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•zámočnícke práce
•kované oplotenia
•z prof. od švajč.
firmy JANSEN
•montáž nadsvetlíkov
•nerezové dvere,
zábradlia
•výroba oceľových
okien a dverí
•protipožiarne
uzávery
•zimné záhrady
Prevádzka:
Špačince,
Družstevná ul. 23
tel.: 033/5573 558
0905 615 048
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POZVÁNKA

Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava
srdečne pozýva rodičov a zdravotne znevýhodnené deti na

deň otvorených dverí v Základnej škole pre žiakov
s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/
v stredu 18. marca 2020 od 8.00. - 12.00. hod.
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Mgr. Tatiana Uhríková, riaditeľka školy
Email: uhrikova.tatiana@gmail.com

Streetfood restaurant
Hornopotočná 1
ar ca
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08-0039 TT09

Kontakt: 033/533 19 89
Info: www.szsapstrnava.edupage.org

08-0 TT08

Program: - Privítanie
- Informácie o vzdelávaní žiakov s NKS
- Konzultácie s psychológom a špeciálnym pedagógom
- Návšteva v triede prípravného ročníka ZŠ s NKS
- Prehliadka priestorov školy

redakčné slovo, lekárne / sTavba, služby

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
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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

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potreby, ako hodnotový systém.
Každý z nás sa plaví za horizont.
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, niekto z paluby ani nevystupuje. Naše
plavby ťažko nazvať výletnými, je to
veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto
raz strávil pár dní na nákladnej lodi,
vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obetovať sa. A to mi pripomína, že životy
Ladislav Herzog (dnes už na onom mnohých z nás sú takou plavbou. S posvete) v Plavbe za horizont po dlhom čase trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať
zas raz popustil uzdu svojej dobrodružnej pravidlá, byť v strehu pred nebezpečennáture. V spomienkach sa vracal do dôver- stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak
ne známeho prostredia dunajských lodí a to práve potrebuje.
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného
Rieka je plná príbeživota je veľkou témou. V každom momen- hov o pomoci. O záchrate nášho života si treba položiť otázku, či ne i o nešťastí. Ako život.
to, čo činíme, má pre nás samotných do- Je dobré z času na čas si
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše takú plavbu uvedomiť.
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá. Otázka
S lodníckym pohodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast- zdravom - ahoj,
ného sveta je prioritou myšlienkových milí čitatelia
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat.
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

Západné Slovensko
BV
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DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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
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

Lekáreň BENU, City Aréna,
Kollárova 8834/20, do 21.00 hod
Lekáreň Dr. Max, OC Max,
Ulica Ferka Urbánka 11, do 21.00 hod
Lekáreň BENU,
Hospodárska 3611/53, do 20.00 hod
Lekáreň City Park, OC City Park,
Trstínska 3, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, HM Tesco,
Veterná 40, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland,
Clementisa 41/D, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, Kaufland,
Trstínska cesta 2, do 20.00 hod
Doporučujeme
skontrolovať si vždy
konkrétnu lekáreň
a všetky potrebné
informácie na stránke
www.trnava-vuc.sk

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Vtipy

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

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

V trnavskom okrese sú od 1. januára 2020
v rámci pohotovostných služieb k dispozícii
v pracovný deň a cez víkendy lekárne
nachádzajúce sa v nákupných centrách:

75-11

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Tento názov knižky sme vymysleli
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom
niekedy v noci v kormidelni tlačného remorkéra Ružín počas plavby po
Dunaji do Passau. S nákladom oceľových peliet. Nie s turistami. S kúskom
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie
za stolom s luxusným menu. V teplákoch, nie v smokingu. Pri zelenom
svetle obrazovky radaru.

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116

redakcia: TRNAVSKO

HĽADÁ BRIGÁDNIKA

781200012

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Pohotovostné služby
lekární

na roznos novín pre oblasť:

- Modranka 25 € +* - Zeleneč 20 € +*
* suma za jeden roznos brutto + príplatok za väčší počet strán,
za letáky, náročnosť rajónu.

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
V pohodlí
Vášho domova!

bližšie info osobne v redakcii TRNAVSKA, Pekárska 40, Trnava

Objednávky:

0948 02 77 55
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Redakcia:

Plavba za horizont

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

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

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
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0910 728 870
okna@rekomplett.sk
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0915 251 869

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou
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» Na horskej chate si pán
Gombík pochutnáva na guláši. Tu k nemu príde chatárov bernardín a nejako
zvláštne ho pozoruje. - Pán
chatár, prečo na mňa ten pes
tak zlostne pozerá?
- Vy by ste tiež pozeral, keby
vám niekto jedol z vašej
misky.
» Rozvádza sa zajac so zajačicou. Sudca sa pýta zajaca:
- Prečo sa chcete rozviesť?
- Lebo ona škúli.
- A to ste pred svadbou nevideli?
- Ja som si myslel, že ona na
mňa len také oči robí.
» Dve pripité opice sa rozprávajú o živote. Jedna z nich
vraví:
-Tí ľudia sú predsa len hrozní
hlupáci. Len sa pozri! Stlačím
tento červený gombík a tamtá ženská v bielom plášti mi
hneď prinesie banán!
» Zvieratká na dvore hrajú
schovávačku. Kohút počíta,
sliepka sa schová do kurníka a mačka do šopy. Kohút
dopočíta a vyberie sa hľadať zvieratká, ale zakopne
o hrable a skríkne: „Kurníkšopa!“
Sliepka a mačka skríknu:
„Ako si to vedel?“

39-0014 TT02

TRNAVSKO
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» Opica hovorí leňochovi:
- Ach ty si taký lenivý.
A leňoch nato:
- Ja nie som lenivý len žijem
v úspornom režime.

škola, služby

Trnavsko
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VZDELÁVAME PRAXOU

Spôsob vzdelávania dnešnej generácie bude spôsobom vládnutia budúcej generácie. (Abraham Lincoln)

Úlohou modernej školy je hľadať najlepšie alternatívy ako získať pre svojich žiakov kvalitné vzdelanie
a pripraviť ich pre kariérny život. Stredná odborná
škola obchodu a služieb v Trnave je modernou, životaschopnou školou, ktorá rozvíja tvorivé schopnosti žiakov, umožňuje im získať kvalitné vzdelanie
a odborné zručnosti zamerané na uplatniteľnosť
v osobnom aj profesijnom živote. Stredná odborná
škola obchodu a služieb ponúka široké spektrum
študijných i učebných odborov, žiaci základných
škôl tu vďaka tomu môžu nájsť to „svoje“ budúce
povolanie. Zo štvorročných študijných odborov škola
ponúka odbor kuchár; čašník, servírka, odbor kozmetička a vizážistka; kaderník vizážista a veľmi
obľúbený odbor pracovník marketingu. Medzi širokú
paletu učebných odborov patria odbory so stavebným zameraním murár, stolár a inštalatér, sú to odbory neustále žiadúce na trhu práce a tieto odbory
ponúka Stredná odborná škola obchodu a služieb
ako jediná v Trnavskom kraji. Medzi učebné odbory zamerané na služby patria odbory ako kuchár;
čašník, servírka, kaderník a zamestnávateľmi veľmi žiadaný štvorročný učebný odbor cukrár kuchár.
Všetci absolventi učebných odborov majú možnosť
pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať ma-

turitu v študijných odboroch stavebníctvo, vlasová
kozmetika, spoločné stravovanie alebo podnikanie
v remeslách a službách.
Škola je vždy otvorená žiakom, rodičom, ale aj širokej
verejnosti, rozvíja zručnosti žiakov aj v mimoškolskej činnosti, je centrom celoživotného a kontinuálneho vzdelávania. Koncom januára v priestoroch
Bratislavskej Incheby, na 26.ročníku medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius Gastro 2020,
mala škola zastúpenie v odbore kuchár junior.
V súťaži „Poézia v Gastronómii“ našu školu úspešne
reprezentoval Patrik Zezulka, žiak 2. ročníka učebného odboru cukrár kuchár, ktorý v kategórií STUDENÁ KUCHYŇA pripravil studenú misu pre 8 osôb
a umiestnil sa na druhom mieste. V dňoch 14.02.2020
– 19.02.2020 sa konala IKA - olympiáda kuchárov,
ktorá je najstaršou, najväčšou a najrozmanitejšou medzinárodnou kuchárskou súťažou umenia
na svete. Významný úspech, na IKA - Culinary
Olympics v Stuttgarte, dosiahla dňa 17.02.2020
Ing. Martina Jankovičová zo SOŠ obchodu a služieb,
Lomonosovova Trnava. Reprezentovala v carvingu CZECH-SLOVAK CARVING TEAM, Slovensko a školu
na tejto najprestížnejšej svetovej súťaži. Za vopred
pripravenú kompozíciu na voľnú tému získala striebornú medailu. Je to veľký úspech a zároveň vízia
do budúcna ako inšpirovať a viesť aj žiakov k podobným úspechom. Do tretice sa o úspešnú reprezentáciu školy postarala žiačka 3.ročníka študijného
odboru kozmetička a vizážistka Viktória Tisovská.
Získala 3.miesto v kategórii študent- vizážista

KAMENÁRSTVO

na 9. ročníku súťaže NAJ NEVESTA, NAJ ŽENÍCH ktorá
sa konala na výstavisku Agrokomplex Nitra. Témou
súťaže bola Svadba v historickom prostredí. Hodnotil sa celkový vzhľad nevesty – líčenie, účes, šaty
alebo doplnky, ktoré majú zodpovedať téme a historickému obdobiu.
Každou aktivitou sa škola približuje verejnosti, aby
ju dobre poznala, začlenila ju medzi žiadúce objekty spoločenstva, aby si verejnosť vytvorila pozitívny
vzťah k nej.

Najväčší výrobca a predajca žuly
na Slovensku od roku 1991

Trnava - Bínovce

Bíňovce

pri hlavnej ceste

Trnava - Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
Stretnutie na predajniach
si dohodnite telefonicky

0905 333 339

TT20-09-strana
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Najväčšie predajne s vystavenými pomníkmi
za dostupné ceny. Nové materiály a tvary pomníkov.

O

D
ZIMNÁ AKCIA AŽ

spoločnosť / služby, sTavba, zamesTnanie

Držíme vám päste
Keď plánujete
oddychové zóny v meste,
treba vedieť,
že aj bezdomovci musia
niekde sedieť.
Zdraví spisovatelia
Odrazu plno spisovateľov
s perom v ruke stretám
a to všetko iba vďaka
elektronickým cigaretám.
Nebezpečný hazard
Vo februári skončia hry
na sľuby a dobré úmysly
a lekári až potom zistia
kto na nich zostal závislý.

Predaj hydiny
na ďalší chov

SBS ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.

realizuje kurzy
odbornej prípravy

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Koniarekova 20/B, Trnava
0903 720 365, 033/556 71 90
www.zosbezpecnost.sk

NECHTOVÉ ŠTÚDIO

ZSS SVETLO
Domov pre seniorov
'SBOUJÝLÈOTLB  5SOBWB

na akrylové
a gélové nechty

Blue Nails Trnava
Trojičné nám. 9, na prízemí COOP Jednota (oproti ROH)
PO-SO 8:30 - 19:00, NE 10:00-15:00

Darujte nám svoje 2%
Všetkým našim darcom
zo srdca ďakujeme.

5FM t&NBJMTWFUMPOP!HNBJMDPN
8FCXXXTWFUMPUSOBWBTLt'BDFCPPL1"53*,47&5-0

MANIKÚRA
PEDIKÚRA
ky
%
15 ZĽAVA 15€ študent
na akrylové
a gélové nechty

POSKYTUJE CELOROČNÚ
SOCIÁLNU SLUŽBU
7PʠOÏNJFTUB

39-0 TT106

(preukaz) na prácu v SBS.

www.hydina.eu
Od marca rozvážame mládky pred znáškou.
Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.
Dovezieme až do vášho kurníka.
V ponuke máme aj kŕmne zmesi
od belgického výrobcu Versele Laga.

Trnava - 0911 884 580

08-0 TT07

08-0 TT08

0910 808 745

Tieto energie odstraňujú zápalové
procesy, neplodnosť, psychické záťaže,
očistujú telo i dušu, priestory od negatívnych
energií a prekliatí, spájanie párov.

08-0 TT07

Dobré správy pre Trnavu
Tie zlé sa nám priečia,
chrípka je na ústupe
a sliepky v Cíferi sa liečia.

VÝROBA STRMEŇOV
ARMOKOŠOV

KÚPIM
BYT

KOMPLETNÉ

REKONŠTRUKCIE

INTERIÉROV

v Trnave a okolí

PSÍ SALÓN
Adriána

0903 783 800

29. februára 1920

0915 505 359
Vopred ďakujem.

01-0 TT05

Možno je to tak

Dlhoročne pracujem s anjelskými
energiami u nás i v zahraničí:
Nemecko, Belgicko, Írsko...

08-0 TT04

» bapka Blašková

Liečiteľ Boris

41-0041

Rada sa vracám do svojej mladosci, do svojich
školských časov. Vtedy sa ináč žilo, vtedy bol inačí
svet. Žilo sa kludnejší, nygdo sa nenahánal. Ludé
chodzily peši, pri stretnucí sa povyprávaly. Bola to
jednoducho pohoda. Alebo som to len ja tak vidzela?
Možná. Po ceste do školy a ze školy, som mala možnost všeličo vydzet, šeličo zažit. Ráno ludé luftuvaly
svoje domčeky, pootváraly okná, nékerý sa cez ne aj
kukaly na pekné ráno. Dost často bol v jedném okne
pán, kerý sa mi ždycky prihovoril. Z debaty som ziscila, že je to vojenský oficír. Nékedy poobede som ho
aj stretla na ulyci v uniforme. Šak mu svečala, bol
vysoký a ščíhly. Pri jedném rozhovore pot oknom
som nakukla do izby a zbadala som také čudo.
Krásny, drevený stojan a na nem tá uniforma,
košela aj čapica, pot tým topánky. Jako zvedavé
dzíta som sa ho opýtala, čo to je. Pán mi povedal,
že pánsky sluha, kerý dobre slúži. Na neho si zavesý
šaty, unyformu, ket sa prezleče do domáceho oblečená. Má to na jedném míste a nemosí nyšt hledat. Aj
mój otec nosil hasičskú uniformu, ale on si hu vešal
na stoličku. Ja som, jako školáčka, velyce túžila po
tem dobrém sluhovy, scela som byt „dáma“, kerá má
sluhu. Jak išly roky, tak som na neho
zabudla.. Až raz som dostala darček. Bol zabalený v takém velyce
neforemném balýku. Po rozbalaný som sa moc potešila. Dostala som pánskeho sluhu. Nebol drevený jak ten oficírsky, ale
kovový, lesklý. Čúl ho mám vedla
postele. A verte, som za dámu.

astrológia, numerológia, jasnovidectvo

ARMOVANIE OHÝBANIE
VIAZANIE UKLADANIE
BETONÁRSKEJ OCELE

08-01 T08

Dobrý sluha

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti

bola schválená česko-slovenská ústava.

Bc. Adriána Kániková
Poštová ul. 6672/17
917 01 Trnava
tel.: 0918 213 307

39-0 TT06

4

hľadá zamestnancov na pozíciu

Za Jánom a Martinou
Slová, slová, slová
a svet nie je lepší
ako predtým,
len kto tretí,
obetuje zajtra
svoje vlastné deti.

» Eva Jarábková

TT20-09-strana
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09-42

46-0192

Mzdové podmienky:
Nástupný plat 1300.- eur/brutto/ mesiac

služby

Výročia a udalosti
nastupujúci prezident Vladimír Mečiar udelil amnestiu pre neznámych
páchateľov zodpovedných za kauzu zavlečenie Michala Kováča ml..

3. marca 1998

101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

6. marca 1930

» Predám Fábiu kombi, 11
ročnú, najazdených 55000.
Tel. 0335577619
»02
2 Auto
moto/iné/ iné
AUTO-MOTO
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
»03
3 Byty/predaj
BYTY / predaj
» Predám 2izbový byt v TT
Clementisova, bez balkóna,
95000 eur, RK nevolať
0944372860
»04
4 Byty/prenájom
BYTY / prenájom

SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava zverejňuje

Zámer prenechať majetok do nájmu
formou priameho nájmu č. 1/2020
Bližšie inf.: 033/599 1898
www.sose-trnava.edupage.sk

39-0039 TT09

Výročia a udalosti
sa Vladimír Remek stal prvým kozmonautom z inej krajiny ako USA
a Sovietsky zväz, ktorý letel do vesmíru, a to loďou Sojuz 28.

2. marca 1978

01-0010 TT03

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€. V prípade potreby zabezpečíme ubytovanie.

Občianska
riadková
inzercia

sa v USA objavili prvé mrazené polotovary.

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

5. marca 2007



zomrel Milan Kiš, slovenský herec (* 1934).

5
Výročia a udalosti

Trnavsko

» Dám do prenájmu garsonku na dedine 14 km od
TT. 0903311946
» Prenajmem zariadenú
garsónku na Prednádraží
v Trnave, ihneď voľná. T.č:
0940907612
»05
5 DOMY/predaj
DOMY / predaj
»06
6 POZEMKY/predaj
POZEMKY / predaj
»07
7 REALITY/iné
REALITY / iné
» Lacné ubytovanie 7km
od Trnavy v rod dome, tel.
0918495926
» Garsonku kúpim.
0902570685

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na druhej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

TT20-09-strana
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zamesTnanie
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Občianska
riadková
inzercia
» Ponúkame na prenájom
izby v rodinnom dome v
TT a blízkom okolí. 0905
587854
» Kúpim byt v Trnave a okolí, tel: 0915 505359, vopred
ďakujem.
» 2izb. byt kúpim.
0907158767
» 1izb. byt kúpim.
0907158622
» Ako súkromná osoba kúpim dom/ pozemok. Platba
v hotovosti. Za každú
ponuku ďakujem. Trnava a
okolie. 0944068093
»08
8 STAVBA
STAVBA
»09
9 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
»1010ZÁHRADA
ZÁHRADA aAZVERINEC
ZVERINEC
» Predám kukuricu cena
dohodou. 0905851635
»1111HOBBY
HOBBY aA ŠPORT
ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje
0902708047
» Kúpim staré hodinky
mince bankovky knihy
odznaky 0903753758
»1212DEŤOM
DEŤOM
»1313RôZNE
RÔZNE/predaj
/ predaj
»1414RôZNE
RÔZNE/iné
/ iné
» Predám malé TV +
setebox + smart. Kab.
(1 komplet 25eur). Mám
4 kusy – funkčné. 0915
892967
» KÚPIM ÚSTREDNE TESLA
ALEBO RUSKE, LABORATÓRNE
PRÍSTROJE 0940286200
» KÚPIM VZDUCHOVKU
VZ-35,47 (opakovačka na
guličky) 0910419469
» KÚPIM RÁDIÁ A MERACIU
TECHNIKU - TESLA A INÉ
0940286200
»1515HĽADÁM
HĽADÁM PRÁCU
PRÁCU
»16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» 36 ročný hľadá dievča na
vážny vzťah do 36 r okolie
TT HC 0949449436
» Ahoj mám 43 r., 180cm,
80kg. Hľadám si priateľku
na vážny vzťah iba SMS.
0949 169 521

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 5 dolu.

TT20-09-strana
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA MAREC 2020
1-hrob od 1050 € • 2-hrob od 1250 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

63-0008

poslanec za našu časť Miroslav Rosina
dal priestor predĺžiť, dali tam zábradlie.
Dala som za všetko okolo 50 eur, ale to
nevadí, nikto mi to nekázal.T ento rok
Púchovské noviny vyhlásili súťaž letnú,
jesennú a zimnú - aj balkóny. Vyhrali
sme druhé miesto. S pani Annou GašTentoraz ide o odozvu na naše ne- párkovou, ktorá býva pri zastávke sa
dávne redakčné slovo, v ktorom sme striedame pri polievaní. Našli sa aj taupozornili na to, že nie iba „naše“ je kí,čo hovorili že načo to robím a kto mi
naše, že často aj to spoločné môže po to bude chodiť polievať. Stiahla som si
skrášlení spríjemniť život nám všet- tú fotografiu z môjho profilu,tak neviem
kým. A za to treba určite poďakovať. či to dobre pripojím k článku. Tá druhá
Dnes pani Helene z Nosíc. Jej pozdrav fotografia je môj dom,v ktorom žijem
citujeme:
sama,tak sa teším z kvetov. Ďakujem za
krásne články, tie čítam prvé.
„Dobrý deň pán šéfredaktor.
Helena Dunková – Nosice“
Pred týždňom, alebo skôr,som si poplakala pri Vašom článku. (Bolo to o
Nuž, milá pani Helenka, my ďakukamarátoch). V najnovšom čísle píšete jeme tiež, za všetkých, ktorých oko sa
o skrášľovaní okolia. Som z Nosíc, je to poteší pri pohľade na Vašu nadprácu.
časť Púchova. Pred troma rokmi som Ale aj za Váš list. Všetko dobré Vám aj
si zmyslela,že by bolo dobré dať na za- pani Anne!
stávku kvety. Dali nám novú zastávku,
S pozdravom – za redakciu

AKCIA na farebné zákryty

Z času na čas sa stane, že niekto z
vás, milí čitatelia, reaguje na to, čo
uverejníme. Súhlasne, nesúhlasne.
Ak má takáto reakcia spoločensky
prijateľnú podobu, zvykneme reagovať. Osobne, alebo aj takto verejne.

www.kamenarstvo-bocan.sk

REGIONPRESS ďakuje

Oznam pre členov ČZ Trnava

Dozorný výbor Členskej základne Trnava pri COOP
Jednota Trnava SD, pozýva všetkých svojich členov na

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU
ktorá sa uskutoční dňa 11. marca 2020 (streda)
o 16,00 hod. v priestoroch jedálne spoločnosti
Lefrox group s.r.o., Obchodný dom Jednota
na 3. poschodí, Trojičné námestie 9, Trnava.

UBYTUJEM ŠTUDENTKY
2 izb. byt, Arboria, 250 eur os. / dohoda

0905 452 784

08-036 TT09

» Ivan Brožík

Dozorný výbor
Členská základňa Trnava
pri COOP Jednote Trnava, SD

01-0 TT09

Na Vašu účasť sa teší

Spoločnosť zo TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

47-046

Spoločnosť SMS TTSK s. r. o. Trnava

HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV

PONÚKA NA PRENÁJOM

hľadá na trvalý pracovný pomer
z Trnavy a okolia
ŠIKOVNÝCH STAVEBNÝCH ROBOTNÍKOV,
STROJNÍKA NA KOLESOVÉ RÝPADLO - NAKLADAČ
A VODIČA NÁKLADNÉHO VOZIDLA S PRAXOU.
ponúkaný plat od 900 - 1500 EUR

NEBYTOVÉ PRIESTORY
na Starohájskej ul. v Trnave.

Bližšie informácie na tel. č.: 033/555 95 02, 0911 749 160

Zaoberáme sa realizáciou parkovísk, spevnených plôch,
chodníkov a pokládkou zámkovej dlažby.

0917 920 781 I praca@traust.sk

Súkromná spoločnosť prijme

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY

BRIGÁDNIKOV
Bližšie informácie poskytneme v čase od 8:00 do 15:00 hod.
(pondelok - piatok) na tel. čísle: 0911 068 443 a 0902 953 066.

wood

01-0004 TT09

(vysokoškoláci, MD, dôchodkyne) do trafík v Trnave
na zastupovanie dovoleniek, PN, mzda 3,90 Eura/hod. brutto
+ zákonom stanovené príplatky.

MOŽN
TÝŽDE OSŤ
N
VYPL NÉHO
ÁCAN
IA.
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01-0 TT06

Kontakt: ekopsksro@gmail.com, +421 911 384 213

od 3/hod. v čistom
+ príplatky
TRNAVA a okolie

01-0006 TT03

Ostatné ﬁremné beneﬁty sú predmetom osobného pohovoru

Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

83-0010

EKOP sk s. r. o. stavebná spoločnosť

39-0038 TT09

0904 996 772

83-0078

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

prezidenTka / sTavba, sluŽBY, POLITICKÁ INZERCIA
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VÝKUP

tel. 0904 474 597

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí
v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

2 % z Vašej dane ani nepocítite,
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT.

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.
Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

www.ncsm.sk

a spolu s Vašim Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR.
”

SETL SK

32-0031

85 0152

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.
Sídlo: ,VLVǏÓOPWB 4BCJOPWt Právna forma: Nezisková organizácia t IČO: 42092175

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

����������������������������������

�����������������������������

85_0117

�������������������������������������������
���
�������������������������������������������������

85-0008

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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Týždenne do 46 550 domácností

KONTAJNERY ELEKTRIKÁR
ODVOZ ODPADU

Juraj Jamrich

záhradný, stavebný, komunálny-veľkokapacitnými kontajnermi 5m3 a 7m3

0949 188 961
Otváracie hodiny
PO - PIA: 9:30 - 18:00
SO: 9:30 - 13:00
NE: zatvorené

011200008

08-0020 TT05

MATRACOVÉ CENTRUM a postele
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www.autosklotrnava.sk

08-0013 TT03

AUTOSKLO
H&D

ď
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BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK
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AUTOSKLO H&D
T
VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,

011200002

0917 102 255

391200003

DOVOZ ŠTRKU, PIESKU, KAMEŇA,
ZEMINY, SUCHÉHO BETÓNU
BÚRACIE PRÁCE S ODVOZOM STAVEBNEJ SUTE
www.ovtrade.sk, ovtrade.kont@gmail.com

ôûôúăāþøýŖăðûĎòøô
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Syrové pochúťky
Syry môžeme okrem klasického
servírovania využiť aj pri príprave množstva rýchlych chuťoviek,
vďaka ktorým získame skvelé pohostenie pre nás i naše návštevy.
Syrové guľky s pistáciami

Suroviny: 150 g plesňového syra napríklad niva, 100 g goudy, 80 g masla, pol strúčika cesnaku (alebo podľa
chuti, prípadne môžete vynechať), 50
g parmskej šunky, korenie, 100 g sekaných pistácií
Postup: Goudu postrúhame. Do
misky vložíme maslo a spolu s nivou a
syrom gouda vymiešame do peny. Následne okoreníme a ochutíme pretlačeným cesnakom. Pridáme na malé
kocky pokrájanú parmskú šunku. Zo
vzniknutej masy v dlaniach tvarujeme
guľky. Na tanier si nasypeme posekané
pistácie a každú guľku v nich obalíme.
Takto pripravené guľky dáme stuhnúť
do chladničky.

Podávame dipy

V preklade slovo dip znamená
namočiť či namáčať. Na prípravu
dipov potrebujeme zväčša biely
jogurt alebo pochúťkovú smotanu, rôzne druhy syrov, korení a
byliniek.
Dip so smotanovým syrom

Suroviny: 200 g smotanového syra,
4 lyžice bieleho jogurtu, 3 jarné cibuľky (ako obmenu môžete použiť pažítku
či žeruchu), biele korenie

Postup: Do misky vložíme smotanový syr a jogurt a dohladka vymiešame.
Ochutíme bielym korením. Vmiešame
na kolieska nakrájanú jarnú cibuľku.

Dip s nivou

Suroviny: 100 g nivy, 100 g bieleho
jogurtu, 1 lyžicu citrónovej šťavy

Najčítanejšie regionálne noviny

Prudké zmeny teplôt syrom neprospievajú a ani mraznička

Servírujeme syry a syrové
pochúťky
Trh nám ponúka nespočetné
množstvo syrov vynikajúcich chutí. Veď kto by už nepoznal francúzsky syr Camembert, holanskú
Goudu, švajčiarsky Emmental či
najznámejšie talianske syry, akými sú Parmezán, Mozzarella či
Gorgonzola. Sú syry, ktoré sa podávajú čerstvé, krátko po dokončení ich výroby, ale i také, ktoré
zrejú niekoľko týždňov, mesiacov
dokonca aj rokov, kým sa dostanú
na náš stôl.
Medzi čerstvé syry patria napríklad
tvarohy, cottage cheese, syr ricotta či
hrudkový syr. Tvrdé syry sú charakteristické tým, že musia zrieť najmenej 4
týždne a najviac 1 až 2 roky. Plesňové
syry patria medzi zrejúce syry, sú vyrobené z pasterizovaného mlieka, do
ktorého sa pridávajú okrem kyslomliečnych kultúr i špeciálne ušľachtilé plesňové kultúry. Radíme sem syry s modrou alebo zelenou plesňou vo vnútri,
syry s bielou plesňou na povrchu ako ilustračné foto
aj syry dvojplesňové. Ďalšiu skupinu
syrov tvoria tavené syry.
plesne na iné potraviny. Pri dlhšom skladovaní syrov je dobré ich po každom vybalení zabaliť do nového obalu.
Správne skladovanie syrov
Aby sme zachovali kvalitu, chuť ale aj
vôňu syra, mali by sme ho správne skla- Ako správne syry podávať
dovať, a myslieť aj na to, že každý druh
Syry by sme nemali konzumovať
syra vyžaduje iné podmienky. Optimálna hneď po vybratí z chladničky, nedosiahteplota pre uchovanie syrov je 8 – 12 °C. li by tú správnu chuť. Je preto lepšie vyV bežných podmienkach je preto najlep- brať ich približne o hodinu skôr, ako ich
šie skladovať ich v chladničke, pričom plánujeme jesť. Podávame ich zvyčajne
čerstvé mäkké syry skladujte v najchlad- na drevenom lopáriku. Ukladáme ich
nejšej časti chladničky, tvrdšie môžete naň do skupiniek podľa jednotlivých
uložiť tam, kde je trochu vyššia teplota. druhov. K čerstvým syrom sa hodia byOdborníci neodporúčajú syry uchovávať linky a korenia, a zo zeleniny koktailové
v mrazničke, pretože dochádza k naru- paradajky. Zrejúce syry môžeme doplniť
šeniu ich štruktúry, ale i zmene chute. bobuľami hrozna, jablkami, hruškami,
Baliť by sme ich mali do papiera, ktorý figami, prípadne vlašskými orechmi.
im umožňuje dýchať. Použiť môžeme aj Tavené syry sa hodia na prípravu rozpapierový obrúsok a ten následne vložiť ličných nátierok. Ako prílohu k syrom
do polouzatvoreného plastového vrecka. môžeme zvoliť chlieb, pečivo či bagety.
Plesňové syry sa odporúča skladovať v
plastových nádobách alebo pod pokriev- Syrové fondue
kou zo skla, aby sme zabránili rozšíreniu
Samostatným a veľmi príjemným

ilustračné foto
autor hamomdomingue pixabay
Postup: Do misky vložíme jogurt,
namrvíme doň nivu a vymiešame.
Ochutíme citrónovou šťavou.
Náš tip: Do dipov namáčame slané
tyčinky, tortilové čipsy, na menšie kusy
natrhaný pita chlieb, slané kekse, prípadne na hranolčeky nakrájanú surovú zeleninu, ako napríklad uhorku,
mrkvu či stonkový zeler.

ilustračné foto

autor jsbaw7160 pixabay
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autor xuanzi86410527 pixabay
spôsobom podávania syrov je fondue
čo znamená tavený. Ide o jedlo zo syra
roztaveného nad ohňom. Ak si chcete
vychutnať príjemný večer strávený v
spoločnosti blízkych a priateľov, môže
byť práve pohostenie v štýle syrového
fondue, vhodnou voľbou. Na syrové
fondue se používa veľké množstvo
druhov syra. Vytvoriť si môžete rôzne
NÁŠ TIP
Ako na to? Na jednu osobu si nachystajte približne 150 až 200 gramov syra. Syry, napríklad Gruyér
a Emmental, nastrúhajte na hrubom strúhadle, nasypte do fondue
hrnca a zalejte bielym vínom. Na
minimálnej teplote začnite pomaly
ohrievať. Keď sa syr začína vo víne
topiť, zvýšte teplotu a syr miešajte
vareškou až kým nedostanete homogénnu hmotu, trvá to približne desať
minúť. Popri miešaní môžete pridať
cesnak, prípadne čerstvo zomleté
biele korenie. Zapáľte horák, ten
bude nádobu s pripraveným fondue
udržiavať počas konzumácie stále
horúcu.
kombinácie a nájsť také, ktoré chuťovo
ulahodia práve vám. Najlepšie je však
kombinovať tri, minimálne však dva
druhy syra. Fondue pripravíte v špeciálnom hrnci z kameniny, ktorý sa počas stolovania položí na liehový horák
umiestnený uprostred stola. Každý stolovník dostane špeciálnu dlhú vidličku,
na ňu si nastokne kúsok bagety alebo
chleba a následne namáča do hrnca
s rozpusteným syrom. Ako príloha sa
hodí nakladaná zelenina.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

služby, reality, zdravie

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

08-0019 TT05

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

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

0911 421 691

39-0002 TT02

Suchovská 5, Trnava

391200012

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

RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY
0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

KUCHYNE NA MIERU

LOKÁLNY FARMÁR
ODKÚPI VAŠU
POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

3

16-0069

trnavsko

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 534 595
0905 333 832
0905 943 528

Frézovanie

komínov

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

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

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

ZĽAVAEZ
ER

10-0049

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

poviedka / bývanie
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Poviedka

Poviedka

Z druhého brehu I

Z druhého brehu II

Každý z nás má nejaký ten „svoj“
vlastný breh a pozerá sa z neho na
život. Na život tých, ktorí sú tam
kdesi „za vodou“. Na diaľku sa však
to „za vodou“ až tak ľahko nerozozná. Aj preto sa mi dosť často zdá,
že ten „môj“ breh je zarastený burinou, plný ostrých skál, že naň nesvieti slnko, že na tom druhom...
Druhý breh. Pozerám sa naň po návrate. V električke, večer pri televízii,
ktorú nevnímam, pozerám sa naň počas chôdze po bratislavských chodníkoch.
Na tom „druhom brehu“ som bol
istý čas s lodným kuchárom Emilom,
ktorý sa na každého usmieval, taniere
obkladal kadejakými doma zavarenými dobrôtkami, ochotne umýval riad a
rozprával vtipy. S lodným kuchárom,
ktorý tam niekde doma, na Slovensku,
v Rohožníku, mal milovanú manželku
na infúziách. Šťastný Emil zo Záhoria.
Šťastný a smutný.
A s lodným strojníkom Zdenom. Mal
celý čas „štuple“ v ušiach, pretože na
jeho pracovisku je nepretržite 120 decibelov hluku z lodných motorov. Veľa
čítal, keď mal štyri hodiny voľno a mal v

Všetci niekde a nejak žijeme. Niektorí vo vilách, niektorí v hŕbe železného šrotu. Edo žije v krabici. 6x6
metrov. Z hrdzavého železa.

ešte slúžil na vode. Edo je čistý chlap,
navonok, aj zvnútra. Vysoký, rovný.
Trošku hrdzavý. Ako jeho domov pod
mostom. Žije v polmiliónovom meste.

Na vilu-maják sa pozerajú všetci zahraniční turisti, ktorí plávajú popod
Devín. Na Edov domov v prístave vidieť
len z druhého brehu. Edo žije sám. Občas sa pozdraví s lodníkmi, ktorí nastupujú do služby. Občas niekomu z nich
dá rybku, ktorú ulovil. Ukazoval mi
zubáča. Asi tridsať centimetrového.

„Zaskočte za ním chlapci“ - hovorí
mi „frcino“- už ho poznáte z prvého
dielu - „rád sa porozpráva“.

Videl som domov človeka.
Na starom šlepe, odstavenom v bazéne prístavu. Domov z hrdzavého
železa. Edo žije sám, s dvomi pohárikmi - keby niekto zašiel na kúsok reči.
S vedierkom na dlhom špagáte - keď
treba nabrať vodu z Dunaja a umyť, čo
sa umyť dá. S jednou veľkou sieťou na
malé ryby a lankom s malým háčikom
na veľké rybky. So spomienkami na
život v domove, ktorým bol kedysi domov s manželkou a deťmi.

Hm.....domov medzi labuťami...aj
závidieť by sa dalo z druhého brehu.
Závisť. Nie tak trošku krutá? Nie sebecká? Závisť idealistu? Hlupáka? Kolumbus objavoval nové svety. Objavil som
Eda.

rukách staré handry, keď čistil ten svoj,
naftou orosený svet. Mal v zásobe spústu spomienok na lodnícku mladosť a rôčik pred penziou veľa snov o tom, ako aj
on v dôchodku už konečne prejde z jeho
pohľadu na – druhý breh. Vraj – šťastnejší. Zmysluplnejší. Pokojnejší. Cháron ho tam však previezol akosi skôr.
A s veliteľom lode Lacom, kapitánom
dunajského remorkéra s nákladom
3200 ton surového železa pre oceliarne
v Linzi. Miluje svoju robotu. Miluje „komando“ – môstik. Dnes už iba z brehu.
A s „Frcinom“, teda lodníkom Lacom
, ktorý kedysi Ružín – remorkér – pred
štyridsiatimi rokmi preberal v lodeniciach v Budapešti.
„Toto je moja labutia piseň Ivan“- hovorí mi večer, na korme, keď sa spolu
pozeráme na kláštor Niebelungov. „Naposledy vidím tento kraj“ – dodáva zasnene a len ja viem, že na takúto plavbu
už nikdy nepôjde. Rozlúčil som sa s ním
o čosi neskôr – navždy.
Aj tak sa mi ten „Druhý breh“ zdá
krajší.
Druhý breh otvára oči.
A dušu.

» Ivan Brožík

Edo je starý zarastený chlap. V montérkach, ktoré mu zostali z čias, keď

Edo sa rád porozpráva. Veď tak dlho
je ticho a hlasy mu idú iba zo starého
tranzistoráku. Má domov medzi zablúdenými labuťami a ospalými kačkami.

Nádherný svet ten Edo.
Smutný. Šťastný. Osamelý. Uprostred
ľudí.
Vlastne, ako ten náš, len...

» Ivan Brožík

Výročia a udalosti
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička
Bedřicha Smetanu.

1. marca 1920
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REKUPERÁCIA

VÝHODY REKUPERÁCIE ODPADOVÉHO TEPLA
Rekuperácia pre rodinné domy vám prinesie množstvo výhod, ktoré oceníte pri bežnom
používaní svojho nového alebo rekonštruovaného domu. Okrem prísunu čerstvého
vzduchu, zamedzí veľkým tepelným stratám vznikajúcim pri bežnom vetraní oknami,
a tým šetrí náklady na vykurovanie a zlepší podmienky na bývanie.
ČO TO VLASTNE REKUPERÁCIA JE?
Rekuperácia je v podstate spätné získavanie tepla. Do rekuperačného výmenníka vo vnútri
vzduchotechnickej jednotky je privádzaný teplý odpadový vzduch z rodinného domu, ako
aj čerstvý vonkajší vzduch. Tieto sú od seba dokonale oddelené sústavou kanálikov aby
nedochádzalo k prieniku pachov odpadového do čerstvého vzduchu. Súčasne však
dochádza cez steny kanálikov k predhrievaniu prívodného vzduchu odpadovým.
AKÁ JE ÚČINNOSŤ REKUPERÁCIE ODPADNÉHO TEPLA?
Účinnosť rekuperácie je v podstate účinnosť spätného získavania tepla, čiže využitie
odpadového tepla na predohrev čerstvého vzduchu. Účinnosť sa udáva v percentách a pri
jednotkách DUPLEX spoločnosti ATREA sa pohybuje od 80 do 95 % podľa veľkosti jednotky,
prietoku vzduchu a typu rekuperačného výmenníka.

TREND SÚČASNOSTI: REKUPERÁCIA PRE RODINNÉ DOMY
Zatiaľ čo predtým bola rekuperácia skôr záležitosťou veľkých komerčných stavieb,
v poslednom čase s rozmachom dopytu po nízkoenergetických stavbách rastie počet
realizácií nízkoenergetických systémov vetrania, chladenia a vykurovania i v rodinných
domoch. Je to najmä z dôvodov výrazných úspor na vykurovanie, ktoré sú okolo 30 %
oproti plynu a 40 – 50 % oproti elektrickým priamotopom.
SYSTÉMY ATREA ZAISŤUJÚ ÚSPORNÉ A ZDRAVÉ VETRANIE S REKUPERÁCIOU TEPLA
Ak chcete bývať zdravo a navyše významne ušetriť na prevádzkových nákladoch, zvoľte
systémy vetrania s rekuperáciou tepla spoločnosti ATREA. Ide o systémy vhodné práve pre
rodinné domy a byty konštruované s ohľadom na jednoduchú montáž, nenáročné
ovládanie a údržbu a na minimálne investičné náklady.
NA UCHOVANIE NADBYTOČNÉHO TEPLA OD JEHO ZDROJOV SLÚŽIA AKUMULAČNÉ NÁDRŽE
V nízkoenergetických systémoch využívajúcich energeticky úsporné zdroje tepla ako
napríklad slnečné kolektory alebo tepelné čerpadlá sú často zaradené akumulačné
nádrže, ktoré slúžia na porovnanie rozdielov medzi dodávanou a odoberanou energiou,
zvyšujú akumuláciu energie a optimálne využitie zdrojov tepla.

Rekuperácia do 100m2
Rekuperačná jednotka Atrea Duplex 280ECV5.CP

- koncové ventily
- montáž

4100€

ﬁnálna cena

www.chladimekurime.sk Navštívte nás v našom showroome: Zavarská 10/D, Trnava (areál STAVMAT), 0918 555 515
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- manuálny ovládač
- rozvody
- rozdeľovače

poviedka / služby
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Poviedka

Poviedka

Z druhého brehu III

Z druhého brehu IV

Spoznal som ho pred rokmi. Už vtedy bol „bývalý lodník“. Po rokoch
sme sa stretli. Na jeho lodi, v jeho
kabíne, v jeho zážitkoch, snoch, v
jeho definitíve.

„Ak chceš naozaj vidieť, nauč sa
čítať v očiach“. Nie je to zlý aforizmus. Čítať sa však dá v skalách, v
stromoch, v rieke. Z ktoréhokoľvek
brehu. I z dvakrát druhého.
Kilometer 2112. Riečny, Dunajský. Aj
motory lodí tu zvyknú stíchnuť. Vpravo
po prúde malebná krajinka. Nádherný
kláštor Benediktínov na vrchole kopca.
Živý kláštor. Na tom istom kilometri
toho istého brehu domček kohosi tiež
živého a mŕtve stromy. Z ľavého brehu
je riečny kilometer 2112 nádhernou,
malebnou, fotogenickou krajinkou. Ale
lode tam spomaľujú.
Riečny kilometer 2112. Vľavo po prúde Mauthausen. 112 tisíc obetí. Zvláštna
náhoda. Na „stodvanástke“ stodvanásť
tisíc obetí. Z pravého brehu je tento
úsek rieky napohľad kúzelný. Malebné
mestečko a starý opustený kameňolom. Tam, v ňom, nútene pracovali.
Pri klávesnici mi leží zahnednutý papier s dátumom - jún 1943:
„Sme trija dobri kolegi. Leon Francois, Antonin Berter.
Su odsudeni nasmrť.

» Ivan Brožík

» Ivan Brožík

AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

16-0001

0949 319 336

391200009

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

Pohľad z druhého brehu. Na
Mauthausen. Na kameňolom. Na baraky, kde bol väznený pisateľ toho motáku s číslom 120.
Po 60 - tich rokoch prvý raz pohľad
na miesto, ktoré prežil väzeň s číslom
120. Tam jeden z prvých.
Môj starý otec. (Umrel oveľa skôr,
ako som sa narodil.)
Ak chceš naozaj vidieť...

REZANIE BETÓNU

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

Anton aj se ženu, obidvaja nasmrť.
Maju 5 deti posledni ma 7 rokov.
Leon moj odešel druheho juna 1943
ve tri rano.
Bertier odešel v sobotu 5 juna po
obede.
Železa na rukách a psov ovčakov pri
sebe v poslednu hodinu smrti.
Tak som tu zostal sám pod čislom
120 jak taka ovečka.
Opustena. Svoju šatku slzy utieram.
Pol litra vody a par listokv žihlavi.
Slzi mi polevajú suchy kusek chleba
kery mam.
365 dni co som bol chyceni.“

39-0005 TT02

S priateľmi treba absolvovať poslednú cestu. Aj tú poslednú pred tou poslednou. S priateľmi treba až do konca.
Iba vtedy je to vzťah bez konca. Iba vtedy je to priateľstvo.
Mal 27 rokov, keď prebral „Ružín“.
Nádherný, silný, mladý stroj, ťažno-tlačný zázrak na Dunaji.
Mal 27 rokov, keď sa mu splnil sen.
Dostať sa na vodu. O 40 rokov neskôr je
Ružín pamiatkou zašlej slávy. Koncert
zo strojovne občas vydá falošný tón, z
pôvodnej sily dvetisíc koní zostalo tak
tisíc šesťsto. O 40 rokov je Lacko alias
„Frcino“ pamiatkou spomienok na
život na vode. Na chleba po troch týždňoch namáčaný do kyslého mlieka.
Niekde v delte pri Tulcei, na ostrove,
ďaleko od obchodov. Na Katarakty,
kde ešte nestála priehrada, ale súlodia
ťahali a brzdili z brehu vlečné lokomotívy. Na roztrhnuté laná, švihajúce
vzduchom tak, že môžu uťať hlavu ako

gilotína. Ale aj na domčeky popri rieke,
v ktorých lodníci trávili bujaré noci.
Frcino už 15 rokov neovoňal rieku.
Iba ak z druhého brehu. Píše poviedky,
vydal už viac knižiek. Nastúpili sme s
Frcinom na jeho Ružín. Staručký Ružín
na ceste s dvomi tlačenými člnmi do
Linzu.
Staručký Lacko na ceste do kedysi
tak známeho a teraz neznáma. Má chorobu na ktorú mal umrieť už pred rokmi. Nevzdal sa. Veril, že raz ešte bude
nocovať vo svojej kabíne na svojej lodi.
Loď je vraj láska na celý život. Hovoria
jej matka. Lodníci. Lackova matka ho
niekoľko nocí uspávala.
Sedel vo svojej kabínke, kde mal ako
mladík fotky nahých žien a spomínal
na život. Vynoril sa mu ako skaly na
„esgangu“. Tam, kde loď zachytáva
kormou pri nutných obratoch.
Môj priateľ bol šťastný. Naposledy
sa stretol s matkou. Naposledy vzal
„pucvolu“ do rúk a zasnene hladil stroje v podpalubí. Naposledy vyšiel na komando a pozeral na čajky za kormou.
O rok neskôr som ho odprevadil - ako
inak, naozaj naposledy.

47-012

trnavsko
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Vtipy
týždňa
»Na horskej chate si pán
Gombík pochutnáva na
guláši. Tu k nemu príde
chatárov bernardín a nejako zvláštne ho pozoruje.
- Pán chatár, prečo na
mňa ten pes tak zlostne
pozerá?
- Vy by ste tiež pozeral,
keby vám niekto jedol z
vašej misky.
»Rozvádza sa zajac so
zajačicou. Sudca sa pýta
zajaca:
- Prečo sa chcete rozviesť?
- Lebo ona škúli.
- A to ste pred svadbou
nevideli?
- Ja som si myslel, že ona
na mňa len také oči robí.

Najčítanejšie regionálne noviny
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Všetky

variť!

»Dve pripité opice sa
rozprávajú o živote. Jedna
z nich vraví:
-Tí ľudia sú predsa len
hrozní hlupáci. Len sa pozri! Stlačím tento červený
gombík a tamtá ženská
v bielom plášti mi hneď
prinesie banán!

»Sliepka začne z ničoho

nič znášať vajcia. Jeden
deň žlté, druhý deň červené, potom modré... Kohút
to istý čas sleduje, ale
potom spustí:
- Keď ja chytím toho páva,
tak ho vyﬂiaskam, že ho
hneď prejde chuť na zálety!

»Opica hovorí leňochovi:

- Ach ty si taký lenivý.
A leňoch nato:
- Ja nie som lenivý len
žijem v úspornom režime.

»Stretnú sa dve korytnačky a jedna nemá pancier.
Tá druhá sa jej pýta:
- A tebe sa čo stalo?
- Ále, utiekla som z domu.

»Vrabec sedí na vetvičke,

keď si k nemu prisadne
vrana a zvedavo sa spýta:
- A ty si kto?
Vrabec hrdo vypne hruď a
zvolá: - Orol!
- Áno? A prečo si taký malý?
Vrabec si vzdychne, skloní
hlavu a smutne odvetí:
- To vieš, pil som, fajčil,
často som bol chorý...

9.00
10.00
11.00
12.30
13.00

13.00
14.00
15.00
15.30

Predaj domácich
zabíjačkových výrobkov
Slávnostné spustenie súťaže
Vystúpenie Petra Kalapoša
Odobranie vzoriek pre porotu
Maškarný pochod fašiangových
masiek a vystúpenie folklórneho
súboru Dudváh
Pochovávanie basy
City Boys
Vyhlásenie výsledkov
Vystúpenie City Boys do 24.00 hod.

7. 3. 2020

vé
Zabíjačko
domáce
maškrty

Jaternica
Krvavnica
Kaša
Lalok paprikový
Tlačenka

3.00€
3.00€
3.00€
3.00€
5.00€

Organizátor zabezpečí: drevo, chlieb, misky, v prípade potreby kotol.

Prihlásiť sa do súťaže môžete na tel.: 033/533 44 59
TTzel20-09 strana- 6
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»Zvieratká na dvore hrajú
schovávačku. Kohút počíta, sliepka sa schová do
kurníka a mačka do šopy.
Kohút dopočíta a vyberie
sa hľadať zvieratká, ale
zakopne o hrable a skríkne: „Kurníkšopa!“
Sliepka a mačka skríknu:
„Ako si to vedel?“

trnavsko

vzdelanie / služby, bývanie
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Trojuholník škola – rodič - žiak VIII
Gymnáziá

ZÁCLONY

Viac ako 1000 druhov záclon,
dekoračných a poťahových látok

ROLETY

[BUFNǪPWBDJFtEFǪBOPD
MÈULPWÏ ESFWFOÏtQMJTÏ

VŠETKO NA MIERU
[BNFSBOJFtÝJUJFtNPOUÈä

t

INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO
TRNAVA - Hospodárska 53

XXXNVMUJGPSNTLtUSOBWB!NVMUJGPSNTL
Po-Pi: 9:00 - 18:00, So: 9:00 - 13:00

08-0 TT08

školy, jej školský vzdelávací program
a jej profiláciu. Opäť upozorním na to,
Gymnáziá poskytujú všeobecné že pri profilácii hrozí, že študenta daný
štúdium, ktorého vyvrcholením je predmet prestane napĺňať, no bude ho
maturita. Predpokladá sa, že gym- musieť naďalej študovať.
Súčasťou maturitnej skúšky je ústnazista bude pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Avšak aj s ma- na odpoveď, externý test a písanie sloturitou z gymnázia možno nájsť hovej práce z materinského a cudzieho
[BUFNǪPWBDJFtEFǪBOPD
uplatnenie na pracovnom trhu.
jazyka. Napriek tomu, že sa snažia
MÈULPWÏ ESFWFOÏtQMJTÏ
študenti dosiahnuť najlepšie výsledky,
Gymnáziá si často volia žiaci, ktorí málokedy sa zohľadňujú v prijímaní na
[BNFSBOJFtÝJUJFtNPOUÈä
sa nevedia rozhodnúť, čo chcú
študovať vysoké školy (VŠ). Je však výhodné veďalej. Gymnázií máme pomerne veľa dieť, na ktorú VŠ chce žiak ísť, a podľa
t
a tešia sa veľkému záujmu najmä vo toho si vybrať gymnázium, trebárs aj so
veľkých mestách. Pri výbere treba dá- zameraním na budúci vysokoškolský
vať pozor na tie, ktoré sú kvalitné, majú odbor. Netreba však zabudnúť na to, že
svoje meno, tradíciu a nie sú odkázané na vysokoškolské štúdium môžu prirobiť nábor žiakov. Ak má gymnázium praviť aj stredné odborné školy.
nedostatok záujemcov o štúdium, treba
V diskusiách sa často otvárajú
si overovať dôvody tohto stavu.
osemročné gymnázií (OG), ktoré si vyOkrem všeobecnovzdelávacích berajú najlepších žiakov z 5. ročníkov
predmetov sa gymnáziá venujú najmä ZŠ. Takisto treba pripomenúť, že nie
cudzím jazykom. Poznáme gymnáziá, každé OG sa vyznačuje kvalitou. Rodiktoré sa profilujú na konkrétny pred- čia ich volia aj preto, aby sa vyhli primet, napr. na matematiku. Existujú jímačkám a testovaniu. Testovanie sa
aj bilingválne päťročné gymnáziá, na však realizuje už aj v kvarte gymnázia.
ktoré sa dá nastúpiť už po 8. ročníku OG volíme vtedy, keď sme presvedčení,
ZŠ, v ktorých sa realizuje výučba v an- že daná škola žiakovi pomôže, že má
glickom, nemeckom, francúzskom či študijné predpoklady, že plánuje ísť na
inom jazyku. Takéto gymnáziá posky- vysokú školu. Ak dieťa preradíme zo
tujú možnosť spraviť si štátnu jazykovú snobských alebo sebeckých dôvodov,
skúšku. Okrem toho, stredné školy vo môžeme spôsobiť dieťaťu dlhodobé trávšeobecnosti môžu poskytovať niekoľ- penie sa a čelenie konkurencii vynikako voliteľnýchXXXNVMUJGPSNTLtUSOBWB!NVMUJGPSNTL
predmetov, keďže majú júcich žiakov.
viac disponibilných hodín. Preto treba
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
poznať výchovno-vzdelávaciu správu

Ukončenie likvidácie podľa
Obchodného zákonníka
o zostavení týchto listín sa považujú za
schválené, ak spoločník alebo spoločnosť nerozhodne inak. Likvidátor musí
zverejniť aj oznámenie o schválení týchto dokumentov. Likvidačný zostatok poukáže tým spoločníkom, ktorí naň majú
právo.
Ku dňu skončenia likvidácie, likviPosledným krokom v tomto prodátor zostaví účtovnú závierku, konečnú cese je podanie návrhu na výmaz sposprávu o priebehu likvidácie a návrh na ločnosti do Obchodného registra. K nározdelenie likvidačného zostatku. Tak- vrhu musí likvidátor priložiť účtovnú
tiež je likvidátor povinný zverejniť bez závierku, konečnú správu o priebehu
odkladu oznámenie o zostavení týchto likvidácie a návrh na rozdelenie likvidokumentov. Každý zo spoločníkov má dačného zostatku. V prípade, ak mala
právo do nich nahliadnuť. Spoločnosť spoločnosť daňový nedoplatok alebo
v prípade ukončenia likvidácie potrebu- daňovú kontrolu, tak je potrebné prije spĺňať zákonom predpokladané pod- ložiť aj vyhlásenie o neexistencii damienky. Spoločnosť nesmie mať daňový ňového nedoplatku alebo o ukončení
nedoplatok. Na tento účel je potrebné si daňovej kontroly. Podľa novej právnej
vyžiadať súhlas s likvidáciou od správcu úpravy už nebude potrebné predkladane. Skončenie likvidácie bude podľa dať súhlas správcu dane a Sociálnej
novely Obchodného zákonníka môcť poisťovne s výmazom spoločnosti. Liknastať najskôr 6 mesiacov po oznámení vidácie začaté do 30. septembra 2020
likvidátora o vstupe spoločnosti do lik- budú dokončené podľa právnej úpravy
vidácie. V prípade, ak má spoločnosť ku platnej do 30. septembra 2020. Novela
dňu zostavenia účtovnej závierky a ko- Obchodného zákonníka prináša precíznečnej správy daňový nedoplatok, alebo nejšiu úpravu procesu likvidácie.
ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, je
táto lehota predĺžená až na 12 mesiacov.
Súčasná právna úprava takúto lehotu
neobsahuje. Účtovná závierka, konečná
správa o priebehu likvidácie a návrh na
» Tím advokátskej kancelárie
rozdelenie likvidačného zostatku uplyV4 Legal, s.r.o.
nutím 60 dní od zverejnenia oznámenia
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela
Obchodného zákonníka s účinnosťou
od 01. októbra 2020 zásadným spôsobom mení, predlžuje a predražuje
likvidáciu.

relax, služvy, bývanie
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SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA

POKLÁDKA

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

RASTAR spol. s r.o.

Super CENY

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

CZUPW EPNPW LBODFMÈSJÓ

REKONŠTRUKCIA

tXXXTUBIPWBOJFUUSBOTTL

BYTOVÝCH JADIER

391200011

Stavmiko s. r. o.

Prečo rekuperačné
vetranie?

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

39-0004 TT03

Vetranie s rekuperáciou Comair
info@rekuperacky.sk
+421 944 561 949
www.rekuperacky.sk

TTzel20-09 strana- 8

• úspora energie
• život bez plesní v interiéri
• vhodné pre alergikov
• komfortný spôsob bývania
• výrazne nižšia prašnosť
v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
prevádzka

SHOWROOM

Sasinkova 24
SKALICA

Dohodnite si termín na 0944 561 949

63-0029

39-0024 TT05

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

PRÍĎTE SI PRE

SŤAHOVANIE

39-00 TT07

0905 651 584

499 €

09-02

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

389 €

41-0022

37-0040

339 €

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

trnavsko

soi varuje / služby, bývanie
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Upozornenie na WWW.HUGLO.SK
teľské subjekty so sídlom na území SR.
V prípade spotrebiteľského problému
s podnikateľským subjektom z iného
členského štátu EÚ majú spotrebitelia
možnosť obrátiť sa na:

Slovenská obchodná inšpekcia
zaznamenala koncom roka 2019 a
začiatkom roka 2020 zvýšený nárast
podaní proti internetovému obchodu
www.huglo.sk. Z dostupných informácií na predmetnej webovej stránke a z
priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach vyplýva, že prevádzkovateľom internetového obchodu je
spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise
House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom.

Európske spotrebiteľské centrum
v SR, Ministerstvo hospodárstva SR,
Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava,
tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, web: www.esc-sr.
sk.

Kontrolná činnosť SOI je v rámci
jej kompetencií zameraná na podnika-

Hviezdoslavova 3, Trnava

www.kasna.sk •
Skvelé
ceny na

033/55 13 185
skoppo@gmail.com 0905 575 191
(vo dvore oproti gym. A. Merici)

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY
Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

A
K
N
I
V
O
N

+ PARKETY

É DVERE
V
O
R
É
I
R
E
INT
aním
u a kov

o
so zárubň
od
» Zdroj: SOI

99 EUR
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Z obsahu spotrebiteľských podaní vyplýva, že po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení nie je
tovar spotrebiteľovi doručený. Viacero
spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo
odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie
akceptoval, avšak peniaze im nevrátil. Navyše, po uskutočnení nákupu a
realizácii platby, s predávajúcim nie je
možné komunikovať žiadnym zo spôsobov, uvedených na stránke internetového obchodu. Na uplatnené reklamácie nereagujú.

V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom na intenzitu podnetov
spotrebiteľov s poukazom na to, že
Slovenská obchodná inšpekcia nie je
oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúčame spotrebiteľom
dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské
rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia
produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

RENOVÁCIA EUROOKIEN

01-0005 TT03

Slovenská obchodná inšpekcia často
varuje občanov pred nekalými obchodnými praktikami, nekvalitou či
závažným ohrozením zdravia tovarmi, ktoré sú u nás k dispozícii.

spravodajstvo / služby, zamestnanie, zverinec

Chrípka a prechladnutia u diabetikov III
Aké lieky užívať

Poviedka

Z druhého brehu V

V ľahších prípadoch môžete užívať
bežne dostupné lieky na zmiernenie
príznakov – na uvoľnenie slizníc nosa
a prínosových dutín, proti kašľu, na
vykašliavanie, proti teplote, proti zápalu.

„Predajte mi pol kila života prosím“
- nezmyselná veta, že? „Jesenný výpredaj životov“ - príliš iracionálne?

„Vidíš ten kríž na brehu?“ - pýta sa
Laco a ukazuje mi akýsi starý kovový
kríž kdesi na brehu nad Melkom.
„Tam nabehol akýsi -bulhar- a chlap,
Hm...život, videný z druhého brehu. čo mal na palube manželku a malé dieDávid a Goliáš v plavebnej komore pod ťa, sa ich snažil zachrániť.“ Laco dodáTullnom. O komoru nižšie, vo Freude- va, že ženu nikdy nenašli a že ten muž
nau si voda vzala deväť životov. Akýsi síce vyplával so synom na hrudi, ale už
môj „tiežkolega“ vtedy do sveta „zasvä- mŕtvym.
Život možno len žiť.
tene“ vytrúbil, že Ďumbier tam strosNa brehoch Dunaja je veľa krížov. Na
kotal kvôli chybe kapitána. Nezistil si,
že lode dostávajú pokyn na vplávanie Dunajských lodiach veľa spomienok.
do komory. Dostávajú rozkaz.
„Neblbni Peťo, veď máš rodinu“ Veliteľ Ružína - Laco - zrazu stíchol. hovorí Laco cez vysielačku kormidelBlížili sme sa k tomu miestu.
níkovi na Nosiciach, ktoré stretáme
„Z Ďumbiera volali o pomoc, bol som kdesi pri Ennsi. Peter vraj ťahá nonstop
najbližšie, chcel som ho chytiť na šlep- týždne a mesiace. Podľa Laca ho Dunaj
zál, ale nestihol som. Ťahal som ešte na môže čoskoro zabiť.
lane z krízovej situácie Lipno.“
„Pol kila života prosím“.
Vysvetľuje mi akoby s večným poKeby to bolo také jednoduché....
dielom viny na tom, že posádka reKeby sme čo i len tušili, čo máme.
morkéra Ďumbier zahynula celá mínus
Žijeme.
jeden muž. Nemohol pomôcť, zabil by
posádku Lipna.
Vo Freudenau sa na našich lodiach
nerozpráva. V pietnej úcte.
Život z „druhého brehu“. Smrť prítomná na takmer každom kilometri.
Život, ktorý nemožno kúpiť.
» Ivan Brožík

Uistite sa však na obale alebo príbalovom letáku, že neobsahujú veľké
množstvo cukru, vyberte si také, ktoré sú
bez obsahu cukru, poraďte sa v lekárni.
Pozor treba dávať na rôzne sirupy proti
kašľu a cmúľavé cukríky proti bolesti
hrdla – veľmi často obsahujú veľa cukru.
Vplyv liekov na glykémiu
Aspirín môže znížiť hladinu krvného
cukru. Podobne aj niektoré antibiotiká
znižujú hladinu cukru u ľudí, ktorí užívajú niektoré tablety na liečbu cukrovky.
Lieky na uvoľnenie dýchacích ciest môžu
zvyšovať hladinu krvného cukru. Preto
každú zmenu terapie a úpravu liečby
je vhodné konzultovať s diabetológom.
Ak užívate metformín (napr. prípravky
Glucophage, Siofor, Metfogamma, Metformin, Stadamet, Metformin) na liečbu
cukrovky , počas infekčného ochorenia
sa obyčajne prerušuje jeho užívanie.
Čo jesť
V úvodných fázach ochorenia býva
v popredí nechutenstvo. Treba počúvať
svoje telo. Ale aj napriek tomu je potreb-

FUTURBIZ s. r. o.

ZAMESTNÁME ŠIKOVNÉHO
ELEKTRIKÁRA

Príjem tekutín
Infekcie dýchacích ciest sú často spojené so zvýšenou teplotou alebo horúčkou, pi ktorej sa človek potí, stráca tekutiny. Niekedy býva aj nevoľnosť alebo
až vracanie a hnačky. Vtedy organizmus
stráca tekutiny, ktoré je ale potrebné dopĺňať. Zvoľte si nápoje bez cukru - najlepšie teplý čaj alebo vodu. Aby ste sa
ubezpečili, že máte dostatočný prísun
tekutín počas horúčkovitých stavov, vypite 1 šálku tekutiny každú hodinu.
Med a cukrovka
Med má glykemický index je 58. Na
porovnanie cukor má glykemický index
60. Počas chrípky sa žiada teplý čaj s
medom a citrónom. Pokojne, ale treba si
zmerať glykémiu a podľa hodnôt upraviť
liečbu.
Dôležité je chrípku „neprechádzať“. Umožnite si
oddych v posteli minimálne 24-48 hodín, najlepšie
je však „preležať“ ochorenie až do odoznenia
príznakov.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

ZAMESTNÁME
PROGRAMÁTORA PLC SIEMENS

0917 649 213

SLUŽBY

08-0038 TT09

0905 452 784

né pravidelne v menších porciách jesť.
Vhodné sú ľahké jedlá. Samozrejme diabetické.

PALIVOVÉ
DREVO

Výroba rozvádzačov, montáže, servis.
Možnosť práce na živnosť (výhoda) alebo TPP.
Platové podmienky: 10 - 12 Eur/hod.

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

[FNOFQSBDFUSOBWBTSP!HNBJMDPNtXXX[FNOFQSBDFUSOBWBTLt 0902 047 516

hydinárska farma topoLnica
Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby
ROZVOZ Zab

ezpečíme

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

75-28

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

36-0007

(pri galante)
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39-17 TT03

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

08-0006 TT02

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ
BÚRACIE PRÁCE

trnavsko

lekáreň z prírody / služby
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Rastlina má vysoký obsah vitamínu C, stimuluje krvný obeh, podporuje tvorbu červených krviniek, znižuje
hladinu glukózy v krvi, má mierny
močopudný účinok, priaznivo pôsobí
na kvalitu vlasov. Pije sa aj ako čaj. Za
zdraviu prospešné sa považujú pokrmy
z nej pripravené. Pŕhľavové polievky,
čerstvé šaláty, špenáty. Známy je žihľavový med.
Pŕhľavu skosíme a potom z nej
zbierame dobre rozvinuté listy, ktoré trháme v rukaviciach, alebo až keď zvädnú. Sušia sa v tieni alebo v sušiarni pri
teplote do 50 °C. Korene vykopávame
skoro na jar alebo na jeseň. Dobre očistené korene sušíme na slnku, v tieni
alebo v sušiarni pri teplote do 50 °C.
Žihľava zastavuje krvácanie, pri
maternicových alebo hemoroidných
krvácaniach, pri chronických varikóznych vredoch (vonkajšie použitie), pri
krvácaní z nosa, vykašliavaní krvi,
pri dlhotrvajúcej a silnej menštruácii.
Účinkuje blahodarne pri zápche, arterioskleróze, tráviacich ťažkostiach,
žalúdočných a črevných bolestiach.
Zlepšuje základnú látkovú výmenu
a má dobrý účinok pri cukrovke, žl-

tačke, ochoreniach pečene a žlčníka,
pri poruchách menštruačného cyklu,
klimaktériu, zníženej laktácii a akné.
Vysoký obsah vitamínov, hemoglobínu a erytrocytov zvyšuje jej účinnosť
pri anémiach a hypovitaminózach po
prekonaní choroby alebo po operácii.
Okrem toho má žihľava protireumatický účinok pri bolestiach kĺbov – svalový a kĺbový reumatizmus a artritíde.
Stimuluje dýchanie pri astme. Odvar
z pŕhľavy zlepšuje činnosťsrdcového
svalu, stimuluje granuláciu a epitelizáciu rán, zrýchľuje zrážanie krvi.
Denný kúpeľ deformovaných rúk,
nôh alebo kĺbov v žihľavovom odvare
podporuje liečenie reumatického ochorenia. Štyri kopcovité hrste čerstvých
žihľavových listov a stoniek sa namáčajú 12 hodín v päťlitrovej nádobe so
studenou vodou. Studený výluh sa
potom zohreje a postihnuté časti tela
sa v ňom kúpu 20 minút. Byliny pritom
zostávajú vo vode.
Ak necháte vyluhovať listy žihľavy
niekoľko dní, získate veľmi účinný postrek proti voškám.

LUNAPLOTY.sk

www.

0905 220 132

» red

33-0027

Pŕhľava dvojdomá alebo staršie žihľava dvojdomá je rastlina z čeľade
pŕhľavovité. Používa sa ako liečivá
rastlina, a krmovina pre hydinu, ale
aj ako prostriedok na ochranu kvetov pred voškami.

08-0034 TT09

Pŕhľava dvojdomá
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www.casmar.sk

Ponúkame kompletný právny servis, ﬁnančné a právne poradenstvo
Nadštandardný 5 izb.
rodinný dom s garážou

Exkluzívne – 7 domov
v Kamenáči všetky IS

178 m2, Trnava, 325 000 €
Ondrej Cíferský 0915 033 690

Počet izieb: 4, 334 m2, 184 000 €
Peter Markovič 0948 636 000

výnimočný rodinný dom
na ulici Adama Štrekára v Trnave

Luxusný, nadštandardný 4 izb.
rod. dom v KAMENOM MLYNE

Počet izieb: 5, 230 m2, 380 000 €
Marián Ostríž 0907 488 445

275 000 €
Ing. Marta Krejčí 0908 21 66 76

3-izbový byt s 2 loggiami
na Hlinách

3-izb. byt za cenu 2-izbového
s výťahom a parkovaním

2-izb. byt v novostavbe Arboria

73 m2, 117 900 €
Ing. Marta Krejčí 0908 21 66 76

57 m2, 103 000 €
Mgr. Janka Gajdová 0904 284 313

pekný 3iz. byt na G. Dusíka
Trnava, Počet izieb: 3,
64 m2, 123 000 €
Peter Markovič 0948 636 000

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
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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
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

na ulici Mesačná,
57.04 m2, 133 000 €
Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

Východné Slovensko
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
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