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REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
NA KĽÚČ

Zámková dlažba

• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
práce

• pokládka zámkovej dlažby
• zemné a výkopové práce
minibagrom a mininakladačom

(zimná)
REZANÁ KAPUSTA v Domáca
obci Žlkovce č. 119
0,70€/kg
0951 516 635

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring
NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

SILVESTER-LYŽOVAČKA
NA LIPTOVE od 30 Eur/noc
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Novozrekonštruovaný, kompletne
zariadený apartmán pre 4 osoby. Centrum
mesta, pešia zóna, parkovanie vo dvore.

0904 451 527 • 0908 072 752

01-0008 TT15

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

08-0 TT01

Info: www.spsdtt.sk

08-0 TT42

PRENAJME NEBYTOVÝ PRIESTOR

08-0004 TT11

HM Tesco
SNP 429
Považská Bystrica

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave

96-0 TT40

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

39-0 TT26

Zavarský

08-0 TT06

0949 295 072
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O niekoľko dní si budeme pripomínať Svetový deň dobrosrdečnosti.
Vyhlásený bol v roku 2000 na tretej konferencii Svetového hnutia
dobrosrdečnosti v Singapure a jeho
podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti.

POKLÁDKA

Spomenula som si pri tejto príležitosti na originálny projekt pod názvom
Detský čin roka, ktorý na Slovensku
funguje už niekoľko rokov a motivuje
deti ku konaniu dobrých skutkov a zároveň zbiera o nich príbehy. Zasielajú
ich nielen deti, učitelia, rodičia ale i
neznámi ľudia, ktorým deti pomohli.
Najlepšie z týchto skutkov bývajú každoročne ocenené.
V tomto roku získal mimoriadnu
cenu projekt, ktorý si určite zaslúži
našu pozornosť. Nesie názov Štvorlístok pomoci a stoja za ním žiaci a
pedagógovia zo Základnej školy s
materskou školou v obci Trakovice.
Na počiatku sa rozhodli deti pomôcť
opusteným psíkom, a tak prvý lístok
vo forme výťažku z benefičného predaj
vlastných výrobkov odniesli do psieho
útulku. Ďalšia ich aktivita smerovala
k starčekom z domova seniorov, pre
ktorých v rámci druhého lístočku vyrobili vyše 100 nádherných a dojímavých pozdravov a výrobkov v nádeji,
že im nimi vykúzlia úsmev na tvári.
Školáci však nezabudli ani na rovesní-

kov z detského domova, kam putoval
tretí lístok v podobe koláčikov šťastia
s motivačným a úsmevným textom
skrytým vo vnútri. Chceli svojich vrstovníkov potešiť, spríjemniť im deň a
dať im pocítiť, že tu niekde sú podobné
decká, kamaráti.
Svoj štvorlístok pomoci uzatvorili šikovné detváky z Trakovíc tak,
že zorganizovali celoslovenskú výzvu
reťaze dobrých skutkov Dlaň dokorán.
A tak prekročili hranice svojej školy a
prostredníctvom mailov vyzvali učiteľov a žiakov z celého Slovenska, nech
s nimi hľadajú ľudské dobro. Cieľom
bolo vytvoriť čo najdlhšiu reťaz z detských dobrých skutkov. Úlohou detí
bolo obkresliť si na farebný papier
otvorenú dlaň, vystrihnúť ju a dovnútra napísať aspoň jeden svoj pravdivý
dobrý skutok, následne mala každá
škola ruky všetkých zúčastnených
spojiť a dĺžku odmerať. Do projektu
sa napokon zapojilo dovedna 172 škôl,
vyše 27 000 žiakov a ich spoločná farebná reťaz dosiahla
dĺžku viac ako 4 500
metrov. Dobrá vec sa
teda podarila a deti z
Trakovíc skutočne
našli v detských
srdciach dobro. A
to, myslím, hovorí samo za seba.

» Renáta Kopáčová, redaktorka

ZÁMKOVEJ DLAŽBY
Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
RASTAR spol. s r.o.

39-0005 TT01

Redakcia:

Dobra nikdy nie je dosť

0905 651 584

BEMAT

spol. s r. o.

TRNAVSKO
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Mik ovíniho 7 • Tr nava

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

08-0033 TT06
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KYNOLOGICKÉ POTREBY P&P
ojky
Trixie - svietiace ob
vidieť!
íka
ps
o
šh
vá
lo
- aby bo

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

a
Rozvoz krmiv
v rámci Trnavy
ZDARMA!

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

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

E

alfa MAINTENANC
20 kg hovädzie,
jahnacie

-10 %

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

SERVIS OKIEN A DVERÍ

www.kynologicke-kopanka.sk
Robotnícka 45, TT - Kopánka, 033 / 5501 272, Po-Pia: 8:00 - 19:00, Sob: 8:00 - 18:00, Ne: zatvorené

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

16-0102

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

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

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
34.980
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

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

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Východné Slovensko
37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

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

39-00 TT01

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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BEMAT
Mik o víniho 7 • Tr nava

- riečne:

podklad pod zámkovú dlažbu

96-034-1 TT40

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

KAMENÁRSTVO
NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

TRNAVA
Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
Po - Pia: 10:oo - 16:oo
každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

0905 333 339

D
31
1991-2022

JESENNÁ AKCIA

Slovenský výrobca pomníkov
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

TT22-43 strana
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Vajco

» bapka Blašková

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

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

PROGRAM KNIŽNICE
JURAJA FÁNDLYHO
V TRNAVE

Bocán s.r.o.

Hviezdoslavova 309, Senica

NOVEMBER 2022

Možno je to tak
Referendum rozhodne
O tom, či borovičku,
alebo radšej rum,
rozhodne v našej krčme
zajtra večer referendum.

Problém s váhou
Až keď ju budeš nosiť
na chrbte, alebo v taške,
môžeš ľuďom hovoriť,
že s váhou je to ťažké.

Nič netreba preháňať
Pri covide dodržiavali
také hygienické návody,
že ruky mali všetci čisté,
no zostali bez vody.

AKCIA na rok 2023

SCRABBLE V KNIŽNICI
• pravidelné stretnutia seniorov
pri spoločenskej hre
• každá streda o 14.00 - učebňa

ZĽAVA až do 40%

PRE DETI A MLÁDEŽ
TVORIVÉ ŠTVRTKY
• téma: Svietiaci bubáci - výroba svietnikov
• počet miest obmedzený
• nahlasovanie záujemcov osobne,
telefonicky 033/551 17 82
alebo detske@kniznicatrnava.sk
3. november o 14.00 - oddelenie pre deti
PONUKA PRE STREDNÉ ŠKOLY

Niečo priznať musia
Keď už boli po krk v bahne,
priznali, že po členky
a rozdiel sa im nezdal
zas až taký priveľký.

VÝVOJ ROCKOVEJ HUDBY
• hudobno-slovné pásmo
o žánri populárnej hudby
• určené pre žiakov
2. stupňa ZŠ a študentov SŠ
• kontakt: 033/551 15 90,
hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk
• hudobné oddelenie,
Ul. M. Schneidera Trnavského 5

Po-Pia: 8.00 - 15.30 hod.

Certifikát

chodníky, doprava, zameranie,
ZADARMO: betónové
váza, svietnik, STRIEBORNÉ PÍSMO + KRÍŽIK
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

PREZENTÁCIE
• Informačná príprava
pre študentov stredných škôl
• 95 rokov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
• Juraj Fándly, obyčajný farár z Naháča
• Michal Milan Harminc (1869 – 1954),
architekt dvoch storočí
• Vyhľadávanie v elektronických
informačných zdrojoch
• termín a tému podujatia
je potrebné vopred dohodnúť
• kontakt: bio@kniznicatrnava.sk,
033/551 17 82, kl.14

regionpress.sk

www.

www.kniznicatrnava.sk

Výročia a udalosti
Arthur Conan Doyle vydal knihu Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa

31. októbra 1892
» Eva Jarábková

01-0009 TT25

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

01-0032 TT07

Já mám moc čerešén, jabĺk,
alebo slivék, darujem a dostanem rajčiny, papriku, krumple,
alebo vajíčka. Nakonec perlyčka. To, čo som objavyla v myske
neska, ma šokuvalo. Rozbijem vajíčko a čuduj sa svete v nem try žĺtká. To som ešče nevydzela.
Šikovná gazdziná, alebo
slépka?

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť
pracovať, tak sa pridaj k nám!

www.kamenarstvo-bocan.sk

Kukučka znáša vajcá do cudzích hnýzd a straka, zlodejka si znáša do svojeho hnýzda šecko, čo sa
leskne, nékedy aj drahé šperky. Holuby si neúnavne
stavajú svoje hnýzda na balkónoch. Jak im ich ludé
zrušá, za den je tam zaseky aj s krásnyma bílučkýma
vajcáma. Ket som si raz kúpyla pekné velké vajíčka,
vraj dvojžĺtkové, tak z desátych any jedno nemalo
dva žĺtky, ale ket som ot susedky na našej ulice dostala plnú mysku vajíček, boly tam aj dvojžĺtkové.
U nás na dzedzine sa produkty nepredávajú, tam sa
vymýna tovar za tovar.


HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY
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KOMPLETNÉ ČISTENIE
AUTOMOBILOV,
LEŠTENIE LAKU, DETAILING
0910 123 023
Chovateľská 5, Trnava
www.mmdetail.sk

63-0033

Či bolo prv vajco, alebo slépka, nescem réšit.
Ket to dočúlka nevyréšily celé generácije, tak to tak
skoro any nevyréšá. Ale né o tem som scela hovoryt,
scem si zebrat na paškál vajcá, jejich tvar, barvu
a velkost. Najčastejší používané sú vajcá slepačé.
Tý sú býlé, béžové, alebo bledo barnavé. Prepelička
má malé, hnedo pofŕkané. Sú aj husacé a kačacé, tý
sa hodzá najvác na kraslice. Pštros je obrovský vták
a škvarelyna z jeho jedného vajca nasýci aj vác hladošov. To, že z vajec sa rodzá hady a korytnačky je
celkom zaujímavé a též, že vajcá korytnačky, majú
gulatý tvar a vypadajú jako pinpongové lobdyčky.

SLUŽBY, STAVBA, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO

5
Občianska
riadková inzercia

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-15

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

AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj
» Predám OPEL CORSA, 1.2
benzin 16 ventil, 59kW, r.v.
2010, auto ako nové kúpené
na slovensku. Najazd 140 tis.
km, priem.spotreba 5 litrov ,
nové gumy, rozvody, spojka,
nové ALU disky, čierna metalíza, LED denne svietenie. Auto
je v reprezentatívnom stave,
cena 4.400 eur, 0905 943 528

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

Cena bateriek
od 0,65 €/kg

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové rolety,
sklá, tesnenia, parapety, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
garážové brány, parkety, ploty, podlahy a iné.
01-0005 TT01

Volajte:

.
obnom dovoze
Cena platí pri os
e.
ím
eč
zp
be
za
kg
Zvoz od 100

0905 964 632 | 031/789 86 28

BYTY / predaj
303Byty/predaj
BYTY / prenájom
404Byty/prenájom

96-0001 TT36

0948 144 844

info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

AUTO-MOTO
202Auto
moto/iné / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA
0908 205 521

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ

komínov

STAVBA
808STAVBA
» Kúpim Haki lešenie. 0907
715 027

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

DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
» Predám zajacov chovné
samice aj samca, mladé odstavčatá, ďalej holubov na
polievku pre diabetikov, te:
0948 014 213

ZĽAVAEZ
ER

HOBBYa ŠPORT
A ŠPORT
1111 HOBBY
» Predam horsky MTB
bike Kellys 26ky kolesá, 24
rychlostí, novy stal 350 eur,
cena teraz 120 eur tel. 0905
943 528

10-0010

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

12 RÔZNE
DEŤOM
12

Senica

13 RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
» Predám velke kolobezky,
este poctivej kontrukcie pre
chlapov s velkymi kolesami,
nie ako tie dnesne chrastítka.
Dohoda pri osobnom odbere
0905 943 528

Čáčovská cesta 5315/125
0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

www.hydina.eu

DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV
36-0090 TT38
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14 RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14
» Ponúkam prácu 1x mesačne, upratovanie RD Špíglsál.
Podmienky: veľmi zodpovedná a pracovitá osoba, odmena: 8-10 eur / hod. Tel: 0911
808 262
15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
REŤAZOVÝMI KONTAJNERMI
08-000 TT01

033/5549 016
0915 756 849

41-0015

Po dohode možnosť dovozu až k zákazníkovi
našimi kuriérmi
V ponuke máme aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga

01-0153

Stále predávame mládky
pred znáškou

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

POZEMKY / predaj
606POZEMKY/predaj
REALITY / iné
707REALITY/iné
» Garsonku kupim.0902 570
685

Frézovanie

OPRAVA

DOMY / predaj
505DOMY/predaj
» Predam RD 3 izby a prisl. v
Opoji 8 ar pozemok. Cena dohodou 0902 555 615

16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» 46 rocny Ženaty hlada Kamaratku aj starsiu 0907 328 041
» 48 rocna hlada muza do
59 rokov na vazny vztah 0914
190 920

6
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Na linke Slovensko – Togo
svojich farníkov. Od chudobných veriacich na hranici existenčnej biedy však
nemožno očakávať veľa. Ak aj kňaz
niečo dostane, použije tieto prostriedky na pomoc ešte núdznejším ľuďom.
Na seba pritom nemyslí. Preto nadácia
ACN sprostredkúva tonžským kňazom
podporu vo forme omšových milodarov. Vďaka tomu si kňazi môžu kúpiť
benzín a docestovať k svojim farníkom,
Jasné nebo, horúčavy a vyprah- alebo môžu pomôcť mladým ľuďom v
nutá červenkavá zem. Pestrofarebné ťažkostiach.
oblečenie, roztopašné deti s veľkými
Strih.
tmavými očami, domy z hliny a slaAk dávate za vašich zosnulých odmy. Sme v západoafrickom Togu, jed- slúžiť svätú omšu, môžete tak urobiť aj
nej z najchudobnejších krajín sveta. Z prostredníctvom nadácie ACN. Možno
ôsmych miliónov obyvateľov je polovi- bude práve Valentin v Togu slúžiť najca negramotná.
svätejšiu obetu za spásu duší vašich
Valentin Aneyou žije v meste So- blízkych zo Slovenska. A milodar, spokode v centrálnej časti Toga. Ani nie jený s touto svätou omšou, Valentinovi
pred rokom bol vysvätený za kňaza, pomôže pomáhať žiakom v Sokode.
a ako kaplán sa stará o farnosť Naro- Viac informácií nájdete na www.omsodenia Pána. Majú tu desať kostolov a vymilodar.sk.
množstvo mladých ľudí.
„Chcem pomáhať ľuďom v ozajstnej
núdzi, aby sa opäť usmievali,“ formuluje svoju životnú víziu Valentin. Súčasťou jeho pôsobenia je práca s mládežou
v školách. Situácia žiakov ho znepokojuje. Mnohí sú siroty a v adoptívnych
rodinách s nimi zle zaobchádzajú. Iní
čelia ťažkostiam kvôli chorobe svojich
rodičov. Často nevedia, na koho sa obrátiť.
Kňazi v Togu nemajú žiadny plat
» ACN
a žijú len z darov, ktoré dostávajú od
zdroj foto ACN

Skoré šero, sychravé počasie, mihotavé svetielka kahancov. Tlmené
hlasy, chryzantémy, šuchot lístia
pod nohami. Je tu čas „dušičiek“,
dní, kedy smerujeme na cintoríny.
Chceme sa pomodliť za našich zosnulých, spomenúť si na nich, upraviť hrob a zapáliť sviečku.
Strih.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 943 528

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

39-0007 TT01

REKONŠTRUKCIE

SKLADNÍK
5,56 € / hod.
> stravné lístky v hodnote 4,80 €
> 13. plat do výšky 700 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy
> multisport karta

96-0012 TT37

PRACA@FMLOGISTIC.COM T: 0918 800 464, 0918 498 837

TT22-43 strana
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Od decembra zvyšujeme mzdy o 10 %
Hľadáme nových kolegov:

STROJÁRENSKÝ PRACOVNÍK
pozícia vhodná aj pre ženy
PONÚKAME:
- od 1 300 € hrubú mzdu vrátane príplatkov, prémií a bonusov
(z toho základná hrubá mzda 800 €),
- 13. a 14. plat.
PONÚKAME:
» Stabilné a perspektívne pracovné
miesto v medzinárodnej spoločnosti
» Zaujímavé ﬁnančné ohodnotenie
» Strava za výhodnú cenu

» Príspevok na dopravu
» Dochádzkový bonus
» Doplnkové dôchodkové sporenie
» Zaujímavý sociálny program

Ak vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás:
BOGE Elastmetall Slovakia, a. s., Strojárenská 5, 917 02 Trnava alebo na e-mail:
personalne@boge-rubber-plastics.com. Viac informácií nájdete na www.profesia.sk.

TT22-43 strana
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WWW.BOGE-RUBBER-PLASTICS.COM
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mediálni partneri

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

DREVODOMY NA PODVOZKU

85_1258

ZIMNÉ ZÁHRADY A
ZASKLIEVANIE TERÁS

Môj Stannah,
moja sloboda

24/7
Servis na
Slovensku

MYL1

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko
Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

Táto ponuka platí do 15/11/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

75-58

Zavolajte zadarmo

87-0004

0800 162 162

AK UVEDIETE
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU

8

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný
príspevok od štátu.

52-0003

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

HOBBY, RELAX, PRE DETI, ZAMESTNANIE
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Týždenne do 49 930 domácností

ELEKTRIKÁR

KOŽENÉ
a ZIMNÉ
B U N DY

VÝMENA
KRYTÍN

opravy starých
striech

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

39-00 TT01

Tel.: 0948 893 282

TERAZ EŠTE LACNEJŠIE!
každú bundu
a
n
a
-100 € zľav do konca októbra

40-0007

0949 188 961

75-19

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

01-0007 TT40

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

01-0004 TT01

Juraj Jamrich

OD Jednota, Trnava, 1. poschodie

01-0 TT42

predajňa presťahovaná na 1. poschodie, vedľa papiernictva

KAMENÁRSTVO MAJSTRO

ceny
za minuloročné

www.kamenarstvomajstro.sk

22 0157

VÝPREDAJ
KAMEŇA

SKVELÉ CENY NA

KUCHYNE
ŠATNÍKY-40%

PLOCHÉ
STRECHY
Komplexné služby v oblasti

GARANCIA
NA JNIŽŠEJ CENY!

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
40-0005

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

96-0008 TT01

hydroizolácií
a tepelných Obhliadka, poradeZDnsARtvMoA!
a cenová ponuka
izolácií.

NA JVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ
DO BAURINGU!

Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com
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objednávky
na nové kompletné pomníky na rok 2023

Záruka 12 rokov

444 002

10-0064

Nové pomníky, chodníky
0910
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Pracujeme až do -5°C Prijímame

STAVBA,
SPOLOČNOSŤ
SLUŽBY

2
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Kultúrne centrum
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli
na prvom poschodí meštianskeho domu na Štefánikovej 4. Celý
program: www.malyberlin.sk
5.11. 9.00

Diskusie a prednášky:
Hoaxy, dezinformácie a propaganda – ako im čeliť?
Celodenný program, ktorého súčasťou
budú prednášky a diskusie na veľmi
aktuálnu tému hoaxov a dezinformácií, propagandy. Prednášajúcimi budú
Vladimír Šnídl a Tomáš Kriššák. Na
podujatí sa dozviete ako bojovať s kognitívnym klamom, ako odhaliť a čeliť
hoaxom, dezinformáciám a propagande, či ako zabrániť preliatiu online nenávisti do reálneho života.
5.11. od 15.00 do 20.00

Prednáška s workshopom:
Na ceste k umeniu zvuku
Multižánrové podujatie o zvuku, hudbe a ich procese vznikania so skladateľmi, experimentátormi a hudobnými
redaktormi z experimentálneho štúdia
Slovenského rozhlasu. Podujatie Na
ceste k umeniu zvuku bude tak trochu
fúziou prednášky, workshopu, koncertu a premietania. Určené je nielen pre
nadšencov elektronickej hudby.
6.11. o 16.00

Stretnutie:
Ukrajinský klub | O písaní.

Nové infektologické JIS
v trnavskej nemocnici
Fakultná nemocnica (FN) Trnava
otvorila špeciálne jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) na Klinike
infektológie FN Trnava. Ide o jediné JIS tohto druhu v kraji.
Izolačné JIS sa nachádzajú v samostatnom trakte, pričom každé lôžko je
monitorované zo stanoviska sestier. Na
každej izbe sa nachádza sociálne zariadenie, čo zvyšuje hygienický a bezpečnostný štandard pacientov na Klinike
infektológie FN Trnava. „Ide o úplne
nový trakt, ktorý sme vybudovali v pôvodných priestoroch Kliniky infektológie FN Trnava. Nachádzajú sa tu štyri
izolované boxy jednotky intenzívnej
starostlivosti, na ktorých vieme hospitalizovať až päť pacientov naraz,“ uviedol riaditeľ FN Trnava Vladislav Šrojta.
Boxy sú vybavené modernou technológiou, pričom ku každému lôžku vedú
rozvody medicínskych plynov.
Vírusové a prenosné ochorenia sú v
dnešnej dobe na vzostupe, čomu prispieva aj fakt, že v roku 2020 sme boli
svedkami globálnej epidémie COVID-19.
Toto ochorenie nás naučilo lepšie manažovať epidemické krízy. Fakultná
nemocnica Trnava počas tohto obdobia
hospitalizovala stovky pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19.
Vedenie FN Trnava sa preto rozhodlo už
počas epidémie vybudovať nové infektologické JIS, ktoré budú slúžiť pre pa-

Infektologické jednotky intenzívnej starostlivosti v trnavskej nemocnici.
zdroj foto FN Trnava
cientov s ťažkým priebehom infekčných
a prenosných ochorení. „Som veľmi
rád, že vedenie FN Trnava sa pustilo do
budovania nových infektologických JIS,
pretože intenzívna starostlivosť je pre
pacientov nesmierne dôležitá,“ uviedol
premiér SR Eduard Heger.

vou nemocnicou v kraji, ktorá bude
mať špecializovanú infektologickú JIS.
„Som veľmi rada, že sa nám podarilo
otvoriť toto pracovisko, nakoľko má
veľký prínos pre pacientov z celého
kraja. Vieme tu liečiť okrem COVIDu aj
ochorenia, ako zápal mozgových blán,
zápal močových ciest a mnohé ďalšie,“
uviedla primárka Kliniky infektológie
Vybudovali nový trakt
ren
Fakultná nemocnica Trnava je pr- FN Trnava Mária Soľavová.

Zaklopať na dvere môžu každý deň

Charita v Trnave pomáha
najbiednejším
Streda, 8.55 hod. Pred vstupom do
nízkoprahového denného centra v
Trnave stojí asi dvadsať ľudí. Z rôznych smerov sem prichádzajú ďalší, s igelitovými taškami v rukách.

zdroj foto KC MB
Rýmované aj voľné, obrazné aj zvukové, o sebe i o svete. Anna z Malého
Berlína a spoluusporiadateľka pravidelného ukrajinského klubu pripraví
výber básní, nie úplne známych, ukrajinských básnikov. Ich básne si prečítame a prediskutujeme. Potom sa na
chvíľu staneme spisovateľmi a Anna
nám pripraví cvičenia, ktoré nám pomôžu sústrediť sa, meditovať, lepšie
porozumieť sebe a svetu. Vstup je voľný.
ren

Ktosi má na chrbte ruksak. Na prvý
pohľad ošarpaný, kde-tu s dierou, kdetu s fľakom, no akurát veľký na to, aby
sa do neho zmestilo všetko aktuálne
vlastníctvo tohto človeka. Táto noc bola
teplá, chvalabohu. Nadránom sa však
chlad začína tlačiť zo zeme a kartón,
asi päť centimetrov hrubý, nemá šancu v tomto súboji zvíťaziť, a tak tá zima
nocľažníka vytlačí na nohy a donúti ho
k neželanej rozcvičke.

Motivačné raňajky
Na Centre pomoci človeku sa otvorili dvere. Pri pulte zdravia klientov
známe tváre, zamestnanci Trnavskej
arcidiecéznej charity, ktorí práve prichystali raňajky, chlieb, ktorý sa včera

nepredal v obchodnom dome a kávu,
ktorá vzpruží tvrdo skúšaný organizmus. Muži aj ženy, starší, aj dvadsiatnici
prichádzajú k pultu jeden po druhom,
familiárne sa zdravia a čapujú si teplý
nápoj. Ktosi vtipkuje a ktosi len ticho
odkráča k stolu. „Päťkrát do týždňa vydávame klientom jednoduché raňajky,“
hovorí odborná garantka centra Mária
Altoffová. „Niekedy ich spestrí zelenina, inokedy sladké pečivo. Táto služba
však má byť v prvom rade motivačná.
Ľudia na ulici by nemali trpieť hladom,
ale ani dostávať hotelové menu.“ Klienti si však vedia prilepšiť. Za upratanie
spoločných priestorov dostanú mäsovú
konzervu, paštétu, konzervu s rybami
alebo instantnú polievku.

autor Lukáš Hlubovič

mať možnosť sociálneho poradenstva,
existuje nádej, že raz vystúpia zo svojho
bludného kruhu. Aj preto Charita pracuje s tými najbiednejšími, okolo ktorých väčšina prechádza bez povšimnutia. Centrum pomoci človeku v Trnave
Prečo je pomoc dôležitá?
Ak sa ľudia bez domova pravidelne je útočiskom pre tých, ktorí sa nemajú
sprchujú, nešíria na verejnosti infekč- kam ukryť pred búrkou, horúčavami,
né choroby. Ak dostanú jedlo, potom pandémiou. Zaklopať naň môžu každý
ich hlad neprinúti kradnúť. Ak budú deň.
Trnavská arcidiecézna charita
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Objednávky na tel. č.:

09 07 14 4 939

HOTEL KOLIBA - Kamenný mlyn
Zabíjačková kaša 5€/kg
Jaternička
5€/kg
Domáca klobása
9€/kg
Krvavnička
5€/kg
Tlačenka
8€/kg
Paprikový lalok
8€/kg
Huspenina
3€/porcia
Zabíjačková
kapustnica
3,5€/porcia

39-0 TT43

Piatok 4. 11. rozvoz od 8.00 do 20.00 | Sobota 5. 11. predaj od 8.00 do 17.00

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

TTzel22-43 strana 3

Rýchla dodacia doba 0910 808 745

08-0 TT08

41-18

ARMOVŇA SEREĎ

GASTRO
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Reštaurácia Trnavský Dvor
Zelenečská 16, Trnava

Denné menu

31.10.2022 –06.11.2022
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Pondelok
31.10.

8€

Kapustová polievka s údeninou /A1/
150 g 1. Frankfurtské bravčové karé, tarhoňa /A1,3,7/
150 g 2. Kurací steak s cesnakovou omáčkou, zemiaky, obloha /A1,7/
300 g 3. Miešaný šalát s kuracími nugetkami, dressing, toast /A1,7/
300 g 4. Omeleta so šampiňónmi, zemiaky, cvikla /A1,3,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/
200 g 8. Pečená treska na masle, zemiakové pyré, zeleninový šalát /A1,4,7/

Utorok
01.11.

Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/
150 g 1. Kurací perkelt, cestovina /A1,3,7/

Streda
02.11.

Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/
200 g 1. Pečené kuracie stehno, ryža, kompót /A1/
150 g 2. Hovädzí guláš, knedľa /A1/
300 g 3. Pikantné sklenené rezance so zeleninou a kuracím mäsom /A1/
300 g 4. Kapustové ﬂiačky so škoricou /A1,3,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/

6€

6€
VIP MENU
8€

150 g 8. Hovädzie ragú, halušky /A1,7/

SVIATOK

Štvrtok
03.11.

6€

VIP MENU
8€
Piatok
04.11.

6€

VIP MENU
8€

Držková polievka alebo rascová s vajcom /A1,3/
150 g 1. Bravčový černohor, pečené zemiaky, cesnakový dip /A1,3,7/
150 g 2. Kuracie kung-pao, ryža, obloha /A1,5/
300 g 3. Lokše s kuracou pečienkou 3ks, uhorka /A1/
300 g 4. Zemiakový prívarok, volské oko, chlieb /A1,3,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/
150 g 8. Bravč.panenka na fazuľovom ragú, tlačené zemiaky s vňaťkou, šalát /A1,7/
Tekvicová polievka s kôprom /A1,7/
150 g 1. Dusený bravčový plátok na pive, zemiaky s vňaťkou, obloha /A1/
150 g 2. Rezance s kuracím mäsom a syrovou omáčkou /A1,3,7/
150 g 3. Študentský rezeň, zemiaková kaša, šalát /A1,3,7/
150 g 4. Zeleninový rezeň, zemiakové pyré, mrkvový šalát /A1,3,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatárska omáčka /A1,3,7/
150 g 8. Panenka so smotanovo-hermelínovou omáčkou, zemiaky, obloha /A1,7/

05.11., 06.11.
Sobota, Nedeľa Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/
6€
150g 1. Vysmážaný kur. /bravč. rezeň, zemiaky, šalát

Vysvetlivky k alergénom sú na prevádzke. Zmena jedálneho lístku vyhradená. Váha mäsa je udávaná v surovom stave.

info@trnavskydvor.sk | objednávky na tel.č. 0901 71 71 61 | www.trnavskydvor.sk
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Nové vzácne exponáty
v Slovenskom múzeu máp

Na geografiu či kartografiu sa dá pozrieť aj z iného uhla pohľadu. Expozícia
Slovenského múzea máp, nachádzajúca
sa pri Banskej Bystrici, predstavuje toto
odvetvie veľmi zaujímavou a atraktívnou
formou. Podľa slov kurátorky múzea,
Andrey Farkašovej, približuje expozícia
múzea máp minulosť či súčasnosť tvorby
máp, vývoj mapových diel a ďalšie zaujímavé témy interaktívnym a veľmi pútavým spôsobom všetkým návštevníkom
bez rozdielu na vek. Využívaním najmodernejších technológií či interaktívnych
modelov dokáže múzeum máp upútať a
presvedčiť o tom, že geografia môže byť
zábavná, i tých najmenších. Múzeum máp
je miestom, kde so svojimi deťmi strávite
aj tri hodiny bez toho, aby sa nudili.
Jedinečná novinka
a vzácne exponáty
V zbierkovom fonde múzea máp sa nachádzajú rozličné tematické mapové diela. Či už originály z Rakúsko-Uhorska, alebo repliky z čias vojenského mapovania.
„Návštevníci budú môcť obdivovať aj nové

exponáty, ako geodetické a meračské prístroje, vojenské mapy z 19. až 20. storočia
v rôznych mierkach, ale aj netradičné, v
súčasnosti už nevyužívané, pomôcky pre
vysvetľovanie učiva v školách,“ hovorí
Andrea Farkašová, kurátorka múzea. Výnimočnosť expozície dopĺňajú výdobytky
špičkových technológií a interaktívnych
didaktických pomôcok pre vzdelávanie.
Nadšenci lietania sa zasa môžu tešiť na
moderný letecký simulátor, v ktorom zažijú pocit, akoby skutočne sedeli v kokpite
lietadla. Táto jedinečná novinka, ktorá sa
stala súčasťou múzea, je pre návštevníkov
sprístupnená od štvrtka 27. októbra.
Múzejné zariadenie je aj napriek svojim
menším priestorovým rozmerom popularizačno-vzdelávacou a kultúrno-technickou atrakciou s nadregionálnym významom. Obľubujú ho najmä základné školy,
ale aj nadšenci kartografie či turisti.

» ren
Kartografické pomôcky 20. storočia.
zdroj foto archív múzea máp

63-0163

Jediné múzeum máp svojho druhu sa
teší čoraz väčšej obľube. Dozvedieť sa
niečo viac o geografii, či nazrieť do tajov
kartografie môžete v Slovenskom múzeu máp v obci Kynceľová pri Banskej
Bystrici. Pre návštevníkov pripravili novinky ale aj nové vzácne exponáty.

VÝROBA A PREDA J
STAVEBNÉHO REZIVA
0918 361 701
pilamolnar@gmail.com
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96-0037 TT18

Areál
poľnohospodárskeho
družstva
247 Siladice

BÝVANIE, SLUŽBY

40-0031

0948 107 877

40-0147

montáž - výmena
škridlové - plechové
výmena rýn
prístrešky - altánky

autor foto RitaE pixabay

bch

08-0008 TT01

KAMENÁRSTVO MAŇURA
MNÍKOV
NOVÉ TVARY PO
NÉ CENY
NČ
RE
KU
BEZKON

REZANIE BETÓNU

Recyklácia a vyradenie
vozidla z evidencie

SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

Vonkajšie hliníkové rolety
PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

800

579 €

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

0903 342 475

799 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk
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41-0006

80-0007-4

10% ZĽAVA
2300

1500

1500

529 €

Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

0915 261 120

0908 447 006

1500

www.kamenarstvomanura.sk

39-0003 TT01

0903 471 375 AKCIOVÉ CENY!
96-032 TT08

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU

Realizácia kompletných
stavebných prác od A po Z
decembra
od septembra do
ERIÁL
NA PRÁCE AJ MAT

Z ĽAVA 3 0 %
0944 850 994

08-0122 TT36

na
4 4 va
8

39-0011 TT09

0948 549 772

PAPIEROVÉ

Tr
/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905
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Púpava lekárska – zber koreňa

Zber a sušenie - Po tom ako korene
púpavy vyberiete z pôdy, poriadne ich
očistite od zeminy a nečistôt, umyte
pod tečúcou vodou a následne ich na
utierke dôkladne osušte. Potom ich
nakrájajte na menšie kúsky. Tie poukladajte na sito a sušte na suchom a
vzdušnom mieste. Korene priebežne

87-0009

Pozor!
Púpava nie je vhodná pre ľudí, ktorí trpia vážnymi ťažkosťami obličiek,
žlčníkovými kameňmi, obštrukciou
žlčových ciest či žalúdočnými vredmi.
Ak nie ste si istí, vždy sa radšej poraďte
s lekárom.

INZERCIA

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje

0905 943 528

Zámer prenechať
majetok do nájmu formou
priameho nájmu č. 5/2022

Upečiem i zabezpečím
» ren

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

zdroj foto Ajale pixabay

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

033/599 18 75
www.sose-trnava.edupage.sk

PNEUMATIKY
CEZ

e-shop

+ TERMÍN DO SERVISU
ONLINE!

37-87
37-45

ZAMESTNANIE
Z obsahu:
V posledných mesiacoch veľa počujeme o vojenskom
konﬂikte na Ukrajine, o inﬂácii, o vírusoch, ba aj
o novom svetovom poriadku. Pomocou seminára sme
pripravili pre vás obraz o pozadí toho všetkého, čo sa
deje vo svete. Na prednáškach sa dozviete kto riadi
politikov sveta, alebo aj to, čo sa bude diať, keď sa
Božia trpezlivosť vyčerpá. Nový svetový poriadok je
na dosah ruky. Prežije ľudstvo veľkú krízu, ktorá sa valí
na svet? Na tieto a ďalšie otázky dostanete odpoveď.
Seminár
neprináša
zastrašenie,
ale
nádej
pre zarmútených. Všetky predpovede a tajomstvá
sa opierajú o biblickú knihu „Apokalypsa“ (Zjavenie
sv. Jána)
Prednášky pripravili a organizujú absolventi
Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti.

Zákusky od Zuzky

torty, štrúdle, koláče

Trnava

01-0 TT42

Maličká cukrárska výroba v Trnave.
Výroba poctivých domácich zákuskov, ťahaných štrúdlí,
toriet, koláčov a slaného pečiva z kvalitných surovín.
Chute starých dobrých časov, aj moderné dezerty.
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39-0 TT42

Púpava lekárska - Púpava lekárska
rastie všade, nájdeme ju na lúkach,
medziach a takmer v každej záhrade.
Mnohí však možno netušia, že sa môže
pochváliť množstvom liečivých a priaznivých účinkov na naše zdravie. Využiť
môžeme jej kvety, listy aj koreň. A práve koreň obsahuje účinné látky, ktoré
povzbudzujú funkciu pečene, žalúdka,
pankreasu, čriev či obličiek. Obsahuje
tiež prospešné látky akými sú vitamín
B6, draslík či mangán. Púpava sa používa aj pri liečbe močových kameňov
či cukrovky, uľavuje pri ťažkostiach so
žlčníkom či trávením.

Čaj z koreňa púpavy - Čaj z koreňa
púpavy môže pomôcť pri bolestiach žalúdka, obličiek a prečistení močových
ciest. Pripravíte ho tak, že dve čajové
lyžičky nadrobno rezaného sušeného
koreňa prelejte štvrť litrom vriacej vody
a nechajte štvrť hodinu lúhovať, potom
preceďte. Čaj si varte vždy čerstvý a pite
ho vlažný.

78-0018-1

Mesiace október a november sú na
zber koreňov liečivých rastlín najvhodnejším obdobím, pretože práve v tomto
čase sú veľmi bohaté na liečivé látky.

kontrolujte, či náhodou neplesnivejú.
Po usušení, čo môže trvať aj niekoľko
týždňov, ich vložte do uzatvárateľnej
nádoby a odložte na tmavé miesto.

01-000 TT14

Hoci zvykneme zberať najmä kvety či listy liečivých rastlín, zabúdať
by sme nemali ani na ich korene.
Za našu pozornosť isto stojí púpava
lekárska, ktorá dokonca rastie aj v
našich záhradách.

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

SLUŽBY
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Kristián Lörinc Autodoprava s.r.o. | Vinohrady nad Váhom 5, 925 55 | 0905 811 608

PREDAJ • DOVOZ
A ČERPANIE BETÓNU
P R E DA J
H
C
Ý
V
O
N
BETÓ
ZMESÍ

STACIONÁRNE ČERPADLO

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov
Informácie na tel. čísle:

0917 873 342

96-01142
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