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TRNAVSKO
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Priemyselná 1, www.autosklotrnava.sk
autosklotrnava@autosklotrnava.sk

0907 600 895 • 033 5514 623

MONTÁŽ AUTOFÓLIÍ 
s 10 ročnou zárukou
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OPRAVA
�automatické

práèky
�elektrospotrebièe
�plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849

0904 951 627

PRERÁBKY
BYTOV a DOMOV

NAKOMPLET
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Okrem lokality
Linčianska a Hliny.

Volať medzi 9.00 – 13.00 hod.
Nie som RK.

0905 333 832

HĽADÁM

3 IZBOVÝ
BYT V TRNAVE
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ČISTIAREŇ
PERIA

Vám ponúka výrobu
paplónov a vankúšov

na počkanie.

0902 848 368

Pri zimnom štadióne
v Trnave

do 15. 11. 2020
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pravá koža

Pešia zóna Hlavná 15

-50%
až do

LIKVIDÁCIA

PREDAJNE

KOŽENÉ BUNDY
TOTÁLNY VÝPREDAJ

INZERCIA
0905 534 595

VENCE

IKEBANY

Botanická 59

0905 734 249 | 0907 318 300
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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, kameňa
� Búracie práce
   s odvozom odpadu
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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

V čakárni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

U lekára, na poliklinike. Chodím v 
poslednom čase často. Našťastie nie 
so sebou, ale ako “asistent”, sprie-
vod dôchodkyne na vozíku. 

V súčasnosti mimoriadne ohroze-
ného človečenského druhu. Nechodí 
tam ani ona, ani ja s radosťou, pre “spo-
ločenské rozptýlenie”, ako sa to často o 
dôchodcoch trápnovtipne zvykne vra-
vieť. Chodí tam pre vek a pre choroby, 
medzi nimi aj onkologické a diabeto-
logické, v kombinácii s kardiatickými. 
Teda, zjavne asi závažné. V kombinácii 
s pandémiou je presun takejto osoby na 
verejnosti mimoriadnym ohrozením jej 
ani nie zdravia, ale života.

V čakárni sedí aj tridsiatnička, s 
rúškom pod bradou. Hoci - každý, kto 
vie čítať a počúvať vie, že do uzavretých 
priestorov s nutným pohybom verej-
nosti sa vstupuje s riadne nasadeným 
krytom tváre.

Pán, asi vo veku 50 ju upozorní, 
“prosím, nasaďte si to rúško riadne.” 
Arogantná odpoveď prichádza vzápätí 
- gesto ťukania si na čelo. A tiež v podo-
be toho, že pravidlá dotyčná ignoruje 
ďalej. Pán sa nevzdáva, svoju žiadosť 
zopakuje dôraznejšie (obdivujem a sú-
hlasím). Opäť odpoveď v podobe zaťu-

kania na čelo. Zjavne tak inteligentná, 
ako odmietačka pravidiel. Alebo naria-
dení. Alebo empatie a ohľaduplnosti - 
vyberte si.

To však už vidí sestrička z ambu-
lancie.”Vážená nasaďte si rúško”! Žia-
da sestrička osobu v plnej čakárni. Tá 
však nič. Tak sestrička volá ochranku 
budovy. So slovami - “vráťte sa, až keď 
budete dodržiavať pravidlá, inak ne-
máte nárok na ošetrenie a budete opä-
tovne vykázaná z polikliniky.”

Klobúk dolu. Zrazu sestričke ďako-
vali všetci prítomní. Keby si tak so všet-
kými nespratníkmi raz navždy dokáza-
la poradiť naša spoločnosť! Kiež by ich 
nejaké “ochranky” vyviedli zo spolo-
čenstva civilizácie. Ak to nespravíme, 
tak si musíme verejne priznať, že anar-
chia zvíťazila nad demokraciou a to 
je začiatok rozkladu celého právneho 
systému. Alebo vie niekto o 
nejakých zákonných nor-
mách, ktoré je dovolené a 
tolerované nedodržiavať?

Mimochodom, to ťu-
kanie na čelo - znelo to 
naozaj veľmi duto.

S pozdravom
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Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA  0905 638 627

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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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

ROZVOZ Zabezpečíme

objednávky telefonicky

krmivo pre nosnice, rastová a znášková

• Mulard káčere na výkrm

RENOVÁCIA EUROOKIEN
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Zámer prenechať majetok
do nájmu formou priameho

nájmu č. 3/2020

Bližšie inf.:  033/599 1898

www.sose-trnava.edupage.sk
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SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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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
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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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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"

Výrazné zľavyVýrazné zľavy
na zimné pneumatiky a diskyna zimné pneumatiky a disky
Plnenie pneumatík plynomPlnenie pneumatík plynom

Po - Pia:  730-1630, So: 730-1200Po - Pia:  730-1630, So: 730-1200
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POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584
RASTAR spol. s r.o.
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
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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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O  našem zdravotníctve by som dokázala napý-
sat knyhu. Né len jednu ale celý serijál. Nemosím 
vysvetluvat prečo to nerobým. Pár zážitkov vám 
presto šecko ponúkam. Jak je v telke alebo v novy-
nách záber ze špitála, je to krásna izba. Eletrická po-
lohuvatelná postel, šecky pomócky pre maróda po 
ruke. Na kolečkách nočný stolík, zdvýhacá hrazda, 
zvonček na privoláný personálu, rolety na oknách, 
dokonca aj klíma. Rádijo, televízor, aj socijálné za-
rádzený. 
Mne sa to zdá jako krásny sen. V posledném čase 

som prešla krížom-krážom celú nemocnicu, ale na 
takú izbu som nenatrafila. Zato som nadabila na po-
stel kerá pamatá ešče mynulé tisícročí a na kerú sa 
nesmelo any škaredo kuknút, né eščš chycit, lebo sa 
rozpadla, bud odpadlo kolečko, bočnica, alebo čelo. 
V jednej izbe 6-7 pacijentov, socijálné zarádzený na 
chodbe, společné pre ženy aj mužov. Občas sa tam 
tvoryla fronta. Ve výhode boly tý, kerým namontu-
valy plénky. Na dverách pokazené klučky, na vecku 
odtrhnutá deska. A okná, keré sa nedajú zavret sa 
jednoducho zatlčú z klincáma. Ale tam sa náščevy 
nevodzá, tam any telka nenakrúca. 
Další príklat, úrazové odzelený, 

dze sestrička roznáša stravu. 
Jeden den začína na začátku 
chodby, druhý na konci. Ne-
vedzela som pochopyt prečo? 
Ale už  vým. Tým posledným sa 
ušla len polévka. Z úsmevom im 
oznámyla, neskaj sa vám hlavné 
jedlo neušlo. Mám pokračuvat? 
Any nemóžem,lebo to by 
bol horor. Tak aj takto sa 
šályme!

Načo sa šálime?

» bapka Blašková

Národná tradícia
Kde ste sa toľkí vzali
s kradmou rukou?

To zanechali dedovia 
remeslo svojim vnukom?

Politické krídla
Aj keď som anjel, 

slušný človek sa ma stráni,
krídla som dostal z ľavej

aj z pravej politickej strany.

Niekto vie všetko
Vzdelával som sa a neviem prečo,
keď vždy budem vedieť iba niečo.

Mať tak firmu po svojich predkoch,
viem aj bez vzdelania všetko.

Žena v núdzi
Uvažujem práve,

že neviem čo je horšie,
byť v druhom

a či v núdzovom stave.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

Coburgova 82/A � Trnava 917 02
www.cavojsky.sk � e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34 0

1
-0

 T
T

0
4

OKNÁ�DVERE�PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY�SIEŤKY
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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

8
5

_
0

7
2

7
  
I 

 6
1

- 
0

2
6

2

KŠX-DELTA prijme 

80 OPERÁTOROV VÝROBY 
DO OSTRAVY (MUŽI, ŽENY, PÁRY)

ŽIADNE POHOVORY, ŽIADNE 
TESTY, NÁSTUP IHNEĎ

Mzda: 100 Kč/hod. netto + stravné lístky 70 Kč/deň

Ubytovanie ZDARMA ( 2 lôžkové izby )
Kontakt: 0918 493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

PRACUJ

U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY

VODIČ VZV A INÉ
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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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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR
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PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - 
SCREEN - VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 

ŽALÚZIE
ROLETY
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0904 237 414

výroba
oprava

Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%
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KUCHYNE
ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

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

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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a.s. Špačincea.s. Špačince
919 51, tel.: 0902 956 501

odpredá dòa 23.10.2020  t.j. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod. 

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

živé brojlerové
kurèatá

Cena
za 1 kg

vrátane
DPH.1,38€ vrátane
DPH.1,38€

Cena
za 1 kg

Slovenským chovom ošípaných hro-
zí smrteľné nebezpečenstvo od ne-
disciplinovaných chovateľov. Ide o 
tých, ktorí si nesplnili povinnosť a 
svoje chovy nezaregistrovali. 

To znemožňuje kontrolovať, či 
urobili všetky opatrenia pred šírením 
vírusovej nákazy afrického moru oší-
paných (AMO). Slovenská republika 
sa s AMO pasuje už od júla 2019. K 
dnešnému dňu evidujeme 298 pozitív-
nych prípadov u diviakov a 28 prípadov 
v chovoch domácich ošípaných v okre-
se Trebišov, Michalovce, Košice-mesto, 
Košice-okolie, Rožňava, Rimavská 
Sobota a Vranov nad Topľou. Na Slo-
vensku chováme viac ako pol milióna 
ošípaných na 7 100 farmách. Z toho 
360.000 kusov sa nachádza na 26 veľ-
kých farmách. A práve tieto musí kraji-
na ochrániť. Inak sa zníži sebestačnosť 
SR v bravčovom mäse, ktorá je teraz na 
úrovni len 37 percent.

V súvislosti s prasacou amnestiou 
minister Ján Mičovský zdôraznil: 
„Bezpodmienečne žiadam chovateľov 
ošípaných, aby využili prasaciu am-
nestiu a najneskôr do 23. októbra 2020 
bezplatne zaregistrovali svoje chovy. 
Ak tak neurobia, ich správanie bude 

hodnotené ako hazardovanie s potravi-
novou bezpečnosťou Slovenska.“

Celý postup registrácie nájde 
vlastník na web stránke Plemenár-
skych služieb, kde si treba stiahnuť 
tlačivo, vytlačiť, vyplniť, dať si ho po-
tvrdiť na Regionálnej veterinárnej a po-
travinovej správe a potvrdené poslať na 
Centrálnu evidenciu hospodárskych 
zvierat v Žiline: https://www.pssr.sk/
index.php/sk/cehz-ako-zaregistrovat-
-farmu-a-zvierata/

Ak sa majitelia chovov zaregistrujú, 
nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne 
sankcie. Štátna veterinárna a potravi-
nová správa SR dnes posiela list všet-
kým starostom na Slovensku, v ktorom 
ich vyzýva, aby informovali občanov.

Prasacia amnestia

» red
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Poľnohospodárska platobná agen-
túra (PPA)  zverejnila druhú výzvu 
na predkladanie žiadostí v rámci 
opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cie-
ľom dočerpania všetkých alokova-
ných finančných prostriedkov na 
túto štátnu pomoc. 

Chovatelia hospodárskych zvierat a 
pestovatelia špeciálnej rastlinnej výro-
by tak môžu v rámci tejto štátnej pomo-
ci získať spolu až 30 miliónov eur.

V rámci prvej výzvy, ktorá  bola 
uzavretá 18. septembra 2020, bolo pri-
jatých 2247 žiadostí v celkovej výške 
takmer 26,1 mil. EUR. Vzhľadom na 
nedočerpanie alokovaných finančných 
prostriedkov na základe Schémy štát-
nej pomoci na poskytovanie pomoci 
vo forme úľav na environmentálnych 
daniach „Zelená nafta“, dnes vypí-
sala PPA v roku 2020 už druhú Výzvu 
na predkladanie žiadostí. Žiadosti je 
možné predkladať do 13. októbra 2020. 
Výzva je určená pre oprávnených žia-
dateľov pre rok 2020, ktorí si v rámci 
termínov prvej výzvy nepodali žiadosť.

Žiadosť o poskytnutie štátnej po-
moci v rámci opatrenia „Zelená nafta“ 
sa predkladá prostredníctvom systé-
mu ITMS2014+, ktorý je dostupný na 
webovom sídle http://itms2014.sk/. 
Tento elektronický proces odbremení 
žiadateľov od administratívy, znižuje 
chybovosť pri žiadostiach a zároveň 
urýchľuje procesy spracovania žiados-

tí. V prípade Zelenej nafty tak žiadate-
lia nemusia podávať množstvo tlačív, 
ktoré si PPA overí priamo zo štátnych 
databáz a registrov. Z Centrálnej evi-
dencie hospodárskych zvierat bude 
priamo čerpať  stavy hospodárskych 
zvierat a  podporované plodiny zasa 
z  Integrovaného administratívneho a 
kontrolného systému (IACS). Všetky in-
formácie o žiadostiach na „Zelenú naf-
tu 2020“ sú zverejnené na webstránke 
PPA https://bit.ly/36EOaW3.

„Zelená nafta“ je systémová štátna 
podpora v agrosektore, ktorú štát spus-
til v roku 2019. Opatrenie je stopercent-
ne realizované elektronicky. Oprávne-
ní žiadatelia môžu z tohto opatrenia 
získať celkovo 30 miliónov eur na pod-
poru špeciálnej rastlinnej a živočíšnej 
výroby.

Chcete dotácie na “zelenú naftu”?

» red
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1 Auto-moto/predaj

2 Auto moto/iné

» JAWA 05 JAWA 20, 21 MUSTANG 
STADION JAWA 90 SIMSON KÚPIM 
TIETO MOTORKY 0915215406
3 Byty/predaj

» Predám 3izbový byt s 
balkónom, na Tekela 7, Trnava, 
pôvodný stav, cena 120000 eur, 
tel: 0907174418
4 Byty/prenájom

» Od novembra prenajmem 
2izb byt s balkónom pivnicou 
parkovným v Opoji pri Trnave za 
495 E tel. 0907128935
5 DOMY/predaj

6 POZEMKY/predaj

7 REALITY/iné

» Hľadám 3 izbový byt v Trnave, 
okrem lokality Linčianska a Hliny. 
Volať medzi 9.00 – 13.00 hod. Nie 
som RK. 0905 333 832
8 STAVBA

9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám 4-mesačných zajacov 
a chovného samca. Tel.: 0948 
014 213
» Predám hurmikaki - odber zo 
stromu. Tel.: 0948 014 213
11 HOBBY a ŠPORT

» Predám novú, nepoužíva-
nú elektr. kolobežku Urbis. 
0903445969
12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

14 RÔZNE/iné

15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA

» 37 r úprimný milý hľadá dievča 
do 40 r na vážny vzťah okolie TT 
HC PN 0949449436
» 37 r diabetik úprimný milý hľa-
dá dievča do 40 r na vážny vzťah 
okolie TT HC PN 0915479897
» Päťdesatnik si hľadá obyčajnú 
ženu vek váha národnosť nepre-
káža 0919292968
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIATE-
ĽA NA ZOZNÁMENIE 0940642703

ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
8

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 

Občianska
riadková
inzercia

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

01 AUTO-MOTO / predaj 
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19. október 1930     
spustenie lode President Masaryk, najväčšej československej bo-
jovej lode, na hladinu Dunaja

Výročia a udalosti 23. októbra 1989 
Komunistická strana Maďarska vyhlásila Maďarskú republiku a 
vzdala sa vedúcej úlohy v štáte.

Výročia a udalosti
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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. 

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 PREĽSTÍTE A PREKLENIETE toto bláznivé 
obdobie. Pomôžeme vám zabezpečiť aj hladký                         
a bezpečný návrat domov. Bezpečné ubytovanie, rúška, 
dezinfekcie a iné sú samozrejmosťou.

Nezamestnanosť ďalej rastie 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):

HĽADÁME                                  vodičov skupiny "CE" 
trasy SK/CZ/HU, víkendy doma.  

Dopravná spoločnosť 
so sídlom v Pustých Úľanoch
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBYY  
145 KČ/ hod. po zapracovaní
- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné
- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné
- dlhodobá práca
- týždenné zálohy
- výplaty načas
- ubytovanie 
   zabezpečené

0800 500 091 +420 730 893 3380800 500 091 +420 730 893 338
Podmienkou je ukončené Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanieminimálne učňovské vzdelanie
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!
VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!

www.mamix.skwww.mamix.sk

Rodinný dom
kru né ná e ie č  

Trnava
er ie y o o

Domáci trnavský predajca
N    !N    !

  

 9 00  17 00  10 00  14 00     KEDYKO VEK

033/5546 744 • 0905 313 421033/5546 744 • 0905 313 421

D  
  

 ZDARMA
  

 !

D  
  

 ZDARMA
  

 !

Teraz najväčšie zľavy!
Ešte možnosť

výroby do vianoc!TOP KVALITA

ZA NAJLEP I

CEN

TOP KVALITA

ZA NAJLEP I

CEN

0
1

1
2

0
0

0
0

8
0
1
-0

0
1
1
 T

T
0
3

NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

0
1

-0
 T

T
4

2

PRÁCA
PRE UPRATOVAČKU

NA BRIGÁDU

KONTAKT:

0903 729 944

Mzda:
od 4,50 Eur / hod.

0905 368 775
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Stredoveké strieborné mince sa 
nedávno našli pod vyvráteným 
stromom pri meste Piešťany. 
Krajskému pamiatkovému úradu 
(KPÚ) Trnava nález ohlásil turista.

Archeológovia KPÚ Trnava Peter 
Grznár a Matúš Sládok po príchode na 
miesto prehľadali vývrat mincí s detek-
torom. Ten vydával na jednom mieste 
silný signál. Drobnými nástrojmi opatr-
ne odkryli miesto signálu a našli tu kon-
centráciu mincí na ploche 25 x 20 cm.

Viedenské fenigy 
aj uhorské napodobeniny

Na mieste sa napokon celkovo našlo 
147 mincí vrátane neúplných, z čoho 
našiel 25 ohlasovateľ nálezu. „Ide o 
prevažne viedenské fenigy a v men-
šom počte uhorské napodobeniny vie-
denských fenigov, ktoré sa vyrazili za 
panovníkov, ktorí vládli v rokoch 1251 
až 1330,“ uviedol Matúš Sládok z KPÚ 
Trnava. Z nálezových informácií pod-
ľa jeho slov vyplýva, že mince uložené 
najskôr v organickom obale z kože ale-
bo látky, z ktorého sa však nezachovali 
žiadne stopy, boli zámerne zakopané do 
zeme. „V čase zakopania bol blízko toh-

to miesta pravdepodobne zapamäta-
teľný orientačný bod, ktorý by umožnil 
nálezcovi po čase miesto nájsť, naprí-
klad výrazný strom,“ objasnil archeo-
lóg. „Ľudia si v minulosti svoj hnuteľný 
majetok, najmä peňažný, schovávali 
prevažne v nepokojných časoch, kedy 
sa ho snažili uchrániť pred nepriateľmi 
či lúpežníkmi. To, že sa poklady mincí 
nachádzajú doteraz naznačuje, že si ich 
majitelia nevyzdvihli z dôvodu ich úmr-
tia počas udalosti, kvôli ktorej si mince 
ukryli, ale mohli sa stať aj prípady, že po 
dlhšom čase ich už nevedeli napríklad 
v hustom lesnom poraste nájsť,“ prezra-
dil Matúš Sládok.

Nájdené mince majú 
nepravidelný štvorcový tvar

Viedenské fenigy majú nepravidelný 
štvorcový tvar s obvyklým priemerom 
15 až 16 mm. „Prvý výskyt na našom 
území je doložený v 2. polovici 12. sto-
ročia. V 13. až 14. storočí boli razené ra-
kúskymi panovníkmi v mincovniach v 

mestách Viedeň, Viedenské Nové Mesto 
a Enža. Vyrážané mali rôzne motívy – 
leva, jeleňa, draka, orlicu, kríž, anjela 
s habsburským štítom, rytiera na koni 
so sokolom, polovičnú postavu vládcu, 
hlavu mnícha v kapucni, ryby a iné,“ 
porozprával archeológ. Uhorské napo-
dobeniny viedenských fenigov mali pri-

bližne kruhový tvar, menšie parametre 
ako pôvodné fenigy a ikonografické 
odlišnosti v motívoch. „V 2. polovici 
13. stor. sa značne zhoršili parametre 
uhorských mincí – denárov, najmä ich 
akosť, a kvalitné fenigy sa po dlhé ob-
dobie stali vítanou náhradou domácich 

mincí najmä u obchodníkov na západ-
nom Slovensku, čo sa odzrkadľuje aj v 
hromadných nálezoch a depotoch. Prí-
sunu fenigov pomohli aj intenzívne ob-
chodné kontakty s Rakúskom, výhodný 
kurz voči domácim uhorským minciam 
a vojenské výpravy. Uhorskí králi v sna-
he vytlačiť z obehu fenigy okrem zákon-
ných opatrení razili od poslednej tretiny 
13. stor. až do približne roku 1340 ich 
napodobeniny,“ vysvetlil Matúš Sládok.

Poctivému nálezcovi 
vyplatia nálezné

Od roku 2009 poskytuje Pamiatkový 
úrad SR poctivým nálezcom nálezné až 
do výšky 100 % hodnoty nálezu. Podľa 
pamiatkového zákona je nález nutné 
najneskôr na druhý pracovný deň po 
jeho nájdení ohlásiť príslušnému kraj-
skému pamiatkovému úradu a pone-
chať na mieste bezo zmeny až do obh-
liadky krajským pamiatkovým úradom 
alebo ním poverenou odborne spôsobi-
lou osobou (archeológom). Neoprávne-
né vyhľadávanie, vykopávanie, vyzdvi-
hovanie, premiestňovanie a aj samotné 
prechovávanie archeologických nále-
zov je protiprávne podľa pamiatkového 
a trestného zákona.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto: Pamiatkový úrad SR, 

autor P. Grznár

Adventné trhy 
v Trnave nebudú
Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemio-
logickej situácie a aktuálnych pre-
ventívnych opatrení proti šíreniu 
koronavírusu sa Mesto Trnava roz-
hodlo neorganizovať v roku 2020 
Advent v Trnave.

„Adventné trhy v réžii mesta, ako ich 
poznáme, sa tento rok neuskutočnia. 
Budeme sa však snažiť Trnavčanom sprí-
jemniť predvianočný čas iným spôsobom 
v takej miere, aká bude možná a z epide-
miologického hľadiska bezpečná,“ uvie-
dol viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík.

Za normálnych a teda bežných okol-
ností by už v tomto čase mali bežať napl-
no prípravy a komunikácia s predajcami. 
„Počet infikovaných stále stúpa a do 15. 
novembra je na území Slovenska vyhlá-
sený núdzový stav. Žiaľ, je nepravdepo-

dobné, že koncom novembra, keď by sa 
adventné trhy mali začať, bude možné 
usporiadať toto podujatie pre stovky až 
tisícky návštevníkov,“ objasnila Veronika 
Majtánová, hovorkyňa Trnavy.            ren

Právna klinika 
pokračuje online
Ak riešite nejaký právny problém 
a potrebujete získať bezplatné 
právne informácie či usmernenia, 
prípadne sa chcete zorientovať v 
danej problematike, využiť môžete 
služby Právnej kliniky.

Informovala hovorkyňa Trnavy Vero-
nika Majtánová. „S prihliadnutím na to, 
že veľké percento osôb, ktoré nastoľujú 
právne problémy, je z radov seniorov, 
uskutoční sa Právna klinika v priebehu 
akademického roka 2020/2021 online 
formou. Na emailovú adresu pravna.
poradna@truni.sk je možné zasielať 
otázky ohľadom svojich právnych prob-
lémov. Tí, ktorí nemajú prístup k inter-
netu, môžu kontaktovať supervízora kli-
niky každý utorok od 13.30 do 15.00 h na 
telefónnom čísle 0917863233,“ uviedla 
hovorkyňa a doplnila, že klinika bude 
v zimnom semestri prebiehať do 11. de-
cembra 2020. Projekt Právnej kliniky je 
spoločným projektom mesta Trnava a 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave, ktorého cieľom je pomôcť s 
riešením právnych problémov obyvate-
ľom Trnavy. Na klinike sa nepripravujú 
konkrétne podania, keďže klinika ne-
nahrádza činnosť advokátov, notárov a 
iných osôb poskytujúcich právne služ-
by, ani nemôže záväzne radiť občanom. 
Ide o predmet pre študentov Právnickej 
fakulty, ktorý im umožňuje zvyšovať 
právnické zručnosti.                               ren
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Vyvrátený strom ukrýval stredoveké mince

Pri Piešťanoch našli poklad
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ilustračné foto 
zdroj Tyna_Janoch pixabay

Piešťanský poklad.

Krátko po náleze mincí.

Pod vyvráteným stromom našli na ploche 25 x 20 cm stredoveké mince.



TTzel20-42-strana 3

 služby, bývanieTRnavsko
3

Stredoveké strieborné mince sa 
nedávno našli pod vyvráteným 
stromom pri meste Piešťany. 
Krajskému pamiatkovému úradu 
(KPÚ) Trnava nález ohlásil turista.

Archeológovia KPÚ Trnava Peter 
Grznár a Matúš Sládok po príchode na 
miesto prehľadali vývrat mincí s detek-
torom. Ten vydával na jednom mieste 
silný signál. Drobnými nástrojmi opatr-
ne odkryli miesto signálu a našli tu kon-
centráciu mincí na ploche 25 x 20 cm.

Viedenské fenigy 
aj uhorské napodobeniny

Na mieste sa napokon celkovo našlo 
147 mincí vrátane neúplných, z čoho 
našiel 25 ohlasovateľ nálezu. „Ide o 
prevažne viedenské fenigy a v men-
šom počte uhorské napodobeniny vie-
denských fenigov, ktoré sa vyrazili za 
panovníkov, ktorí vládli v rokoch 1251 
až 1330,“ uviedol Matúš Sládok z KPÚ 
Trnava. Z nálezových informácií pod-
ľa jeho slov vyplýva, že mince uložené 
najskôr v organickom obale z kože ale-
bo látky, z ktorého sa však nezachovali 
žiadne stopy, boli zámerne zakopané do 
zeme. „V čase zakopania bol blízko toh-

to miesta pravdepodobne zapamäta-
teľný orientačný bod, ktorý by umožnil 
nálezcovi po čase miesto nájsť, naprí-
klad výrazný strom,“ objasnil archeo-
lóg. „Ľudia si v minulosti svoj hnuteľný 
majetok, najmä peňažný, schovávali 
prevažne v nepokojných časoch, kedy 
sa ho snažili uchrániť pred nepriateľmi 
či lúpežníkmi. To, že sa poklady mincí 
nachádzajú doteraz naznačuje, že si ich 
majitelia nevyzdvihli z dôvodu ich úmr-
tia počas udalosti, kvôli ktorej si mince 
ukryli, ale mohli sa stať aj prípady, že po 
dlhšom čase ich už nevedeli napríklad 
v hustom lesnom poraste nájsť,“ prezra-
dil Matúš Sládok.

Nájdené mince majú 
nepravidelný štvorcový tvar

Viedenské fenigy majú nepravidelný 
štvorcový tvar s obvyklým priemerom 
15 až 16 mm. „Prvý výskyt na našom 
území je doložený v 2. polovici 12. sto-
ročia. V 13. až 14. storočí boli razené ra-
kúskymi panovníkmi v mincovniach v 

mestách Viedeň, Viedenské Nové Mesto 
a Enža. Vyrážané mali rôzne motívy – 
leva, jeleňa, draka, orlicu, kríž, anjela 
s habsburským štítom, rytiera na koni 
so sokolom, polovičnú postavu vládcu, 
hlavu mnícha v kapucni, ryby a iné,“ 
porozprával archeológ. Uhorské napo-
dobeniny viedenských fenigov mali pri-

bližne kruhový tvar, menšie parametre 
ako pôvodné fenigy a ikonografické 
odlišnosti v motívoch. „V 2. polovici 
13. stor. sa značne zhoršili parametre 
uhorských mincí – denárov, najmä ich 
akosť, a kvalitné fenigy sa po dlhé ob-
dobie stali vítanou náhradou domácich 

mincí najmä u obchodníkov na západ-
nom Slovensku, čo sa odzrkadľuje aj v 
hromadných nálezoch a depotoch. Prí-
sunu fenigov pomohli aj intenzívne ob-
chodné kontakty s Rakúskom, výhodný 
kurz voči domácim uhorským minciam 
a vojenské výpravy. Uhorskí králi v sna-
he vytlačiť z obehu fenigy okrem zákon-
ných opatrení razili od poslednej tretiny 
13. stor. až do približne roku 1340 ich 
napodobeniny,“ vysvetlil Matúš Sládok.

Poctivému nálezcovi 
vyplatia nálezné

Od roku 2009 poskytuje Pamiatkový 
úrad SR poctivým nálezcom nálezné až 
do výšky 100 % hodnoty nálezu. Podľa 
pamiatkového zákona je nález nutné 
najneskôr na druhý pracovný deň po 
jeho nájdení ohlásiť príslušnému kraj-
skému pamiatkovému úradu a pone-
chať na mieste bezo zmeny až do obh-
liadky krajským pamiatkovým úradom 
alebo ním poverenou odborne spôsobi-
lou osobou (archeológom). Neoprávne-
né vyhľadávanie, vykopávanie, vyzdvi-
hovanie, premiestňovanie a aj samotné 
prechovávanie archeologických nále-
zov je protiprávne podľa pamiatkového 
a trestného zákona.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto: Pamiatkový úrad SR, 

autor P. Grznár

Adventné trhy 
v Trnave nebudú
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ventívnych opatrení proti šíreniu 
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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,
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
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Pri nedávnych potulkách lesmi Malých 
Karpát nám učarovalo miesto, ktoré 
dýcha históriou. Severne nad obcou 
Dobrá Voda neďaleko Trnavy sme v 
hustom lese natrafili na ruiny, kedysi 
mocného Dobrovodského hradu.

Prvá písomná zmienka o Dobrovod-
skom hrade pochádza z roku 1316, kedy 
bol jeho majiteľom Matúš Čák Trenčian-
sky. Hrad v minulosti patril do obran-
ného systému hradov, ktoré sa tiahli z 
uhorskej strany popri hranici českého 
a uhorského kráľovstva. V minulosti 
hrad tvorila podlhovastá stavba s palá-
com po oboch stranách a s hranolový-
mi vežami. K palácu sa pripájala ďalšia 
časť, zakončená kaplnkou na skalnom 
výbežku. Dnes môžete obdivovať jeho 
veľkú pomerne dobre zachovanú delo-
vú baštu. Vedľa nej sa nachádza prie-
hlbina, ktorá je pozostatkom po druhej 
delovej bašte a vstupnej bráne. Z tretej 
bašty sa zachovala už len časť muri-
va. Rovnako počas objavovania tohto 
tajuplného miesta natrafíte na zvyšky 
obvodových múrov so zachovanou 
ochodzou a pôvodnými strieľňami, či 
na torzá dvoch veží a bývalej kaplnky.

Pešia vychádzka
Do obce Dobrá Voda sa môžete dopra-

viť autom. Zaparkujte neďaleko kostola 

a odtiaľ je to k zrúcanine Dobrovodské-
ho hradu už len krátka, približne tridsať 
minútová vychádzka. Vydajte sa na ňu 
červenou turistickou značkou, ktorá 
vás privedie až k miestnemu cintorínu. 
Jeho hornou bránou potom pokračujte 
do lesa, kde vás bude červená značka 
viesť miernym stúpaním. Asi po desia-
tich minútach chôdze budete po ľavej 

strane míňať zvyšky židovského cinto-
rína. Nájdete tam niekoľko opustených 
hrobov a na zemi ležiacich vyvrátených 
náhrobných kameňov. Odtiaľ pokra-
čujte ďalej po ceste, dovedie vás až k 
rozľahlej hradnej zrúcanine. Atmosféra 
tohto miesta je očarujúca a vtiahne vás 
do čias dávno minulých.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Podniknite výpravu do čias dávno minulých

Preskúmajte ruiny hradu 
v Karpatoch

Vydajte sa spoznať Dobrovodský hrad.                                           autor foto jozef belica

sPoločnosť Najčítanejšie regionálne noviny
4

ZDRAVIE Z HERBÁRA 
Spoznajte liečivú 
silu rakytníka
Rakytníku sa pripisuje množstvo 
priaznivých účinkov na naše zdravie 
a naši predkovia ho využívali pri lieč-
be rôznych ochorení. Spoznajte aj vy 
jeho liečivú silu.

Rakytník rešetliakový je strom doras-
tajúci do výšky približne dva metre. Jeho 
vetvičky sú pokryté ostrými tŕňmi a vášmu 
pohľadu iste neuniknú jeho žiarivé oranžo-
vé plody, ktoré dozrievajú od augusta až do 
októbra. Rakytník rastie zväčša pozdĺž ciest 
ale pestovať ho môžete aj vo svojej záhrade.

Blahodárne účinky 
rakytníka na zdravie

Rakytník obsahuje vitamíny skupiny B, 
C, A, E a K a je výbornou posilou pre náš 
imunitný systém. Pre veľmi vysoký obsah 
vitamínu C je tiež skvelým pomocníkom 
pri prevencii jesenného nachladnutia či 
chrípky. Rakytník zlepšuje trávenie a po-
máha pri žalúdočných problémoch rôzne-
ho charakteru. Konzumácia jeho plodov 
alebo pravidelné používanie rakytníkové-
ho oleja môže pomôcť s liečbou kožných 
ochorení, akými sú ekzémy či akné. Rakyt-
ník má pozitívny vplyv aj na cievy.

Pestovanie rakytníka
Rakytník nie je náročný na pestovanie. Po-

stačí, ak mu v záhrade nájdete svetlé stano-
vište s ľahkou a priepustnou pôdou. Dokonca 
sa mu bude dariť aj vo svahovitej záhrade. 
Úrodu očakávajte až v treťom roku pestova-
nia, aj to za podmienky, že zasadíte aspoň dve 
rastliny, keďže rakytník je dvojdomý, pričom 
jedna rastlina je samčia a druhá samičia.

Pripravte si rakytníkový sirup
Plody rakytníka umyte a nechajte od-

kvapkať. Následne ich rozmixujte a potom 
prepasírujte cez sitko. Získanú šťavu pre-
lejte do hrnca a pridajte cukor, pričom na 
liter šťavy použite 1kg cukru. Zahrievajte do 
teploty 80 stupňov C a stále miešajte tak, 
aby sa cukor rozpustil. Hotový sirup prelej-
te do menších fliaš a odložte do chladničky. 
Denne sa užíva lyžička tohto sirupu. Piť ho 
môžete ako limonádu, rozmiešaný vo vode, 
alebo pridať do vlažného čaju.

Dajte pozor!
Bylinky sú výborným pomocníkom pri 

rôznych ochoreniach, užívať by sme ich však 
mali s rozumom, pretože u každého môžu 
mať iné účinky a aj ich dlhodobé užívanie 
nám môže namiesto očakávanej pomoci 
skôr uškodiť. V prípade bylinkových čajov 
odborníci radia piť jeden druh najviac dva 
týždne v kuse, potom je nutné urobiť si pre-
stávku. Ak máte ťažkosti so žlčníkom alebo 
pankreasom, rakytníku sa radšej vyhnite.    

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Medzi Galantou a Bratislavou na bre-
hu Malého Dunaja leží obec Jelka, 
ktorá sa pýši unikátnou pamiatkou. 
V malebnom prírodnom prostredí 
ukrýva vodný kolový mlyn, ktorý je 
po rekonštrukcii opäť otvorený a pri-
pravený vítať svojich návštevníkov.

Najstaršie písomné doklady o mlyne 
pochádzajú z roku 1894 a predstavujú 
plány lodného mlyna Jozefa Németha, 
ktoré vyhotovil diplomovaný merník a 
stavebný podnikateľ z Budapešti Sándor 
Visnovsky. Z nich sú známe konštrukcia 
a technický popis lodného mlyna, po-
lohopisný plán úseku Malého Dunaja v 
chotári Jelka a plán využitia vody mlyna. 
Po roku 1899 sa však uskutočnila pre-
stavba lodného mlyna na mlyn kolový. 
Časom sa na mlyne realizovali viaceré 
prestavby. Jednopodlažná budova mlyna 
sa zmenila na viacpodlažnú pred rokom 
1916. V roku 2019 prešiel mlyn rozsiahlou 
rekonštrukciou, po ukončení ktorej ho 
opäť sprístupnili širokej verejnosti.

Prechádzka skanzenom
V areáli vodného mlyna nájdete aj 

skanzen, čiže expozíciu miestneho poľ-
nohospodárstva v 20. storočí. V novom 
objekte môžete obdivovať tradičné ná-
stroje obrábania pôdy a chovu dobytka. 
Sú to pluhy a plúžence, vozy a sane, ale aj 
menšie artefakty, ktoré predstavujú prácu 
miestnych remeselníkov, napríklad ková-
čov, tesárov, stolárov či kolárov. Nachá-
dza sa tam tiež včelín a holubník, ktoré 
pripomínajú hospodársky dvor miest-
nych gazdov v prvej polovici 20. storočia.

Kedy je mlyn a skanzen
otvorený pre verejnosť
Počas letnej sezóny, teda od 1.apríla 

do 31.októbra môžete mlyn navštíviť 
od pondelka do nedele vždy od 9.00  
do 18.30 h. Počas zimnej sezóny, teda 
od 1. novembra do 31. marca tam máte 
príležitosť zavítať od pondelka do ne-
dele vždy v čase od 9.00 do 15.30 h. V 
súvislosti so zhoršujúcou sa epidemio-
logickou situáciou odporúčame overiť 
si aktuálne otváracie hodiny.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zistite ako mlyn pracoval aj ako sa mlelo obilie

Objavte čaro Vodného kolového 
mlyna Jelka

Vodný kolový mlyn Jelka.                                       zdroj foto Trnavský samosprávny kraj

Pri zbere plodov rakytníka si dajte pozor 
na ostré tŕne. autor foto kasjanf pixabay
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Pri nedávnych potulkách lesmi Malých 
Karpát nám učarovalo miesto, ktoré 
dýcha históriou. Severne nad obcou 
Dobrá Voda neďaleko Trnavy sme v 
hustom lese natrafili na ruiny, kedysi 
mocného Dobrovodského hradu.

Prvá písomná zmienka o Dobrovod-
skom hrade pochádza z roku 1316, kedy 
bol jeho majiteľom Matúš Čák Trenčian-
sky. Hrad v minulosti patril do obran-
ného systému hradov, ktoré sa tiahli z 
uhorskej strany popri hranici českého 
a uhorského kráľovstva. V minulosti 
hrad tvorila podlhovastá stavba s palá-
com po oboch stranách a s hranolový-
mi vežami. K palácu sa pripájala ďalšia 
časť, zakončená kaplnkou na skalnom 
výbežku. Dnes môžete obdivovať jeho 
veľkú pomerne dobre zachovanú delo-
vú baštu. Vedľa nej sa nachádza prie-
hlbina, ktorá je pozostatkom po druhej 
delovej bašte a vstupnej bráne. Z tretej 
bašty sa zachovala už len časť muri-
va. Rovnako počas objavovania tohto 
tajuplného miesta natrafíte na zvyšky 
obvodových múrov so zachovanou 
ochodzou a pôvodnými strieľňami, či 
na torzá dvoch veží a bývalej kaplnky.

Pešia vychádzka
Do obce Dobrá Voda sa môžete dopra-

viť autom. Zaparkujte neďaleko kostola 

a odtiaľ je to k zrúcanine Dobrovodské-
ho hradu už len krátka, približne tridsať 
minútová vychádzka. Vydajte sa na ňu 
červenou turistickou značkou, ktorá 
vás privedie až k miestnemu cintorínu. 
Jeho hornou bránou potom pokračujte 
do lesa, kde vás bude červená značka 
viesť miernym stúpaním. Asi po desia-
tich minútach chôdze budete po ľavej 

strane míňať zvyšky židovského cinto-
rína. Nájdete tam niekoľko opustených 
hrobov a na zemi ležiacich vyvrátených 
náhrobných kameňov. Odtiaľ pokra-
čujte ďalej po ceste, dovedie vás až k 
rozľahlej hradnej zrúcanine. Atmosféra 
tohto miesta je očarujúca a vtiahne vás 
do čias dávno minulých.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Podniknite výpravu do čias dávno minulých

Preskúmajte ruiny hradu 
v Karpatoch

Vydajte sa spoznať Dobrovodský hrad.                                           autor foto jozef belica

ZDRAVIE Z HERBÁRA 
Spoznajte liečivú 
silu rakytníka
Rakytníku sa pripisuje množstvo 
priaznivých účinkov na naše zdravie 
a naši predkovia ho využívali pri lieč-
be rôznych ochorení. Spoznajte aj vy 
jeho liečivú silu.

Rakytník rešetliakový je strom doras-
tajúci do výšky približne dva metre. Jeho 
vetvičky sú pokryté ostrými tŕňmi a vášmu 
pohľadu iste neuniknú jeho žiarivé oranžo-
vé plody, ktoré dozrievajú od augusta až do 
októbra. Rakytník rastie zväčša pozdĺž ciest 
ale pestovať ho môžete aj vo svojej záhrade.

Blahodárne účinky 
rakytníka na zdravie

Rakytník obsahuje vitamíny skupiny B, 
C, A, E a K a je výbornou posilou pre náš 
imunitný systém. Pre veľmi vysoký obsah 
vitamínu C je tiež skvelým pomocníkom 
pri prevencii jesenného nachladnutia či 
chrípky. Rakytník zlepšuje trávenie a po-
máha pri žalúdočných problémoch rôzne-
ho charakteru. Konzumácia jeho plodov 
alebo pravidelné používanie rakytníkové-
ho oleja môže pomôcť s liečbou kožných 
ochorení, akými sú ekzémy či akné. Rakyt-
ník má pozitívny vplyv aj na cievy.

Pestovanie rakytníka
Rakytník nie je náročný na pestovanie. Po-

stačí, ak mu v záhrade nájdete svetlé stano-
vište s ľahkou a priepustnou pôdou. Dokonca 
sa mu bude dariť aj vo svahovitej záhrade. 
Úrodu očakávajte až v treťom roku pestova-
nia, aj to za podmienky, že zasadíte aspoň dve 
rastliny, keďže rakytník je dvojdomý, pričom 
jedna rastlina je samčia a druhá samičia.

Pripravte si rakytníkový sirup
Plody rakytníka umyte a nechajte od-

kvapkať. Následne ich rozmixujte a potom 
prepasírujte cez sitko. Získanú šťavu pre-
lejte do hrnca a pridajte cukor, pričom na 
liter šťavy použite 1kg cukru. Zahrievajte do 
teploty 80 stupňov C a stále miešajte tak, 
aby sa cukor rozpustil. Hotový sirup prelej-
te do menších fliaš a odložte do chladničky. 
Denne sa užíva lyžička tohto sirupu. Piť ho 
môžete ako limonádu, rozmiešaný vo vode, 
alebo pridať do vlažného čaju.

Dajte pozor!
Bylinky sú výborným pomocníkom pri 

rôznych ochoreniach, užívať by sme ich však 
mali s rozumom, pretože u každého môžu 
mať iné účinky a aj ich dlhodobé užívanie 
nám môže namiesto očakávanej pomoci 
skôr uškodiť. V prípade bylinkových čajov 
odborníci radia piť jeden druh najviac dva 
týždne v kuse, potom je nutné urobiť si pre-
stávku. Ak máte ťažkosti so žlčníkom alebo 
pankreasom, rakytníku sa radšej vyhnite.    

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Medzi Galantou a Bratislavou na bre-
hu Malého Dunaja leží obec Jelka, 
ktorá sa pýši unikátnou pamiatkou. 
V malebnom prírodnom prostredí 
ukrýva vodný kolový mlyn, ktorý je 
po rekonštrukcii opäť otvorený a pri-
pravený vítať svojich návštevníkov.

Najstaršie písomné doklady o mlyne 
pochádzajú z roku 1894 a predstavujú 
plány lodného mlyna Jozefa Németha, 
ktoré vyhotovil diplomovaný merník a 
stavebný podnikateľ z Budapešti Sándor 
Visnovsky. Z nich sú známe konštrukcia 
a technický popis lodného mlyna, po-
lohopisný plán úseku Malého Dunaja v 
chotári Jelka a plán využitia vody mlyna. 
Po roku 1899 sa však uskutočnila pre-
stavba lodného mlyna na mlyn kolový. 
Časom sa na mlyne realizovali viaceré 
prestavby. Jednopodlažná budova mlyna 
sa zmenila na viacpodlažnú pred rokom 
1916. V roku 2019 prešiel mlyn rozsiahlou 
rekonštrukciou, po ukončení ktorej ho 
opäť sprístupnili širokej verejnosti.

Prechádzka skanzenom
V areáli vodného mlyna nájdete aj 

skanzen, čiže expozíciu miestneho poľ-
nohospodárstva v 20. storočí. V novom 
objekte môžete obdivovať tradičné ná-
stroje obrábania pôdy a chovu dobytka. 
Sú to pluhy a plúžence, vozy a sane, ale aj 
menšie artefakty, ktoré predstavujú prácu 
miestnych remeselníkov, napríklad ková-
čov, tesárov, stolárov či kolárov. Nachá-
dza sa tam tiež včelín a holubník, ktoré 
pripomínajú hospodársky dvor miest-
nych gazdov v prvej polovici 20. storočia.

Kedy je mlyn a skanzen
otvorený pre verejnosť
Počas letnej sezóny, teda od 1.apríla 

do 31.októbra môžete mlyn navštíviť 
od pondelka do nedele vždy od 9.00  
do 18.30 h. Počas zimnej sezóny, teda 
od 1. novembra do 31. marca tam máte 
príležitosť zavítať od pondelka do ne-
dele vždy v čase od 9.00 do 15.30 h. V 
súvislosti so zhoršujúcou sa epidemio-
logickou situáciou odporúčame overiť 
si aktuálne otváracie hodiny.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zistite ako mlyn pracoval aj ako sa mlelo obilie

Objavte čaro Vodného kolového 
mlyna Jelka

Vodný kolový mlyn Jelka.                                       zdroj foto Trnavský samosprávny kraj

Pri zbere plodov rakytníka si dajte pozor 
na ostré tŕne. autor foto kasjanf pixabay
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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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Ústredný krízový štáb prijal prísnej-
šie opatrenia pre rýchlo sa zhoršu-
júcu pandemickú situáciu.

„Bohužiaľ, pokiaľ nebudeme mať k 
dispozícii vakcínu, tak len obmedzenie 
cestovania, mobility a spoločenských 
kontaktov účinne zníži šírenie ochore-
nia COVID-19,“ uviedla ministerka kul-
túry Natália Milanová s tým, že podľa 
Úradu verejného zdravotníctva sa CO-
VID-19 šíri z regiónu do regiónu a v os-
tatných dňoch zasiahol športové kluby, 
umelecké súbory, školy, či pracoviská.

„Avšak každý z nás môže pomôcť 
- obmedzením cestovania, mobility a 
spoločenských kontaktov, čo je aj cie-
ľom aktuálnych opatrení. Preto spolu 
s organizáciami v kultúrnom a krea-
tívnom priemysle preukazujeme spo-
lupatričnosť v týchto ťažkých časoch,“ 
dodala ministerka Milanová.

Už v novembri umožní minister-

stvu kultúry poskytovať finančnú po-
moc formou dotácií nový zákon, ktorý 
je aktuálne v parlamente.

Pri nových opatrenia MK SR presa-
dilo, že umelecké súbory môžu aj počas 
zákazu hromadných podujatí skúšať a 
prinášať divákom predstavenia online.

Múzeá, galérie a knižnice podlie-
hajú opatreniam ako prevádzky - na 15 
metrov štvorcových jeden návštevník.

Výnimku z nosenia rúška majú 
umelci a účinkujúci pri produkcii hra-
ných a dokumentárnych filmov.

Povinnosť nosiť rúško sa nevzťa-
huje ani na tlmočníkov posunkového 
jazyka. 

Buďme rozumní a solidárni. Krízu 
sa nám podarí prekonať len spoločne.

Obmedzenia mobility začali platiť 
od štvrtka 15.10. 2020, dokiaľ sedem-
dňový kĺzavý medián nových prípadov 
neklesne pod 500.

Múzea a galérie otvorené, 
živá kultúra online

» red

SLUŽBY

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie 
 týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových 
 zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok 
 pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

0905 534 595, 0905 333 832, 0905 943 528

 

TRNAVSKO
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Ponúkame kompletný právny servis, finančné a právne poradenstvo

NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk

posledný 4-izb
RD - Kamenáč

Domy sú už dokončené do štádia
holodomu a čakajú na budúceho vlastníka!

Vybavenie hypotekárneho úveru zdarma!

Na predaj posledný 4izb RD v lukratívnej časti Kamenáč
Moderná novostavba 4izb RD má úžitkovú plochu 100 m� 
je postavená na pozemku o veľkosti 334 m2.
Viac info. o projekte alebo obhliadky:

0948 636 000 Peter Markovič

178.950 €178.950 €

posl. 3-izb RD v radovej
zástavbe-Kamenáč

Na predaj posledný 3izb RD v lukratívnej časti Kamenáč
Tento moderný 3izb RD má úžitkovú plochu 87 m� a je 
postavený na pozemku o veľkosti 310 m�.
Viac info. o projekte alebo obhliadky:

0948 636 000 Peter Markovič

V cene je:
– spevnená plocha na parking na dve autá
– stavba – Tehla 300mm
– zateplenie 150mm s minerálnou vlnou – fasáda
– strecha
– vnútorné sadrové omietky

– sadrokartónové stropy
– vymaľované
– kompletné rozvody sietí (voda, odpad, el., plyn)
– plastové okná 3sklo
– Všetky prípojky – vod. šachta, kan. šachta, plyn. prípojka, El. prípojka.
– Podlahové plynové kúrenie

190.950,- €190.950,- €

Tieto veľmi pekné rodinné domy – BUNGALOV – majú 4 alebo 3 izby, tech. miestnosť, samostatná toaleta, kúpeľňa 
s vaňou a toaletou. Výborná dispozícia rozdelená na dennú a nočnú časť.

Vtipy 
týždňa

»Na horskej chate si pán 
Gombík pochutnáva na 
guláši. Tu k nemu príde 
chatárov bernardín a ne-
jako 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 po-
zri! Stlačím tento červený 
gombík a tamtá ženská 
v bielom plášti mi hneď 
prinesie banán!

»Zvieratká na dvore hrajú 
schovávačku. Kohút počí-
ta, sliepka sa schová do 
kurníka a mačka do šopy. 
Kohút dopočíta a vyberie 
sa hľadať zvieratká, ale 
zakopne o hrable a skrík-
ne: „Kurníkšopa!“
Sliepka a mačka skríknu: 
„Ako si to vedel?“

»Sliepka začne z ničoho 
nič znášať vajcia. Jeden 
deň žlté, druhý deň červe-
né, 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 korytnač-
ky 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...



TTzel20-42-strana 9

služby, sTavba, RealiTyTRnavsko
9

Ponúkame kompletný právny servis, finančné a právne poradenstvo

NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk

posledný 4-izb
RD - Kamenáč

Domy sú už dokončené do štádia
holodomu a čakajú na budúceho vlastníka!

Vybavenie hypotekárneho úveru zdarma!

Na predaj posledný 4izb RD v lukratívnej časti Kamenáč
Moderná novostavba 4izb RD má úžitkovú plochu 100 m� 
je postavená na pozemku o veľkosti 334 m2.
Viac info. o projekte alebo obhliadky:

0948 636 000 Peter Markovič

178.950 €178.950 €

posl. 3-izb RD v radovej
zástavbe-Kamenáč

Na predaj posledný 3izb RD v lukratívnej časti Kamenáč
Tento moderný 3izb RD má úžitkovú plochu 87 m� a je 
postavený na pozemku o veľkosti 310 m�.
Viac info. o projekte alebo obhliadky:

0948 636 000 Peter Markovič

V cene je:
– spevnená plocha na parking na dve autá
– stavba – Tehla 300mm
– zateplenie 150mm s minerálnou vlnou – fasáda
– strecha
– vnútorné sadrové omietky

– sadrokartónové stropy
– vymaľované
– kompletné rozvody sietí (voda, odpad, el., plyn)
– plastové okná 3sklo
– Všetky prípojky – vod. šachta, kan. šachta, plyn. prípojka, El. prípojka.
– Podlahové plynové kúrenie

190.950,- €190.950,- €

Tieto veľmi pekné rodinné domy – BUNGALOV – majú 4 alebo 3 izby, tech. miestnosť, samostatná toaleta, kúpeľňa 
s vaňou a toaletou. Výborná dispozícia rozdelená na dennú a nočnú časť.
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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
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 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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SŤAHOVANIE
0907 643 542 • www.stahovanie-ttrans.sk

bytov, domov, kancelárií
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom
Trnava

Najnižšie podanie: 111 000,00 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 11.11.2020 o 10:45 hod.

Miesto konania dražby: 
Veľká konferenčná miestnosť, 

Hotel Spectrum, Vladimíra 

Clementisa 13, 917 01 Trnava.

Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR

Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 1189 postavený na parc.č 4253/3, 

pozemky parc.č. 4253/1, 4253/2 a 4253/3 o  celkovej výmere 512 m2. 

Predmet dražby je evidovaný na LV č. 9040, k.ú. Trnava. 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859 

krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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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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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
OKTÓBER – NOVEMBER

2020

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848
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pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

agrohase@agrohase.sk
0908 30 99 050908 3

ag
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KAMENÁRSTVO
MAMAJO

0950 296 523
kamenarstvomamajo@azet.sk

Ponúkame:

     nové žulové pomníky

     krycie dosky

     brúsenie starších pomníkov

     rekonštrukcie starších

     hrobov

     betónové chodníky

1 HROB
od 990 €
2 HROB

od 1300 €
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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.
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HOTEL KOLIBA - Kamenný mlyn

v sobotu 24. októbra 2020

Predaj výrobkov od 8.00 do 12.00h.

Rozvoz výrobkov od 12.00  do  16.00h.

Objednávky  na tel. è.:

0 3 3 / 5 3 3  4 4  5 9

Zabíjačková kaša 4€/kg
Jaternička  4€/kg
Krvavnička  4€/kg
Tlačenka  6€/kg
Paprikový lalok  4€/kg
Huspenina  2€/porcia
Zabíjačková
kapustnica  2€/porcia
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