

Žatva na Poľnohospodárskom
družstve Trnava vrcholí
V uplynulých dňoch sa začala žatva. Do polí vyrazili aj kombajny
z Poľnohospodárskeho družstva
(PD) Trnava nachádzajúceho sa
na Modranskej ceste 3. Pozberať
musia pšenicu, jačmeň ozimný aj
jarný a tiež repku.

Žatvu už tradične ovplyvňujú klimatické podmienky. Tento rok boli veľmi
priaznivé a tak s prácami mohli trnavskí
poľnohospodári začať podľa plánu. „Žatva trvá zhruba tri týždne, pričom pracujeme denne aj sedemnásť hodín až
kým nám to počasie a príroda dovolí. Za
tri týždne musíme zužitkovať našu celoročnú prácu a zobrať všetku úrodu,“
hovorí Monika Ješková, predsedkyňa
PD v Trnave. „Kosí sa v podstate od rána
do neskorého večera až kým nepríde
vlhko či rosa, pretože obilie sa môže
kosiť len ak dosahuje určité vlastnosti
či parametre. Z každej kosby sa berie
vzorka a testuje sa aká tá pšenica je, aké
má hodnoty dusíka, aká je vlhkosť, aká
je veľkosť zrna, od veľkosti zrna potom
závisí koľko sa vymelie múky,“ objasňuje predsedkyňa.

do spracovateľských mlynov a vedľajším
produktom je slama, pričom jačmenná
sa využíva na kŕmenie a pšeničná sa
nabalíkuje a počas celého roka ju používame pre naše zvieratá ako podstielku, aby mali pohodlie,“ hovorí Monika
Ješková. Dodáva tiež, že ich prácou nie
je len dopestovať jednotlivé plodiny, ale
aj počas celého roka porasty sledovať a
ošetrovať ich, aby dosiahli čo najlepšie
parametre. „To sa nám darí aj s pomocou
maštaľného hnoja od našich zvierat, ktorý zapracovávame do pôdy, vďaka čomu
Pestujú elitné pšenice
získavame veľmi kvalitné elitné pšenice“
aj ďalšie kvalitné plodiny
Počas žatvy využívajú trnavskí poľ- vysvetľuje odborníčka, ktorá je presvednohospodári dva vlastné kombajny a čená, že výborné výsledky dosahujú aj
pomáhajú im aj kolegovia z Moravy, s vďaka tomu, že v Poľnohospodárskom
ktorými majú nadviazanú dlhoročnú družstve Trnava sú rastlinná a živočíšna
spoluprácu. „Čím skôr sa obilie zoberie, výroba navzájom veľmi úzko prepojené a
tým skôr ho máme v sýpkach, aby nám tiež podporené ešte vlastným strojovým
doňho nenapršalo a nestratilo tak kvali- parkom. „Rastlinná výroba je podpotu. Potom ako sa obilie pokosí, odchádza rená živočíšnou vďaka hnoju od našich

autor pasja pixabay

komunikačne, tak aj pomocou pri výbere rodín, ktorým budú bicykle venované,“ hovorí Veronika Majtánová, hovorkyňa Trnavy. „Mať bicykel je túžbou
každého dieťaťa, žiaľ, nie všetky rodiny si ich môžu dovoliť. Len v Trnave
sa ich v núdzi nachádzajú desiatky,“
objasňuje hovorkyňa. Dodáva, že cieľom projektu je podporiť voľnočasové
a športové aktivity sociálne slabších
rodín formou zabezpečenia zrenovovaných bicyklov nielen pre deti, ale aj
pre dospelých.
ren

zvierat, ktorý sa zaoráva do pôdy, takže
využívame pri pestovaní plodín z 90
percent organickú hmotu. Aj preto dokážeme produkovať elitné pšenice. Na
druhej strane si vieme pre naše zvieratá
dopestovať zdravé krmivo. Na jeseň nás
ešte čaká zber kukurice na zrno, kukurice na siláž a zber cukrovej repy. Kukuricu
na siláž zužitkujeme v živočíšnej výrobe
na kŕmenie a cukrovú repu odvážame do
cukrovaru a výlisky z nej sa nám vrátia
späť a opäť ich využijeme ako krmivo pre
naše zvieratá. Aj to napomáha tomu, že
produkujeme vysoko hodnotené mlieko
i mäso v špičkovej kvalite,“ netají spokojnosť Monika Ješková.
V PD Trnava pracuje 17 zamestnancov a obhospodarujú zhruba 900 hektárov ornej pôdy a chovajú približne 550
kusov hovädzieho dobytka.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Reklamný článok

Pridajte sa k Trnavskej rodine na kolesách

Cargo bicykle vyrazia do ulíc
Mesto Trnava prichádza s projektom pod názvom Trnavská rodina
na kolesách. Pôjde o výpožičky
zdieľaných mestských cargo bicyklov určených pre rodiny s deťmi.
Skúšobná prevádzka začína už o
pár dní. Samospráva hľadá päťdesiat záujemcov, ktorí chcú byť jej
súčasťou.

ilustračné foto

foto zdroj PD Trnava

Žatva v PD Trnava.

Cargo bicykle sú špeciálne dvojkolesové dopravné prostriedky, ktoré sú
svojou konštrukciou prispôsobené na
prevoz väčšieho nákladu, respektíve
viacerých osôb. „V prednej časti majú
tieto nevšedné vozidlá priestor na sedenie pre dve až tri deti, pokiaľ celková
hmotnosť vodiča spolu s pasažiermi i
prípadnou batožinou neprekročí 150
kg,“ informuje Veronika Majtánová,
hovorkyňa Trnavy. Dodáva, že cargo
bicykle majú slúžiť na rodinné výlety,
pričom pri šliapaní do pedálov pomáha pasažierom elektromotor. „Zdieľané

mestské cargo bicykle ponúkame trnavským rodinám s deťmi ako benefit.
Tento typ dopravného prostriedku je v
zahraničí, najmä v Dánsku či Holandsku veľmi populárny a veríme, že osloví
aj Trnavčanov,“ hovorí primátor Trnavy
Peter Bročka.

Samospráva hľadá päťdesiat
záujemcov

„Predtým, ako ľudí pustíme priamo
do terénu, im chceme dať možnosť vyskúšať si cargo bicykle mimo premávky. Jazda na nich je príjemná a vďaka
elektromotoru prakticky bez námahy,
je však dobré si na ich väčšiu hmotnosť a rozmery najprv zvyknúť,“ doplnil primátor. Záujemcovia o testovanie
sa môžu prihlásiť online a vybraných
účastníkov skúšobnej prevádzky bude
samospráva kontaktovať, pričom musia
spĺňať štyri podmienky: mať trvalé bydlisko v Trnave a vek minimálne 18 rokov
a zároveň byť zaregistrovaným používa-
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teľom v Trnavskom bikesharingu. Keďže mestské cargo bicykle sú určené pre
rodiny s deťmi, je štvrtou podmienkou,
že si ich môžu vypožičať iba rodičia pre
svoje deti, ktoré sú staršie ako jeden
rok, prípadne v nich môžu dospelé osoby povoziť svojich súrodencov starších
než tri roky. Horná hranica pre prepravované osoby je vek 15 rokov a výška
140 cm.
ren

Mestské cargo bicykle čaká skúšobná
prevádzka. foto zdroj mesto Trnava

zDRAVie, služby, bývanie

INZERCIA

OPRAVA

0905 534 595

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

033/5549 016
0915 756 849

08-0005 TT03

08-0015 TT04

39-0002 TT02

Suchovská 5, Trnava

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

0911 421 691

391200012

3
KUCHYNE NA MIERU

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

10-0049

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

CZUPW EPNPW LBODFMÈSJÓ
tXXXTUBIPWBOJFUUSBOTTL

391200011

SŤAHOVANIE

01-0 TT29

70%"t1-:/t,Á3&/*&
,"/"-*;«$*"
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Ponúkam inštalatérske a rekonštrukčné práce
v rodinných domoch, novostavbách, bytoch
0903 709 520

39-034 TT08

Trnavsko

spoločnosť / služby
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Otváracie hodiny:
Po - So: 7.00 - 19.00
Ne: 8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00 Ne: zatvorené
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14,90
15,90
PONV

11
2, ,€ €
3,49
94

90

NV

2,20

3RKÂU]DYÂUDFÎ7ZLVWYLHðNR +UQLHF]DYÂUDFÎQHUH]

MF€/ks

131133

6DOÂPD7RUUHUR

5,69€

2,79

0RSURWDðQÞSHGÂORYÞ

23,90

NJ
Hyza

FPO

3DVLUÂN

NRUÞWNRQDSDUDGDMN\GUHY
[FP

13,99

99
90
11
,
12
,
€
25, € €
29,99
90
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zDRAVie, služby, zverinec
,1=(5&,$3/$7®2''2
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7HO9LYD[

ëHKOLðND9LYD[

XKORSULHðNDFP

9HQWLOÂWRU6WUHQG3UR .OLPDWL]ÂFLD2UDYD$&& 6RGDVWUHDP-(7
VWRMDQRYÞ
chladenie
21,90
GDUðHNIĆD{D
FP
ðLVWHQLHDOHER

SUÎNRQ:

:

16,90€

9HQWLOÂWRU6WUHQG3UR

VX{HQLHY]GXFKX
WULHGD$

*ULOHO9LYD[

5

SUÎNRQ:
SRNORS

VWRORYÞFP:

149,00

26,90

16,99

339,00

49,00

59,90

119,90€ 18,90€ 14,90€ 316,00€ 59,90€ 44,90€
0LNURYOQND9LYD[
YÞNRQ:

6X{LðNDRYRFLD&RQFHSW )ULWÊ]D2UDYD
SOÂWRY
SUÎNRQ:

64,00

3UDðND,QGHVLW

SUÎNRQ:
REMHPO

69,90

HQHUJWULHGD$
RWÂðN\RWPLQ
QÂSOČNJ

259,00

89,90

&KODGQLðND:KLUOSRRO &KODGQLðND,QGHVLW
HQHUJWULHGD$
REMHPOO

HQHUJWULHGD$
REMHPO/

DMYQHUH]RYRPSUHYHGHQÎ
YVXPH€

359,00

339,00

49,00€ 59,90€ 76,90€ 229,00€ 333,00€ 299,00€
9¢ë(1®=¢.$=1®&,l,5l®6257,0(176,0µë(7(2%-('1$ė1$1$l20
(6+23(:::&.'0$5.(76.

Keď na splátky,
ho
c
u
d
o
n
d
e
j
k
a
t

PXOðRYDFLDVDGDYKRGQRWH
€DVDGDQRìRY
YKRGQRWH€]GDUPD

1849, €
Traktor T22-103.9 Comfort
00

0RWRU$/.2{ÎUND]ÂEHUXFP
REMHPNR{DO

PRWRU&XE&DGHW2+9YÞNRQFP
RWPLQ]ÂEHUFPREMHPNR{DO

GHIOHNWRUDSUÎYHVQÞYR]ÎN
YKRGQRWH€]GDUPD

309,00

1549,00€

3UÎNRQ:
lÎUND]ÂEHUXFP
2EMHPNR{DO

149,00

00

899, €

149, €

*RODVDGD

YÞNRQN:REMHPQÂGUìHO

449,00

179,00€

(OHNWURNROREHìND1DUH[(61 %LF\NHO02'(7

29,90

FLW\

189,99

169,90€

469,00

25,90€

399,00€

(OHNWURELF\NHO.HOO\V7\JRQ
3RKRQ6KLPDQR6WHSV(

2999,00

.URYLQRUH]$ONR%&%

339,00

'RMD]GDìNP9ÞNRQ:
PD[UÞFKORVĘNPK
NDSDFLWDEDWÊULHP$K
PD[QRVQRVĘNJ

999,99

3399,00
00

YÞNRQN:REMHPQÂGUìHO

URðQÂ]ÂUXND

GLHOQD

(OHNWURELF\NHO'HPD(&DUPHQ

Traktor UJ 24 HP-P3 Starjet DeLuxe

0RWRU%ULJJV 6WUDWWRQ6HULHV(
9ÞNRQN:lÎUND]ÂEHUXFP
3RKRQNROLHVUÞFKORVĘ
2EMHPNR{DO

PRWRUWDNW
YÞNRQN:
QÂGUìO

3RKRQ%DIDQJ

3199,00€

.RVDðNDPRW$ONR63%&RPIRUW .URYLQRUH]$ONR%&

.RVDðND$ONR(&RPIRUW

319,00€

189,90€

3399,00

3499,00€

139,90€

219,00

PRWRU%ULJJV 6WUDWWRQ,QWHN
3URIHVLRQDO
{ÎUND]ÂEHUXFPREMHPNR{DO

3899,00

1879,00€

ïHUSDGORPRW$ONR%03

Traktor Challenger MJ 102-22

0RWRUWDNW%ULJJV 6WUDWWRQ3URIHVLRQDO6HULHV
SUDF]ÂEHUFP]EHUQÞNÕ{O

135,00

2399,00

7UDNWRU&XE&DGHW/715

Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

PRWRUWDNW67,*$]ÂEHUFP]EHUQÞNÕ{O

1990,00

2199,00€

sami si zvolíte dĺžku splácania

Traktor Stiga Estate 2084

Traktor T13-93.7 comfort Solo
0RWRU%ULJJV 6WUDWWRQ3%
YÞNRQN:REMHPNR{DO
]ÂEHUFP

už od 0 € v hotovosti

00

2149, €
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(OHNWURELF\NHO/DSLHUUH2YHUYROW;&
3RKRQ<DPDKD

3099,00

2599,00€
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Leto na korze
Leto na korze pokračuje. Stačí sa
v podvečer vybrať pred radnicu
na Hlavnej ulici a môžete si vychutnať vystúpenia rôznych hudobných formácií ale aj divadelné
predstavenia pre deti.
V pondelok 27.7. vystúpia Vanessa
Šarközi & Miloš Biháry Gypsy Jazz Project, v utorok 28.7. príde na rad smooth
jazz a Aftertee. V stredu to bude Rytmika a jej hudobný workshop nielen pre
deti a štvrtok bude patriť jazz, funky
a Mattia Boyzz. V piatok 31.7. poteší
najmenších Teater Komika. V sobotu z
pódia zaznie folk v podaní Chris Ellys a
v nedeľu 2.8. sa o slovo prihlási detská
cirkusovo-klaunská show.

Vychutnajte si leto na korze.
foto autor renáta kopáčová
Všetky júlové predstavenia majú
začiatok o 19.00 hod a detské predstavenia každú stredu, piatok, nedeľu
o 18.00 hod, augustové predstavenia
začínajú o 18.00 hod.
ren

Trnavský jazzyk
Trnava už o pár dní zažije týždeň
plný svetovej hudby. Malý Rím
bude od 27. do 31. júla patriť jazzu.
Aj tento rok festival Trnavský jazzyk sľubuje kvalitnú hudbu.
Trnavu počas jednotlivých dní rozozvučia tóny v podaní talentovaných
umelcov a umelkýň akými sú Dan Bárta & Illustratosphere, Bratislava Hot
Serenades, Kristína Mihaľová & Jakub
Šedivý, Talent Transport & Kamil Mikulčík a mnohí ďalší. Dovedna sa môžu
milovníci jazzu tešiť na 15 vystúpení na
rôznych miestach - či už na pódiu Leta
na Korze pred budovou radnice, alebo
na Nádvorí, ktoré privíta kapely a DJov
a na záver mestský amfiteáter rozozvučí spevák svetového formátu Dan Bárta. Vstup na všetky koncerty je zdarma.
Festival je organizovaný Mestom Trnava s finančnou podporou Nádvoria
- priestoru súčasnej kultúry a Trnavského samosprávneho kraja. Festival
z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
ren

spoločnosť

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Zažite stredovekú Trnavu trochu inak

Vydajte sa hľadať stratený kľúč
Mesto Trnava spustilo novú GPS hru
Záhada mocného opasku, vďaka
ktorej majú deti i dospelí možnosť
zažiť stredovekú Trnavu netradičným spôsobom. Stačí dobre nabitý
smartfón, pripojenie na internet a
chuť vyraziť za dobrodružstvom.

K tomu, aby ste si mohli túto originálnu GPS hru zahrať, vám postačí mobilný telefón a chuť spoznávať históriu
hravým spôsobom. Hra vás prevedie
cez trnavské uličky k novovzniknutým
sochám v životnej veľkosti, stretnete sa
s nočnou hliadkou, so staviteľmi, hasičmi, zamilovanými študentami, kuruckými vojakmi, žobrákmi i s mestským
vrátnikom Portariom. „Každá socha
prichádza z rôzneho storočia, ale všetky spája jeden príbeh a jeden stratený
kľúč. Ide o kľúč od Dolnej Brány, ktorý
stratil mestský vrátnik Portarius pri
svojej rannej ceste do práce,“ objasňuje
Peter Cagala, jeden z tvorcov hry a zároveň vedúci úseku kultúry na Správe
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.

V rámci hry sú po Trnave rozmiestnené sochy v životnej veľkosti.
foto autor martin hesko

štalovať žiadnu aplikáciu. „Stačí si len Na tvorbe hry sa podieľalo
zapnúť mobilné dáta a povoliť sledo- veľa kreatívnych ľudí
vanie GPS polohy, aby sme vás mohli
Mesto Trnava hru pripravovalo od
navigovať na jednotlivé stanoviská“, vy- júna 2019, kedy začali vznikať prvé mosvetľuje programátor hry Martin Polák. dely sôch, scenár hry, kľúčový príbeh,
„Odporúčame nabiť si pred výletom do
stredoveku baterku na 100%, keďže hra
má cez 40 screenov,“ radí.
Čaká na vás dobrodružná cesta
Na stránke hradby.trnava.sk nájdete
Hra Záhada Mocného opasku neláka
iba deti. Premiéry sa zúčastnili všetky základné inštrukcie k hre, potrebnú vývekové kategórie a jej princíp je jed- bavu a štartovacie tlačidlo NOVÁ HRA,
noduchý. „Počas dobrodružnej cesty ktorým sa Záhada Mocného opasku
budete riešiť drobné úlohy, hádanky, spúšťa.
budete chodiť i utekať. Zároveň zistíte
mnohé zaujímavosti o výstavbe hra- Výroba sôch nebola jednoduchá
dieb, rozmachu Trnavy, požiaroch aj
Autorkou sôch, ktoré hrou sprevádobývaní tohto kráľovského mesta. A dzajú je scénická výtvarníčka Naďa
samozrejme, že vás na konci čaká origi- Salbotová. Jej úlohou bola nielen tvornálne prekvapenie,“ pozýva Peter Caga- ba výtvarných návrhov ale aj realizácia
la. „Úlohou hráčov je nájsť kľúč skôr ako sôch. „V procese boli mojimi kolegami
do Trnavy pricvála jeden z najväčších skúsení majstri Oto Prelovský a Tomáš
pánov Uhorska – kráľ Ľudovít z Anjou,“ Šimon. Bez nich by niečo tak technicpribližuje Jana Pekárková, scenáristka ky náročné nemohlo vzniknúť,“ hovorí
projektu. „Záhada Mocného opasku je Naďa Salbotová. „Sochy sú vyrobené z
plná farebných ilustrácií, animácií a viacerých materiálov – železných konprináša zaujímavé pikošky z dejín. Deti štrukcií vo vnútri, polystyrénu a vystusa v hre dozvedajú, čo otláčali stavitelia ženej škrupiny z cementového lepidla.
do najstarších tehál, aj akou fintou sa Sú veľmi ťažké a vyžadujú si na manihusitskí vojaci prešmykli do mesta,“ puláciu naozaj fyzickú silu. Veľká vďaka Výroba sôch prebiehala v dielni.
foto autor peter cagala
dopĺňa J.Pekárková.
patrí aj pánovi Štefanovi Prelovszkému,
šéfovi dielne, v ktorej sme sochy vyrá- stanoviská, úlohy pre hráčov, ilustrácie
bali a vytvoril mi úžasné zázemie na a grafika. Je napísaná hravým jazykom,
Hra sa spúšťa online
a unikátna je aj zvukovou verziou, ktorú
Ak si chcete hru zahrať netreba in- prácu,“ dodáva autorka sôch.
načítal herec, trnavský rodák Kamil Mikulčík. Zvuková podoba hry poteší nielen rodičov s malými deťmi, ktoré ešte
nevedia čítať, ale aj milovníkov audio
kníh, ktorí si chcú prejsť trnavské hradby so slúchadlami, nerušení zvukmi a
ruchmi mesta. Históriu Trnavy môžu interaktívne objavovať aj zahraničí turisti,
pretože je preložená a predabovaná. O
jej preklad do anglického jazyka sa postaral Matej Juran a hra sa v angličtine
volá The Mystery of Mighty Bell. Nadaboval ju írsky hudobník žijúci v Trnave
Graeme Mark. Na jej tvorbe sa však podieľali aj ďalší šikovní ľudia. Historický
námet má na svedomí Adrian Kobetič,
ilustrácie Ján Baláž, produkciu Ján Novák, Jana Pekárková, zvukovú réžiu FiOsádzanie sôch sa nezaobišlo bez techniky.
foto autor martin hesko lip Hittrich.
ren
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GLAZÚROVANIE
VANÍ
25

0903 405 588
0905 983 602

94-00107

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk

781200049-6

VLHNE VÁM DOM?
LQMHNWiæDSRGUH]iYDQLH
L]ROiFLDSLYQtF]iNODGRYDMSURWLWODNRYHMYRGH
RPLHWN\DUHNRQäWUXNFLH5'

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

NAJLACNEJŠIA

033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Skvelé
ceny na

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

75-11
01-1200003 TT14

garancia
eny!!!
najnižšej c

ETERNITOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-272

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

INZERCIA
0905 534 595

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
ROZVOZ e
čím
• 1-14 dňové landerské húsatá
Zabezpe
• Mulard káčere na výkrm
krmivo pre nosnice,
• brojlerové kačice na výkrm rastová a znášková

16-0001

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
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36-0007

www.hydinarskafarma.sk Ponúka

68-43

Hviezdoslavova 3, Trnava

16-0226

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

gAsTRo
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