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facebook.com/koberce.breno.sk
instagram.com/koberce_breno_sk Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru

Obšívanie 
kobercov

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme

materiál 100% PP Frisé, 
výber z viacej vzorov, 
rozmerov a farebných 
kombinácií

NOVÁ
KOLEKCIA
kusových kobercov

iál 100% PP FF ii é

Diamond Kids

už od

44,40
E/ks

Akcia platí do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. 
Za prípadné tlačové chyby neručíme Ceny sú uvedené vrátane DPH. 
Zobrazené fotografie sú len ilustračné. 

Inšpirujte sa 
vo Vašej najbližšej 

predajni BRENO 
s najširším sortimentom 

podlahových krytín 

Bratislava, Dunajská Streda, 
Liptovský Mikuláš, Martin, 

Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

8x 
v SR

máme 

najväčší 
výber

kobercov, PVC 
a vinylu

bytové 
PVC 

5mponúkame
tiež 

v šírkach

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 31. 10. 2020! 
Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy 
sa nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby

na akciový tovar, ani na objednávku.

-15%
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pri nákupe

OKTÓBER 2020

cena za rozmer 

80x150 cm

BRENO.sk
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ČISTIAREŇ
PERIA

Vám ponúka výrobu
paplónov a vankúšov

na počkanie.

0902 848 368

Pri zimnom štadióne

v Trnave

do 20. 10. 2020
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Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA  0905 638 627

VYUČUJEM

0905 368 775
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AJ   NJ
RJ   ŠJ

PEDIKÚRA
MANIKÚRA

GEL LAK
Ivona Rakovická - 0907 742 877

Vajanského 31, Trnava

Prijímam nových klientov

25 ročná prax

0
1

-0
 T

T
3

0EXTRA



TT20-41-strana 2

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, STAVBA Najčítanejšie regionálne noviny
2

InzercIa

TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

redakcia: Pekárska 40/a
TrnaVa

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
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zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
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PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
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HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Nenávisť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Svoje nenávisti odieva do subjektív-
nych právd - hľa, technika malých a ne-
úprimných.“ —  Henry De Montherlant. 

Dobrý deň, vážení čitatelia, dnes za-
čínam moju úvahu týmto výrokom zná-
meho  francúzskeho esejistu, spisovateľa 
a dramatika. Definícia nenávisti nám vy-
svetľuje, že nenávisť je hlboká, intenzívna 
emócia vyjadrujúca zaujatosť, nepriateľ-
stvo a odpor voči inej osobe či faktu ňou 
prezentovanému, skupine alebo objektu, 
nenávisť sa spája s potrebou škodiť, a to 
s pocitom radosti, keď k naplneniu tejto 
potreby dôjde. Ide o zmes citu a afektu. 
Na rozdiel od hnevu je nenávisť emocio-
nálnym dôsledkom vážneho konfliktu, 
frustrácie či deprivácie a ako viac-menej 
trvalá psychická zameranosť má vplyv na 
interpersonálne správanie danej osoby.

Naši rodáci, žijúci v zahraničí, si v po-
slednom čase všímajú rozmer nenávisti, 
ktorý sa začína zjavovať na sociálnych 
sieťach, používaných Slovákmi. A žijúc 
zjavne v inom svete, sú zdesení. Keď už 
sme pri tých sociálnych sieťach, budem 
citovať vyjadrenie aspoň jedného z nich, 
tiež na sociálnej sieti: “Mám pocit, že na 
internet majú prikázané chodiť najvulgár-
nejší ľudia. Jedno či mladí, starí, ženy (tie 
sú niekedy ešte vulgárnejšie ako chlapi), 

skrátka na zaplakanie.“ Píše na sociálnej 
sieti lekár slovenského pôvodu, žijúci a 
pracujúci v Nemecku. A pokračuje - čím 
oplzlejšie a vulgárnejšie, čím agresívnej-
šie, tým lepšie. Spŕška vulgárnosti, ne-
ustále osočovanie. Ja mám na všetkých, čo 
píšu tieto ohavnosti, jednu otázku! Čo tým 
chcete dosiahnuť? Čo tak raz aj počúvať? A 
hlavne sa zamyslieť!“ 

Victor Hugo, ktorého, dúfam, netreba 
nijak osobitne predstavovať, povedal toto: 
„Čím menšie je srdce, tým viacej nenávisti 
prechováva“. Áno, „pravda plodí nená-
visť.“ To je zas citát Decima Magna Aus-
oniusa, rímskeho dramatika a básnika, 
jedného z popredných vzdelancov štvrté-
ho storočia. Dalo by sa to povedať aj takto 
- čím viac nenávisti k faktu, tým viac sa 
potvrdzuje jeho pravdivosť. Na Slovensku 
týchto týždňov to platí asi dvojnásobne.

Skutočne sa to nedá bez tých nenávist-
ných slov, statusov, postojov? 
Nedá sa to s rozumom? Boj s 
dvomi pandémiami je oveľa 
zložitejší ako s tou jednou, 
čo tu máme už od jari.

S pozdravom - ROR - 
rúško, odstup, ruky - 
všetko dobré želá

V prípade, 
že máte podozrenie 

na koronavírus, konajte!

Pre verejnosť je dostupná 
infolinka pod taktovkou NCZI. 

Odborníci na čísle 0800 221 234 
odpovedajú na otázky 24 hodín 

denne, 7 dní v týždni.

K dispozícii sú aj - 
Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky – 0917 222 
682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Nepretržite je k dispozícií 
call centrum:

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom 
v Trnave - 0905 903 053
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 4
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PAPIEROVÉ

TAŠKY
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60902 047 516
ZEMNEPRACETRNAVA.SK

BEMAT, spol. s r. o.

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

Mikovíniho 7 � Trnava

- 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 KAMENIVA

�PREDAJ PIESKU
�DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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- riečne:

 podklad pod zámkovú dlažbu

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

bezkonkurenčné ceny

vybavenie objednávky do 2 hodín

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

Strojárenská 4, Trnava

ŠTRKOVŇA TRNAVA

0905 626 048
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+ DOPRAVA
+ DOPRAVA

Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0902 904 711

www.rekomplett.sk

• tienaca technika
• garážové brány

• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

okna@rekomplett.sk

rekomplett@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

• rodinné domy a bytové jadrá
• maliarske a murárske práce
• elektroinštalácie a LED svietidlá
• živicové kamenné koberce
• sadrokartón, zatepľovanie
• strechy (ploché)
• nábytok na mieru - kuchynské
  linky, vstavané skrine

• dvere - interiérové,
  bezpečnostné, protipožiarne
• Schlüter-Systems - nerezové žľaby
  izolácie, podlahové vykurovanie
• plyn, voda, kúrenie
• klimatizácie Carrier
• podlahy - laminátové,
  vinylové, drevené, korkové
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

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

REKONŠTRUKCIE

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
Stretnutie na tejto predajni si dohodnite telefonicky

Predajne s vystavenými pomníkmi:

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

JESENNÉ AKCIE AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

Po - Pia: 9:30 - 16:30 | Sobota: 9:00 - 13:00
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Jedno ráno my pany počtárka donésla dopis 
vačého formátu. Odesílatela som podla razítka 
poznala, no aj tak bol ten dopis velice podozryvý. 
Jak som ho potrásla, néčo v nem hrkotalo. Otvo-
rým prvú obálku a tam okrem druhej aj červené 
zrnká. Bolo to tajomné. Otvorým druhú a v nej tre-
cá. Takú zásilku som ešče vživote nedostala. Ket 
som sa konečne dostala k listu, prekvapilo ma, že 
bol pýsaný ručne (to sa neskaj nenosí). 

Drobučké úhladné pýsmo, jak perličky po-
ložené na papýr. Pýsal my dvacat ročný mláde-
nec-študent, mój ctytel. Hurá! Mám ctytela. Do-
zvedzela som sa, že pravydelne číta mój stĺpček v 
novinách. Též pýše, citujem „ešte je mojím snom, 
byť súčasťou jedného vášho článku v novinách.“ 
Stalo sa! Ešče použijem citáty z jeho listu „ píšem 
vám ako váš čitateľ, obdivovateľ.“ Mladý obdzi-
vuvatel, váš list ma prekvapil a potešil. Na moje 
články ludé reagujú osobne, alebo telefonický, 
nygdo nepýše. Ohlasy sú kladné, no nájdu sa aj 
záporné. 

Tým druhým povým napýšte lepší, ket to výte. 
Ešče citát z listu „Klobúk dole k vašim článkom. 
Ket sa mi dá, vždy si odkladám 
ústrižky.“ To sú slová, keré po-
tešá. Potešil ma aj prístup redk-
cije Trnavska za to, že dopis 
pre mna, adresuvaný k  nim, 
zabalily a poslali na moju ad-
resu. A ešče k temu hrkotavému 
čudu. Pysatel moju obálku zape-
čacil, pečat na obálke sa rozbyla 
a  to bola tá červená  zá-
hada. Dakujem jemu, aj 
redakciji.

Mám ctytela

» bapka Blašková

Večerné správy po novom
Oznámime počty nakazených,

ale ešte predtým,
prečítame, na dobrú noc,

koľko sa dnes narodilo detí.

Zbytočnosti
Nechoďte sa spovedať

keď ste bez viny
a keď máte problém s vládou,

nečítajte vládne noviny.

Nebezpečná jeseň
Ako to skončí, nemáme ani zdania,

s jeseňou sa na nás valia 
vlny chrípky, pandémie a zatýkania.

Ani chlieb, ani hry
A že som taký smelý,

keď nám bude najhoršie, 
kto nás potom rozveselí?

Sme svoji
Preč sú tie krásne časy,

keď nám advokáti pomá-
hali z basy,

pokazilo sa to vlani, 
odkedy sedia v base spolu 

s nami.

Čas tvrdých skúšok
Na ulici ani noha

a po zemi plno rúšok,
no na môj veru,

asi tie rúška ľudí žerú.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

Do nášho tímu prijmeme:



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

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku
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Spanie š150x250cm

polohovateľné opierky

Madlo - polohovacie
+ úložný

SILVIA 2 - M35PU-MOD2

-3B195-MOD3-M20

ROZMER:

    200/470/175cm

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERUSEDACIE SÚPRAVY NA MIERU ADRESA PREDAJNE
TRNAVA, TRSTÍNSKA 9

0907 787 089
www.zarpa.sk

Úložný priestor

polohovacie
operadlo

Akcia platí do 31.10.2020

AKCIA  ZDARMA
Taburet Puf 40/40/v43 • Okrasné vankúše 40/40 - 2ks • Čistiaca sada

Dodatočný matrac na spanie • Dovoz zdarma (bez vynášky) - 5 rokov záruka

zľava
-15%

s inzerátom

LÁTKA -B ľahko 
čistiteľná 1.690 €
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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s. r. o.

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sklexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

Predaj PC dosiek

ochrannej značky
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA 2020

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1190  € • 2-hrob od 1390 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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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.

1 Auto-moto/predaj

» 2 Auto moto/iné

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521

» 3 Byty/predaj

» Predám 3izb. byt s balkónom 
na Tekela 7, Trnava, pôvodný stav, 
cena: 120000 eur, tel: 0907174418

» 4 Byty/prenájom

» Od Nov. Prenajmem 2izb byt s 
balkónom pivnicou parkov-
ným m. V Opoji pri TT za 495 t. 
0907128935

» 5 DOMY/predaj

» 6 POZEMKY/predaj

» 7 REALITY/iné

» 1izb.byt kúpim. 0907158622
» Hľadám dom/ pozemok na pre-
daj. Trnava a okolie. 0944068093

» 8 STAVBA

» 9 DOMÁCNOSŤ

» Ponuka za min. sumu a odvoz 
starú spálňu drevo-orech, ťažké 
2 skrine. 094462

» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám 1.roč. kohúta Hemšira 
(6€), 0907582053

» 11 HOBBY a ŠPORT

» 12 DEŤOM

» 13 RÔZNE/predaj

» Predám lacno zachovalú 
pezinskú škridľu starší typ. 
0903253937

» 14 RÔZNE/iné

» Prosím, kto môže darovať lepší 
INVALIDNÝ VOZÍK pre nechodiacu 
dôchodkyňu? Tel: 0944623979

» 15 HĽADÁM PRÁCU

»  ZOZNAMKA

» 46ročný slobodný hľadá 
slobodnú mamičku alebo ženu 
ktorá nemôže mať deti alebo s 
dieťaťom do 12 rokov ktorá už 
nechce byť samotárka tak ako ja 
najlepšie z dediny obyčajná milá 
dobrosrdečná vek od 40 do 47 
rokov telefón je 0910607906 ahoj
» 37 r diabetik úprimný milý 
hľadá dievča do 40 r na vážny 
vzťah okolie TT 0915479897
» 37 r úprimný milý hľadá dievča 
do 40 r na vážny vzťah okolie TT 
HC PN 0949449436 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

12 DEŤOM 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 
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Priemerná čistá odmena pracovníka je 1125 Kč/deň (cca 43 €)                   

a VIAC, t.j. cca 1.500 € čistého/1,5 mesiaca (výplata               

v  hotovosti). Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. 

Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. 

zmena 10 hod., pracuje sa na úkol! Cestovné a ubytovanie zdarma. 

Strava za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy 

každý týždeň. Nástupy dohodou podľa výberu strediska.

UPOZORNENIE! S nami nemusíte byť hrdinovia, aby ste 
zodpovedne zaistili príjem pre vašu rodinu! Máme 
dokonalý systém izolovaných a bezpečných stredísk, 
ktoré úplne zamedzujú riziko nákazy. S nami tak CHYTRO 
PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. Pomôžeme vám 
zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov. Bezpečné 
ubytovanie, rúška, dezinfekcie a iné sú samozrejmosťou.

Nezamestnanosť ďalej raste a iných možností zarobiť
pred Vianocami už skoro nie je! My Vám ale ponúkame

jak obľúbenú brigádu tak aj veľmi slušný zárobok! 

POSLEDNÝ VEĽKÝ ZÁROBOK PRED VIANOCAMI

0948 880 673

tradične dobré zárobky u tradičných partnerovtradične dobré zárobky u tradičných partnerov

Viac info (stačí prezvoniť - zavoláme naspäť):

Kontakt:
Topeko, s. r. o.,  Ulica Zavarská 9345/10K, 917 01 Trnava
0902 354 969 | topeko@topeko.sk | www.topeko.sk

h¾adá kandidátov

na pozície:

ZÁMOÈNÍK, ZÁMOÈNÍK - ZVÁRAÈ
od 970,- brutto + dohoda

LAKÝRNIK, MONTÁŽNY PRACOVNÍK
od 970,- brutto + dohoda

Náplò práce: výroba a montáž zváraných konštrukcií a dopravníkov
Požiadavky: samostatnosś, VP B a platný ZP výhodou
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Súkromná spoločnosť
prijme

(vysokoškolák,
MD, dôchodkyňa)

do novinového stánku 
v Smoleniciach 

na zastupovanie dovolenky,
PN, mzda 3,40 eur/hod. brutto

+ zákonom stanovené príplatky.

Bližšie informácie poskytneme v čase

od 8:00 do 15:00 h. (pon-pia)

na tel. č.: 0902 953 066

BRIGÁDNIKA
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,

víkendy voľno. Plat 650 €

mesačne brutto + odmeny +

bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542

PRACUJ

U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY

VODIČ VZV A INÉ

8
5

_0
6

9
2

w
w

w
.k

o
n

s
tr

u
k

te
r.

s
k

9
9
-0
1
6
3

Obchodný zástupca

pre zubné ambulancie

práca na živnosť s vlastným autom

0910 458 508
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INZERCIA
0905 534 595
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Strechy v objatí s prírodou

Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!

   www.blachotrapez.sk   |   www.chcemepomahat.sk

Viac info na webe: 
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STAVMAT - Zavarská 10F, Trnava

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

• Odvoz odpadu – komunálny, 
   stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kame a
• Búracie práce
   s odvozom odpadu
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Cena:
80€/mesiac
0907 635 7070907 635 707

PRENAJMEM SKLADOVÉ

KONTAJNERY V TRNAVE
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Trnavská radnica má v pláne po-
staviť v Modranke lávku cez potok 
Trnávka. Slúžiť by mala peším aj 
cyklistom.

Nová lávka pre peších a cyklistov sa 
bude nachádzať v blízkosti Základnej 
školy s materskou školou v Modranke. 
„Verejné obstarávanie na projektanta 
bolo ukončené a víťazovi bola zaslaná 
zmluva na podpis. Po jej podpísaní sa 
začnú práce na projektovej dokumen-
tácii,“ potvrdila v súvislosti s projektom 
Veronika Majtánová, hovorkyňa Trnavy.

Lávka bude široká tri metre
Materiál lávky bude navrhnutý z oce-

le a dreva. Lávka bude riešená ako spo-
ločný chodník pre chodcov a cyklistov, 
vybudovaná bude v šírke tri metre a jej 
dĺžka bude približne 16 metrov, podob-
ne ako meria aktuálne využívaný most. 
Umiestnená bude tak, aby bolo v budúc-
nosti možné rozšíriť most na dva jazdné 
pruhy. Požiadavkou zo strany trnavskej 
radnice je, aby bola lávka v Modran-
ke vybudovaná podobným spôsobom 
akým bola postavená lávka, ktorá pre-
mosťuje potok Trnávka medzi ulicami 
Fraňa Kráľa a Šípová v Trnave. Tá bola 
zrealizovaná ešte v roku 2017, pričom 
konštrukcia lávky je verejne prístupná. 
„K lávke budú dobudované chodníky z 
oboch strán tak, aby bola lávka logicky 

napojená na sieť jestvujúcich chodní-
kov. Chodník k areálu zdravia bude zre-
konštruovaný a dôjde k jeho rozšíreniu o 
zhruba 1,5 metra, čím by mal dosiahnuť 
výslednú šírku 3 metre. Chodníky budú 
z bezfázovej vsakovacej dlažby, pričom 
prebytočná voda bude odvedená do 
priľahlej plochy zelene. Súčasťou bude 
aj posun prípadne výmena stĺpov verej-
ného osvetlenia s použitím moderných 
LED svietidiel,“ uvádza sa v podkladoch 
k projektu. Ešte pred začatím staveb-
ných prác musí byť v zmysle podkladov 

zabezpečená aj ochrana stromov. „Pro-
jekt má ďalej navrhnúť na podklade 
prieskumu dotknutých stromov nevy-
hnutné pestovateľské opatrenia na ich 
ozdravenie, odborné ošetrenie, na ich 
funkčnú a estetickú úpravu, úpravu 
podchodnej výšky a prípadnú nevy-
hnutnú náhradnú výsadbu,“ píše sa v 
podkladoch k projektu. V prípade, že 
bude nutné odstrániť niektorý zo stro-
mov v dosahu stavby, bude spracovaný 
aj návrh náhradnej výsadby.

TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Pribudnú chodníky aj nové osvetlenie

V Modranke postavia lávku

SPRAVODAJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
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Lávka v Modranke má byť riešená podobne, ako lávka, ktorá premosťuje potok 
Trnávka medzi ulicami Fraňa Kráľa a Šípová v Trnave.

Ak máte doma nepotrebnú práčku, 
chladničku či mikrovlnku, už čosko-
ro vám ich bezplatne odvezú pria-
mo z adresy vášho bydliska. Stačí si 
službu objednať z pohodlia domova.

Novú službu v oblasti ekologického 
nakladania s elektroodpadom budú 
môcť Trnavčania využívať už od 17. 
októbra. „V Trnave plánujeme zatiaľ 
poskytovať službu bezplatného zberu 
elektroodpadu raz za mesiac. V prípade 
zvýšeného záujmu o zber je možné, že 
ju budeme poskytovať častejšie,“ uvied-
la Jana Nahálková, PR manažérka EN-
VIDOMU, ktorý túto službu poskytuje 
ako zmluvný partner Trnavy.

S väčším spotrebičom 
odvezú aj menšie

V rámci novej služby pôjde o celoročný 
bezplatný zber veľkých a ťažkých spotre-
bičov najmä zo skupiny takzvanej bielej 
techniky. „Obyvatelia Trnavy sa tak budú 
môcť pohodlne, ekologicky a zadarmo 
zbaviť napríklad chladničiek, mrazni-
čiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, 
sporákov, rúr ale aj varných dosiek, mo-
bilných klimatizácií, radiátorov, ohrieva-
čov, mikrovlniek či vysávačov,“ objasňuje 
J. Nahálková a dodáva, že ak nahlásite do 

zberu aspoň jeden väčší spotrebič, spolu 
s ním vám odvezú aj iné menšie spotrebi-
če. Zber televízorov a monitorov sa týmto 
spôsobom zberu nezabezpečuje.

Novú službu zberu 
elektroodpadu si treba objednať

Zber je možné objednávať jednodu-
cho, online, cez internetovú stránku 
www.zberelektroodpadu.sk. Najbližší 
termín zberu v Trnave je už v sobotu 
17. októbra 2020 od 8.00 do 12.00 hod. 
Objednávku na zber treba vystaviť naj-

neskôr 2 dni pred termínom zberu, teda 
najneskôr vo štvrtok 15.10. 2020.

Spotrebič očistite a nachystajte
Spotrebiče treba pred ich odovzda-

ním do zberu očistiť, vyliať vodu z filtra 
práčky alebo odmraziť mrazničku. V 
deň zberu vyložte vaše staré spotrebi-
če do vchodu bytovky alebo za bránu 
domu. Zamestnanci ENVIDOMU vám 
zatelefonujú alebo zazvonia na zvonček 
a následne spotrebiče odvezú na ekolo-
gickú recykláciu.                                      ren

Novú službu si treba objednať

Bezplatný zber elektroodpadu

Spotrebič vám odvezú bezplatne.                                                  zdroj foto ENVIDOM

Kultúrne centrum 
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli na 
prvom poschodí meštianskeho domu 
na Štefánikovej 4. Online podujatia 
budeme streamovať na Facebooku, na 
stránke kultúrneho centra Malý Ber-
lín. Celý program: www.malyberlin.sk

12. 10. o 19.00
Prednáška: Architektúra starostlivosti
Ako súvisí starostlivosť a architektúra? Slo-
vensko má bohaté zdroje minerálnych vôd, 
ktoré premenili množstvo miest na kúpeľ-
né zóny a umožnili vzniknúť veľkému poč-
tu kúpeľných stavieb. Prednáška sa bude 
venovať fenoménu kúpeľníctva na území 
dnešného Slovenska v období po druhej 
svetovej vojne a ich stavu v súčasnosti. 
Prednášať bude architekt Martin Zaiček.

13. 10. o 19.00
Prednáška: Veda v CenTTre - ví-
rusy okolo nás
Aké majú vírusy vlastnosti, prečo sa do-
kážu rýchlo meniť, prispôsobovať hosti-
teľovi a ako sa šíria? Akými metódami ich 
môžeme diagnostikovať? Je rozdiel medzi 
vírusom chrípky a koronavírusom? Téma 
poskytuje veľa otázok a my sa spolu s Ing. 
Miroslavom Grasom DrSc. pokúsime na ne 
nájsť odpovede.

17. 10. o 14.00
Workshop: Základy práce v DAW 
(Digital Audio Workstation) °1
V rámci workshopu sa zoznámime so zák-
ladnými princípmi práce v takmer akom-
koľvek DAW (Digitálna zvuková pracovná 
stanica, čo je iba veľmi pekný a odborný 
názov pre zvukový a hudobný strihový sof-
tvér) a na základe jednoduchej práce so 
strihaním/vrstvením zvukov a využívaním 
základných efektov a kriviek vytvoríme 
vlastné zvukové efekty.

18. 10. o 14.00
Workshop: Vyvolaj si fotku z mobilu
Vyvolajte si vlastné fotografie priamo z mo-
bilu. Workshop je ideálnym začiatkom pre 
zamilovanie sa do analógového procesu 
vyvolávania fotografií. Lektorka Ema Lan-
čaričová priblíži celý proces vyvolávania 
fotografie a fungovania tmavej komory. Ná-
sledne si vyhrniete rukávy a pustíte sa do 
manuálnej práce.

18. 10. o 18.00
Kino: Samotáři
Hlášky, ktoré zľudoveli, scény, ktoré pozná-
me naspamäť. Samotári sa po dvadsiatich 
rokoch od premiéry vracajú do kín v obno-
venej premiére v digitálne reštaurovanej 
verzii. Miestami bizarná tragikomédia o 
ľuďoch, ktorý sa v životoch stratili a snažia 
sa nájsť svoje šťastie.

18. 10. o 20.00
Kino: Sólo
Hudobný génius, klavírny virtuóz, úžasný 
skladateľ – Martin P. Posledné roky však 
miesto skladania hudby a hrania strávil 
v najväčšom psychiatrickom zariadení v 
latinskej Amerike. Dokument o výnimoč-
nom talente, jeho páde a návrate do života, 
priveľkých očakávaniach a ich vplyve na 
osobnosť citlivého človeka.
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Trnavská radnica má v pláne po-
staviť v Modranke lávku cez potok 
Trnávka. Slúžiť by mala peším aj 
cyklistom.

Nová lávka pre peších a cyklistov sa 
bude nachádzať v blízkosti Základnej 
školy s materskou školou v Modranke. 
„Verejné obstarávanie na projektanta 
bolo ukončené a víťazovi bola zaslaná 
zmluva na podpis. Po jej podpísaní sa 
začnú práce na projektovej dokumen-
tácii,“ potvrdila v súvislosti s projektom 
Veronika Majtánová, hovorkyňa Trnavy.

Lávka bude široká tri metre
Materiál lávky bude navrhnutý z oce-

le a dreva. Lávka bude riešená ako spo-
ločný chodník pre chodcov a cyklistov, 
vybudovaná bude v šírke tri metre a jej 
dĺžka bude približne 16 metrov, podob-
ne ako meria aktuálne využívaný most. 
Umiestnená bude tak, aby bolo v budúc-
nosti možné rozšíriť most na dva jazdné 
pruhy. Požiadavkou zo strany trnavskej 
radnice je, aby bola lávka v Modran-
ke vybudovaná podobným spôsobom 
akým bola postavená lávka, ktorá pre-
mosťuje potok Trnávka medzi ulicami 
Fraňa Kráľa a Šípová v Trnave. Tá bola 
zrealizovaná ešte v roku 2017, pričom 
konštrukcia lávky je verejne prístupná. 
„K lávke budú dobudované chodníky z 
oboch strán tak, aby bola lávka logicky 

napojená na sieť jestvujúcich chodní-
kov. Chodník k areálu zdravia bude zre-
konštruovaný a dôjde k jeho rozšíreniu o 
zhruba 1,5 metra, čím by mal dosiahnuť 
výslednú šírku 3 metre. Chodníky budú 
z bezfázovej vsakovacej dlažby, pričom 
prebytočná voda bude odvedená do 
priľahlej plochy zelene. Súčasťou bude 
aj posun prípadne výmena stĺpov verej-
ného osvetlenia s použitím moderných 
LED svietidiel,“ uvádza sa v podkladoch 
k projektu. Ešte pred začatím staveb-
ných prác musí byť v zmysle podkladov 

zabezpečená aj ochrana stromov. „Pro-
jekt má ďalej navrhnúť na podklade 
prieskumu dotknutých stromov nevy-
hnutné pestovateľské opatrenia na ich 
ozdravenie, odborné ošetrenie, na ich 
funkčnú a estetickú úpravu, úpravu 
podchodnej výšky a prípadnú nevy-
hnutnú náhradnú výsadbu,“ píše sa v 
podkladoch k projektu. V prípade, že 
bude nutné odstrániť niektorý zo stro-
mov v dosahu stavby, bude spracovaný 
aj návrh náhradnej výsadby.

TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Pribudnú chodníky aj nové osvetlenie

V Modranke postavia lávku

Lávka v Modranke má byť riešená podobne, ako lávka, ktorá premosťuje potok 
Trnávka medzi ulicami Fraňa Kráľa a Šípová v Trnave.

Ak máte doma nepotrebnú práčku, 
chladničku či mikrovlnku, už čosko-
ro vám ich bezplatne odvezú pria-
mo z adresy vášho bydliska. Stačí si 
službu objednať z pohodlia domova.

Novú službu v oblasti ekologického 
nakladania s elektroodpadom budú 
môcť Trnavčania využívať už od 17. 
októbra. „V Trnave plánujeme zatiaľ 
poskytovať službu bezplatného zberu 
elektroodpadu raz za mesiac. V prípade 
zvýšeného záujmu o zber je možné, že 
ju budeme poskytovať častejšie,“ uvied-
la Jana Nahálková, PR manažérka EN-
VIDOMU, ktorý túto službu poskytuje 
ako zmluvný partner Trnavy.

S väčším spotrebičom 
odvezú aj menšie

V rámci novej služby pôjde o celoročný 
bezplatný zber veľkých a ťažkých spotre-
bičov najmä zo skupiny takzvanej bielej 
techniky. „Obyvatelia Trnavy sa tak budú 
môcť pohodlne, ekologicky a zadarmo 
zbaviť napríklad chladničiek, mrazni-
čiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, 
sporákov, rúr ale aj varných dosiek, mo-
bilných klimatizácií, radiátorov, ohrieva-
čov, mikrovlniek či vysávačov,“ objasňuje 
J. Nahálková a dodáva, že ak nahlásite do 

zberu aspoň jeden väčší spotrebič, spolu 
s ním vám odvezú aj iné menšie spotrebi-
če. Zber televízorov a monitorov sa týmto 
spôsobom zberu nezabezpečuje.

Novú službu zberu 
elektroodpadu si treba objednať

Zber je možné objednávať jednodu-
cho, online, cez internetovú stránku 
www.zberelektroodpadu.sk. Najbližší 
termín zberu v Trnave je už v sobotu 
17. októbra 2020 od 8.00 do 12.00 hod. 
Objednávku na zber treba vystaviť naj-

neskôr 2 dni pred termínom zberu, teda 
najneskôr vo štvrtok 15.10. 2020.

Spotrebič očistite a nachystajte
Spotrebiče treba pred ich odovzda-

ním do zberu očistiť, vyliať vodu z filtra 
práčky alebo odmraziť mrazničku. V 
deň zberu vyložte vaše staré spotrebi-
če do vchodu bytovky alebo za bránu 
domu. Zamestnanci ENVIDOMU vám 
zatelefonujú alebo zazvonia na zvonček 
a následne spotrebiče odvezú na ekolo-
gickú recykláciu.                                      ren

Novú službu si treba objednať

Bezplatný zber elektroodpadu

Spotrebič vám odvezú bezplatne.                                                  zdroj foto ENVIDOM

Kultúrne centrum 
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli na 
prvom poschodí meštianskeho domu 
na Štefánikovej 4. Online podujatia 
budeme streamovať na Facebooku, na 
stránke kultúrneho centra Malý Ber-
lín. Celý program: www.malyberlin.sk

12. 10. o 19.00
Prednáška: Architektúra starostlivosti
Ako súvisí starostlivosť a architektúra? Slo-
vensko má bohaté zdroje minerálnych vôd, 
ktoré premenili množstvo miest na kúpeľ-
né zóny a umožnili vzniknúť veľkému poč-
tu kúpeľných stavieb. Prednáška sa bude 
venovať fenoménu kúpeľníctva na území 
dnešného Slovenska v období po druhej 
svetovej vojne a ich stavu v súčasnosti. 
Prednášať bude architekt Martin Zaiček.

13. 10. o 19.00
Prednáška: Veda v CenTTre - ví-
rusy okolo nás
Aké majú vírusy vlastnosti, prečo sa do-
kážu rýchlo meniť, prispôsobovať hosti-
teľovi a ako sa šíria? Akými metódami ich 
môžeme diagnostikovať? Je rozdiel medzi 
vírusom chrípky a koronavírusom? Téma 
poskytuje veľa otázok a my sa spolu s Ing. 
Miroslavom Grasom DrSc. pokúsime na ne 
nájsť odpovede.

17. 10. o 14.00
Workshop: Základy práce v DAW 
(Digital Audio Workstation) °1
V rámci workshopu sa zoznámime so zák-
ladnými princípmi práce v takmer akom-
koľvek DAW (Digitálna zvuková pracovná 
stanica, čo je iba veľmi pekný a odborný 
názov pre zvukový a hudobný strihový sof-
tvér) a na základe jednoduchej práce so 
strihaním/vrstvením zvukov a využívaním 
základných efektov a kriviek vytvoríme 
vlastné zvukové efekty.

18. 10. o 14.00
Workshop: Vyvolaj si fotku z mobilu
Vyvolajte si vlastné fotografie priamo z mo-
bilu. Workshop je ideálnym začiatkom pre 
zamilovanie sa do analógového procesu 
vyvolávania fotografií. Lektorka Ema Lan-
čaričová priblíži celý proces vyvolávania 
fotografie a fungovania tmavej komory. Ná-
sledne si vyhrniete rukávy a pustíte sa do 
manuálnej práce.

18. 10. o 18.00
Kino: Samotáři
Hlášky, ktoré zľudoveli, scény, ktoré pozná-
me naspamäť. Samotári sa po dvadsiatich 
rokoch od premiéry vracajú do kín v obno-
venej premiére v digitálne reštaurovanej 
verzii. Miestami bizarná tragikomédia o 
ľuďoch, ktorý sa v životoch stratili a snažia 
sa nájsť svoje šťastie.

18. 10. o 20.00
Kino: Sólo
Hudobný génius, klavírny virtuóz, úžasný 
skladateľ – Martin P. Posledné roky však 
miesto skladania hudby a hrania strávil 
v najväčšom psychiatrickom zariadení v 
latinskej Amerike. Dokument o výnimoč-
nom talente, jeho páde a návrate do života, 
priveľkých očakávaniach a ich vplyve na 
osobnosť citlivého človeka. 0
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SŤAHOVANIE
0907 643 542 • www.stahovanie-ttrans.sk
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na doplnky k oknám!
Super CENY
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...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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ŠTÝLOVÁ DETSKÁ MÓDA
veľkosti 0-164

Obchodný dom Jednota,
Trojičné námestie, Trnava

otvárame 16.10.
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Ľudí s ochorením na koronavírus 
na Slovensku každým dňom pri-
búda. Odborníci neustále zdôraz-
ňujú, že v tomto prípade zohráva 
dôležitú úlohu dobrá imunita.

Obranyschopnosť organizmu môžete 
podporiť zvýšeným príjmom vitamínov 
A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny 
B – komplexu. Získate ich konzumá-
ciou dostatočného množstva čerstvej 
zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. 
Zabúdať by ste nemali ani na doplnenie 
prvkov ako sú zinok (Zn), meď (Cu) a se-
lén (Se). Potrebné je však zvýšiť aj obsah 
vitamínu D, ktorý nám okrem slnka ve-
dia poskytnúť aj morské ryby, vajcia či 
mliečne výrobky.

Jablká jedzte každý deň
Prísun veľmi prospešných vitamínov 

si zabezpečíte každodennou konzumá-
ciou jabĺk. Obsahujú vitamín A, B1, B2, 
B6, B12, C, E, K, kyselinu pantoténová, 
niacín, biotín, kyselinu listovú a cholín, 
pričom prevažná časť týchto vitamínov 
sa nachádza najmä v šupke. Mimoriad-
ne bohaté sú jablká nielen na vitamíny, 
ale aj stopové prvky. Majú vysoký obsah 
draslíka a obsahujú až 30 % vlákniny.

Kapusta je liek
Kapusta obsahuje obrovské množ-

stvo vitamínu C, provitamín vitamínu 
A a vitamíny E, K, B1, B2. Okrem toho 
je plná minerálov ako vápnik, horčík, 
železo. Bohatá je tiež na soli kyseliny 
fosforečnej, glykozidy a enzýmy. Obsa-
huje aj vlákninu, ktorá pomáha správ-
nemu fungovaniu čriev. Za najzdravšiu 
je pritom považovaná kvasená kapusta. 
Baktérie kyseliny mliečnej, ktoré vzni-
kajú pri kvasení podporujú látkovú 
premenu, zlepšujú črevnú flóru, a tým 
zvyšujú odolnosť imunitného systému 
proti vírusom či infekciám.

Paprika upevní zdravie
Paprika obsahuje najmä vitamíny B, 

C a K a tiež minerálne látky, ako je váp-
nik, draslík, železo a horčík. Vitamínu 
C je v nej dokonca viac ako v citrónoch.

Ryby aspoň dvakrát do týždňa
Ryby by sme si mali podľa odborní-

kov zaradiť na náš jedálny lístok aspoň 
dvakrát do týždňa, pretože sú bohatým 
zdrojom vitamínov A a D. Vitamín D sa 
nachádza najmä v morských rybách 
a vitamín A obsahujú aj sladkovod-
né ryby, pričom najviac úhor, kapor a 
pstruh. Ryby sú však aj významným 

zdrojom minerálnych látok.

Hliva ustricovitá podporí imunitu
Táto drevokazná huba zohráva dôle-

žitú úlohu pri podpore našej imunity. 
Obsahuje vitamíny skupiny B, C, D a K. 
No nájdeme v nej aj nenasýtené mastné 
kyseliny, steroly, proteíny a vlákninu. 
Bohatá je tiež na stopové prvky selén, 
železo, zinok, meď, sodík, chróm a jód. 
Najvýznamnejšími látkami v nej ob-
siahnuté sú betaglukány.

Bylinkové čaje
Doplniť dôležité vitamíny a podporiť 

imunitu pomôžu tiež bylinkové čaje, 
ktoré si môžete prisladiť lyžičkou medu. 
Siahnuť by ste mali v tomto období 
najmä po rakytníku či šípkach, ktoré 
sú vyzbrojené veľkým množstvom vita-
mínu C. Zabudnúť však netreba ani na 
echinaceu.

Pohyb a pobyt 
na čerstvom vzduchu

Podľa odborníkov je nutné dbať aj 
na pitný režim a piť pravidelne. Okrem 
čistej vody sa hodí striedať tiež rôzne 
minerálky a bylinkové čaje. Na posil-
nenie celkovej odolnosti organizmu 
odporúčajú udržiavať sa v dobrej fyzic-
kej kondícii v podobe cvičenia a každo-
denného pobytu na čerstvom vzduchu. 
Vhodné je chodiť na krátke prechádzky, 
beh, či cyklistiku, ale rozhodne nie na 
frekventované miesta. Imunitu podpo-
ríte aj dostatkom spánku a otužovaním.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Myslite na dostatočný príjem vitamínov

Podporou imunity proti 
koronavírusu

Doprajte si čerstvú zeleninu.                                                       autor foto b1-foto pixabay

Recepty ako pripraviť domáce 
smoothie na mnoho spôso-
bov, nájdete na našej novej 

webovej stránke cujte.sk

SPOlOČnOsť Najčítanejšie regionálne noviny
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ZDRAVIE Z HERBÁRA 
Namixujte si nápoje 
plné vitamínov
Mixovaním ovocia a zeleniny zís-
kame hustý nápoj plný vitamínov. 
Reč je o smoothie, ktoré si môže-
me pripraviť na mnoho spôsobov 
a spestriť si tak náš jedálniček.

Aby sme zo smoothie získali čo naj-
viac vitamínov, mali by sme ho vypiť 
čerstvo pripravené a pridať doň aj pár 
kvapiek oleja alebo za hrsť semiačok 
či orechov. Obohatiť ho môžeme aj 
rastlinným mliekom či bielym jogur-
tom. Zaujímavú chuť získame, ak do 
smoothie pridáme bylinky.

Ovocné smoothie 
s mandľovým mliekom

Suroviny: 1/2 hrnčeka mandľového 
mlieka, 1 banán, 1/2 hrnčeka manga, 
1/2 hrnčeka jahôd, 1 kávovú lyžičku 
chia semienok

Postup: Ovocie očistite, nakrájajte 
na menšie kúsky a vložte aspoň na ho-
dinu do mrazničky. Potom ho vyberte, 
vložte do mixéra, zalejte mandľovým 
mliekom a pridajte chia semienka. 
Všetky suroviny v mixéri rozmixujte na 
hladké smoothie.

Jahodové smoothie 
s bielym jogurtom

Suroviny: 170 g bieleho jogurtu, 10 
mandlí, 150 gramov mrazených alebo 
čerstvých jahôd, 180 ml ľadového zele-
ného čaju, 1 čajovú lyžička škorice

Postup: Do mixéra vložte všetky su-
roviny okrem škorice a všetko spolu 
rozmixujte. Následne prelejte do pohá-
ra a posypete škoricou.

Cviklové smoohie 
s mrkvou a jablkami

Suroviny: 1 cviklu, 2 jablká, 1 čajo-
vú lyžičku limetkovej šťavy, polovicu 
mrkvy, štipku mletej škorice

Postup: Cviklu aj jablká očistite, 
umyte, pokrájajte na kocky a vložte do 
mixéra. Potom pridajte do mixéra aj 
šťavu z limetky a mletú škoricu. Všetko 
dôkladne rozmixujte. Ak by bol nápoj 
príliš hustý, zrieďte ho vodou do poža-
dovanej hustoty.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Jablká jedzte každý deň.                                                                             zdroj foto pixabay

ilustračné foto    autor silviarita pixabay
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Ľudí s ochorením na koronavírus 
na Slovensku každým dňom pri-
búda. Odborníci neustále zdôraz-
ňujú, že v tomto prípade zohráva 
dôležitú úlohu dobrá imunita.

Obranyschopnosť organizmu môžete 
podporiť zvýšeným príjmom vitamínov 
A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny 
B – komplexu. Získate ich konzumá-
ciou dostatočného množstva čerstvej 
zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. 
Zabúdať by ste nemali ani na doplnenie 
prvkov ako sú zinok (Zn), meď (Cu) a se-
lén (Se). Potrebné je však zvýšiť aj obsah 
vitamínu D, ktorý nám okrem slnka ve-
dia poskytnúť aj morské ryby, vajcia či 
mliečne výrobky.

Jablká jedzte každý deň
Prísun veľmi prospešných vitamínov 

si zabezpečíte každodennou konzumá-
ciou jabĺk. Obsahujú vitamín A, B1, B2, 
B6, B12, C, E, K, kyselinu pantoténová, 
niacín, biotín, kyselinu listovú a cholín, 
pričom prevažná časť týchto vitamínov 
sa nachádza najmä v šupke. Mimoriad-
ne bohaté sú jablká nielen na vitamíny, 
ale aj stopové prvky. Majú vysoký obsah 
draslíka a obsahujú až 30 % vlákniny.

Kapusta je liek
Kapusta obsahuje obrovské množ-

stvo vitamínu C, provitamín vitamínu 
A a vitamíny E, K, B1, B2. Okrem toho 
je plná minerálov ako vápnik, horčík, 
železo. Bohatá je tiež na soli kyseliny 
fosforečnej, glykozidy a enzýmy. Obsa-
huje aj vlákninu, ktorá pomáha správ-
nemu fungovaniu čriev. Za najzdravšiu 
je pritom považovaná kvasená kapusta. 
Baktérie kyseliny mliečnej, ktoré vzni-
kajú pri kvasení podporujú látkovú 
premenu, zlepšujú črevnú flóru, a tým 
zvyšujú odolnosť imunitného systému 
proti vírusom či infekciám.

Paprika upevní zdravie
Paprika obsahuje najmä vitamíny B, 

C a K a tiež minerálne látky, ako je váp-
nik, draslík, železo a horčík. Vitamínu 
C je v nej dokonca viac ako v citrónoch.

Ryby aspoň dvakrát do týždňa
Ryby by sme si mali podľa odborní-

kov zaradiť na náš jedálny lístok aspoň 
dvakrát do týždňa, pretože sú bohatým 
zdrojom vitamínov A a D. Vitamín D sa 
nachádza najmä v morských rybách 
a vitamín A obsahujú aj sladkovod-
né ryby, pričom najviac úhor, kapor a 
pstruh. Ryby sú však aj významným 

zdrojom minerálnych látok.

Hliva ustricovitá podporí imunitu
Táto drevokazná huba zohráva dôle-

žitú úlohu pri podpore našej imunity. 
Obsahuje vitamíny skupiny B, C, D a K. 
No nájdeme v nej aj nenasýtené mastné 
kyseliny, steroly, proteíny a vlákninu. 
Bohatá je tiež na stopové prvky selén, 
železo, zinok, meď, sodík, chróm a jód. 
Najvýznamnejšími látkami v nej ob-
siahnuté sú betaglukány.

Bylinkové čaje
Doplniť dôležité vitamíny a podporiť 

imunitu pomôžu tiež bylinkové čaje, 
ktoré si môžete prisladiť lyžičkou medu. 
Siahnuť by ste mali v tomto období 
najmä po rakytníku či šípkach, ktoré 
sú vyzbrojené veľkým množstvom vita-
mínu C. Zabudnúť však netreba ani na 
echinaceu.

Pohyb a pobyt 
na čerstvom vzduchu

Podľa odborníkov je nutné dbať aj 
na pitný režim a piť pravidelne. Okrem 
čistej vody sa hodí striedať tiež rôzne 
minerálky a bylinkové čaje. Na posil-
nenie celkovej odolnosti organizmu 
odporúčajú udržiavať sa v dobrej fyzic-
kej kondícii v podobe cvičenia a každo-
denného pobytu na čerstvom vzduchu. 
Vhodné je chodiť na krátke prechádzky, 
beh, či cyklistiku, ale rozhodne nie na 
frekventované miesta. Imunitu podpo-
ríte aj dostatkom spánku a otužovaním.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Myslite na dostatočný príjem vitamínov

Podporou imunity proti 
koronavírusu

Doprajte si čerstvú zeleninu.                                                       autor foto b1-foto pixabay

Recepty ako pripraviť domáce 
smoothie na mnoho spôso-
bov, nájdete na našej novej 

webovej stránke cujte.sk

ZDRAVIE Z HERBÁRA 
Namixujte si nápoje 
plné vitamínov
Mixovaním ovocia a zeleniny zís-
kame hustý nápoj plný vitamínov. 
Reč je o smoothie, ktoré si môže-
me pripraviť na mnoho spôsobov 
a spestriť si tak náš jedálniček.

Aby sme zo smoothie získali čo naj-
viac vitamínov, mali by sme ho vypiť 
čerstvo pripravené a pridať doň aj pár 
kvapiek oleja alebo za hrsť semiačok 
či orechov. Obohatiť ho môžeme aj 
rastlinným mliekom či bielym jogur-
tom. Zaujímavú chuť získame, ak do 
smoothie pridáme bylinky.

Ovocné smoothie 
s mandľovým mliekom

Suroviny: 1/2 hrnčeka mandľového 
mlieka, 1 banán, 1/2 hrnčeka manga, 
1/2 hrnčeka jahôd, 1 kávovú lyžičku 
chia semienok

Postup: Ovocie očistite, nakrájajte 
na menšie kúsky a vložte aspoň na ho-
dinu do mrazničky. Potom ho vyberte, 
vložte do mixéra, zalejte mandľovým 
mliekom a pridajte chia semienka. 
Všetky suroviny v mixéri rozmixujte na 
hladké smoothie.

Jahodové smoothie 
s bielym jogurtom

Suroviny: 170 g bieleho jogurtu, 10 
mandlí, 150 gramov mrazených alebo 
čerstvých jahôd, 180 ml ľadového zele-
ného čaju, 1 čajovú lyžička škorice

Postup: Do mixéra vložte všetky su-
roviny okrem škorice a všetko spolu 
rozmixujte. Následne prelejte do pohá-
ra a posypete škoricou.

Cviklové smoohie 
s mrkvou a jablkami

Suroviny: 1 cviklu, 2 jablká, 1 čajo-
vú lyžičku limetkovej šťavy, polovicu 
mrkvy, štipku mletej škorice

Postup: Cviklu aj jablká očistite, 
umyte, pokrájajte na kocky a vložte do 
mixéra. Potom pridajte do mixéra aj 
šťavu z limetky a mletú škoricu. Všetko 
dôkladne rozmixujte. Ak by bol nápoj 
príliš hustý, zrieďte ho vodou do poža-
dovanej hustoty.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Jablká jedzte každý deň.                                                                             zdroj foto pixabay

ilustračné foto    autor silviarita pixabay
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
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KUCHYNE
ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

0904 951 627

PRERÁBKY
BYTOV a DOMOV

NAKOMPLET
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KÚPIM 
ORNÚ PÔDU / PASIENKY

V TRNAVE A OKOLÍ

za cenu: 0,40 € až 1,20 € /m2

0903 360 600
zdenek79@orangemail.sk

IBA POZEMOK V CELKU
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

ROZVOZ Zabezpečímeobjednávky telefonickykrmivo pre nosnice, rastová a znášková

NOVINKA - Od oktobra

Brojlerové kurence na

zarezanie chované na KUKURICI

• Mulard káčere na výkrm
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

Od 1. júna do 15. septembra sa na 
celom Slovensku uskutočnil už 11. 
ročník Zbierky školských pomôcok. 
Na území Spišu, Oravy a Liptova ju 
organizovala regionálna Spišská 
katolícka charita. 

Aj napriek náročnej situácii ohľa-
dom pandémie sa však podarilo vy-
zbierať veľké množstvo pomôcok. 
Začiatok školského roka je pre mnohé 
rodiny v núdzi veľmi finančne náročný. 
Aj preto sa Spišská katolícka charita 
zapája do Zbierky školských pomôcok, 
ktorú každoročne zastrešuje Slovenská 
katolícka charita. V regióne Spišskej 
katolíckej charity bolo k dispozícii až 
14 zberných miest, kde mohli ľudia 
priniesť nové, ale aj používané školské 
pomôcky.

Deti vďaka darom od dobrých ľudí 
dostali množstvo potrebných škol-
ských pomôcok, od zošitov, perační-
kov, farbičiek, pier, cez ceruzky, obaly 
na zošity, kružidlá, strúhadlá, pravít-
ka, dosky, nožnice, uhlomery, gumy, 
fixky, štetce, farebné papiere, výkresy, 
notesy a dokonca do rodín poputovali 
aj desiatky používaných, ale aj úplne 
nových školských tašiek. 

Do zbierky sa zapojilo množstvo 
jednotlivcov, rodín, farností, mestské 
samosprávy, ale aj rôzne firmy so škol-
skými potrebami. Novinkou bolo zber-

né miesto v OC MAX Poprad, kde ste sa 
mohli stretnúť s našimi dobrovoľníkmi.

Počas tohto ročníka sa v tomto 
regióne vyzbieralo neuveriteľných 30 
105 kusov pomôcok. V rámci celého 
Slovenska sa vyzbieralo vyše 55 000 
kusov potrebných školských pomôcok. 
Jednotlivé pomôcky sa už distribuova-
li do rodín, ktoré majú rôzne finančné 
problémy. 

Ak ste sa do zbierky nestihli zapojiť 
a chceli by ste darovať núdznym deťom 
akékoľvek školské pomôcky, ozvite 
sa nám. Všetky potrebné kontakty na 
Spišskú katolícku charitu nájdete na 
stránke: www.caritas.sk.

Spišská katolícka charita je samo-
statný právny subjekt Spišskej diecézy, 
konfederatívne združeným v Sloven-
skej katolíckej charite. Svojou činnos-
ťou nadväzuje na činnosť Diecezálnej 
charity v Spišskej diecéze, ktorá bola 
od roku 1927 jedným z členov Ústrednej 
Karity na Slovensku.

Zbierka 
školských pomôcok vyvrcholila

» Zdroj: SKCH

DOSEKÁVANIE

A OBNOVA
PÍSMA

NA CINTORÍNE

KAMENÁRSTVO KNOR
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0905 450 988
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www.kamenarstvoknor.sk
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961
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PÍLA DOLNÉ OREŠANY

0940 621 251  c
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

TOPOĽČIANKY

V PONUKE AJ

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

možný nákup sobota - nedeľa
po tel. dohode

AKCIOVÉ CENY
na nebrzdené vozíky AKCIA na brzdené

prívesy - zľava 12%

5 950 €

Príves na prepravu
stavebných strojov

2100 x 1100 x 300 mm  cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm  cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm  cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm   cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm ena s DPH 580 €

€
€ 80
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Všetko pre kancelárie, sklady a dielne
nájdete na ajprodukty.sk

6
3
-0

0
4
5

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 10. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
VŠETKY PRÁCE
DO VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY
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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 ...

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:
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 534 595

0905 333 832

0905 943 528
15. októbra 1750
vznikla Hlavná výpravňa poštových vo-
zov, ktorá riadila dopravu v Rakúsko-Uhor-
sku.
16. októbra 1946 Desať vojnových zlo-
čincov 2. svetovej vojny, odsúdených v No-
rimberskom procese, bolo obesených.

Výročia a udalosti
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Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338

0
8

-0
 T

T
3

9

8
5

_
0

7
0

7
  
I 

 6
1

- 
0

2
5

4
∑

KŠX-Delta príjme 

:

Základná mzda: NETTO/ mes.

Miesto práce: 

Ubytovanie
Kontakt: 0918 493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

Ak sa chcete na jar tešiť z pohľadu 
na prvých poslov jari, treba sa už 
teraz pustiť do práce. Rozkvitnuté 
prvé jarné kvietky sa vám za to od-
vďačia svojou krásou.

Prvé jarné kvety sa v našich záhra-
dách objavujú krátko po tom, ako sa 
začne topiť sneh. Nežné snežienky, 
krókusy, tulipány, bledule, modrice 
či hyacinty postupne vystrkujú svoje 
hlávky a zvestujú príchod jari. S ich 
výsadbou je ideálne začať v októbri a v 
južných oblastiach Slovenska pokojne 
aj v novembri.

Ako si vybrať cibuľoviny
V obchodoch je v tomto období pestrá 

ponuka cibuľovín. Tie balené sú zvyčaj-
ne o čosi drahšie, máte však väčšiu zá-
ruku, že ide o cibuľky rovnakej odrody. 
Ak uprednostníte voľne predávané ci-
buľoviny, treba si skontrolovať ich kvali-
tu. Zamerajte sa najmä na to, aby neboli 
poškodené, naklíčené, prípadne pokry-
té plesňou. Zdravá cibuľka by mala byť 
pevná, nie mäkká a scvrknutá.

Ako sadiť cibuľoviny
Pôdu dôkladne prekyprite a odstráň-

te z nej burinu. Ak je pôda príliš ťažká, 
pridajte na zlepšenie jej štruktúry jemný 
štrk alebo hrubší piesok. Cibuľky treba 
sadiť do hĺbky, ktorá by mala predsta-
vovať dvojnásobok výšky cibuľky. Ak 
cibuľka meria napríklad tri centimetre, 
zasadiť ju musíte do hĺbky šesť centi-
metrov. Vzdialenosť medzi jednotlivými 
cibuľkami by mal byť približne trojná-
sobok veľkosti cibuľky. A nezabudnite, 
že cibuľky sa sadia špičkou hore. Po vý-
sadbe zasypte cibuľky zeminou, utlačte 
a polejte.

Náš tip: Cibuľoviny vyniknú, ak ich 
budete sadiť do skupiniek, pričom jed-
notlivé druhy môžete aj kombinovať.

Cibuľoviny ukážu aj v trávniku
Narcisy, tulipány, modrice či krókusy 

sa budú na jar veľmi pekne vynímať aj 
vo vašom trávniku. Stačí nožom vyrezať 
potrebný kus trávnika aj s pôdou. Od-
krytú pôdu prekyprite, vysaďte cibuľky 
a zatlačte ich do pôdy. Odhalené miesto 

po výsadbe opäť prikryte vyrezaným ku-
som a dobre pritlačte.

Náš tip: Na výsadbu si zvoľte vlhké 
počasie.

Pestovanie cibuľovín
Cibuľovinám prospeje každoročné 

jarné prihnojenie kompostom. Po od-
kvitnutí nechajte listy rastlín zosušiť a 
odkvitnuté kvety zostrihajte.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Výber, výsadba a pestovanie 

Na záhony vysádzame cibuľoviny

Je čas na výsadbu cibuľovín.                                             autor foto Capri23auto pixabay

V prípade tulipánov si môžete vybrať 
zo širokej palety farieb. 

autor foto JoaquinAranoa pixabay
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INZERCIA

TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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0904 95 95 95
www.tt-taxi.sk

1 jazda v Trnave 2,50€

Bohdanovce 4,50€
Boleráz 7,50€
Biely Kostol 4,00€
Dolná Krupá 8,50€
Hrnčiarovce 4,00€
Križovany 6,50€
Malženice 7,50€
Majcichov 8,50€
Modranka 4,00€

Opoj 6,50€
Ružindol 5,50€
Suchá nad Parnou 6,50€
Šelpice 4,50€
Špačince 4,50€
Zavar 6,50€
Zeleneč 4,00€
BA-centrum 45€
BA-letisko 29€

šetríme prírodu
jazdíme ECO

Vážení zákazníci, sme Vám plne k dispozícii
a naše autá spĺňajú všetky hygienické opatrenia.

fax: 033/55 75 124, 0905 976 217, 0905 639 697
Chtelnica - Tehliarska

PNEUSERVIS U PÚDELUPNEUSERVIS U PÚDELU
• predaj pneumatík
• kompletné služby v pneuservise
• oprava plášťov
• prezúvanie obrích pneumatík do 56"

• predaj pneumatík
• kompletné služby v pneuservise
• oprava plášťov
• prezúvanie obrích pneumatík do 56"

Po - Pia:  730-1630, So: 730-1200Po - Pia:  730-1630, So: 730-1200
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pravá koža-50%až do

Pešia zóna Hlavná 15

LIKVIDÁCIA
PREDAJNE

KOŽEN  NDY
TOTÁ NY V PREDAJ
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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