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- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy
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materiál 100% vlna,
výška vlasu 8 mm,
viac rozmerov

breno.sk

e-shope/24 h.

bytové

PVC

ponúkame
tiež
v šírkach

Akcia platí do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob.
Za prípadné tlačové chyby neručíme. Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Zobrazené fotografie sú len ilustračné.
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kobercov, PVC
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a vinylu

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmo
samozrejmosťou

Poradenstvo
a individuálny prístup

R
Rezanie
podlahovej
kkrytiny na mieru

O
Obšívanie
kkobercov

V tovar Vám
Váš
ddovezieme po celej SR

8v SRx

Inšpirujte sa vo Vašej najbližšej
predajni BRENO s najširším
sortimentom podlahových krytín:

Bratislava, Dunajská Streda,
Liptovský Mikuláš,
Martin, Nitra, Trenčín,
Koberec aj PVC Vám
K
Trnava, Žilina
p
profesionálne
nainštalujeme

LQ]HUDW%UHQR5HJLRQSUHVV6.B[LQGG

-15
KUPÓN NA Z¼AVU
pri nákupe

%

Platí len do 31. 12. 2020!

Nevz�ahuje sa na akciový a zlacnený tovar,
na služby, na tovar na objednávku. Nie je
možné uplatni� spätne. Z�avy sa nes�ítajú.
Kupón platí na predajni aj v e-shope.
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... môžete nakúpiť ajj na

Kód kupónu: Regionpress12

Vyberte si
jeden z kúskov
kolekcie Prague, vďaka
ktorému si zmeníte atmosféru
Vášho domova k dokonalosti.
Tento konkrétny dekór je presná imitácia
najstaršieho dochovaného koberca na svete
menom Pazyryk. Vyrobené sú z kvalitnej vlny,
preto patrí k najodolnejším kobercom,
ktoré na trhu nájdete.

facebook.com/koberce.breno.sk
instagram.com/koberce_breno_sk
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DISTrIBúcIa (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

Odpúšťať je ťažké, oveľa ťažšie, ako
sa zmieriť s tým, že nám ublížili. Napriek tomu sa o odpúšťanie treba v
čase adventu pokúsiť. Viem však, že
nie vždy sa to dá.
Ťažko sa reaguje na chrapúnstvo,
na ublíženie akéhokoľvek druhu, na
zlomenie citov, na bolesť fyzickú či
duševnú nejakým nadšeným odpúšťaním či aspoň zmierením. To by bolo
príliš jednoduché. Ubližovalo by sa ako
na páse, lebo však, aj tak nám bude odpustené. Vlastne, tak akosi to aj v reálnom živote mnohých, pre ktorých je lož
a pretvárka každodenným zamestnaním, je. Otrasú sa, ako striasame snehové vločky z kožucha a idú ďalej. Spokojne, neobzerajúc sa ani okolo seba,
ani za seba, už vôbec nie do seba, iba a
výlučne pred seba.
Každý z nás „má“ niekoho takého v
sebe. Niekoho, kto nás zneužil, využil,
použil a ďalej si ide iba jeho životom za
jeho šťastím.
Odpúšťať si žiada od nás byť silnými. A nie vždy tú silu nájdeme. To sa dá
úplne pochopiť. Advent nám pripomína odpustenie. V poriadku. Ale čo tak
správať sa k druhým konečne raz už
tak, aby nebolo potrebné odpustenie,

ale používala by sa vďaka? Čo tak obrátiť to – nespôsobovať bolesť, smútok,
sklamanie len preto, že je to cena, ktorú
platia druhí za to, že nám je zrazu fajn?
Život je príliš jednoduchý, vyberať si z
neho iba tie chutné hrozienka a všetko
ostatné zahodiť.
A je to aj život falošný, dočasný.
Niekto to volá osud, iný zas karma,
ďalší Boh, ale v každom prípade, zlo
sa zvykne odplácať zlom. Tomu, kto ho
spôsobil. Aj keď má na to dosť času a dá
na seba riadne dlho čakať, má pamäť a
nezabúda.
Ako sa z toho dostať? To je jednoduché – nerobiť zlo. Nekonať zle. Neubližovať. Takto, v písmenách to znie
naozaj jednoducho. Už len, aby si to
človek zapamätal a aj tak konal. Lebo
napísať sa dá všetko. Papier sa skartovať dá, skutky nie.
A hoci propagujem myšlienku odpúšťania, niekedy nie som ani schopný a
dokonca ani ochotný ju
naplniť. Je to na každom
z nás... je to naše právo.
Pokojný advent,
vážení čitatelia. S
pozdravom

REZANIE BETÓNU

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KÚPIM 3 IZBOVÝ BYT V TRNAVE

Okrem lokality Linčianska a Hliny. Nie som RK. 0905 333 832

AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

PALIVOVÉ
DREVO

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

centrum rekonštrukčných prác

www.rekomplett.sk

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

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

• 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

POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
okna@rekomplett.sk

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

0917 649 213

PRERÁBKY
BYTOV a DOMOV

• tienaca technika
• garážové brány
• markízy

0915 251 869

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

info@rekomplett.sk

39-0014 TT39

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

39-0005 TT02

Pekárska 40/a
TrnaVa
trnavsko@regionpress.sk

Ide aj o odpustenie

16-0314

redakcia:
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Stredné Slovensko
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50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

39-0002 TT02
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DOMÁCNOSŤ, STAVBA, SLUŽBY, GASTRO

TRNAVSKO

Hviezdoslavova 3, Trnava

3

033/55 13 185
0905 575 191

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

garancia
eny!!!
najnižšej c

39-0 TT47

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

01-1200003 TT14

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

Skvelé
ceny na

Super CENY

09-02

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

EXTRA
PANENSKÝ
OLIVOVÝ OLEJ

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

75-17

PRÍĎTE SI PRE

Žofčík 0910 429 64

01-0 T49

1 litrové balenie - 7 Eur
5 litrové balenie - 35 Eur

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

južné Španielsko - najvyššia kvalita

• elektroinštalácie

MAĽOVANIE

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

STIERKOVANIE

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

MALOOBCHOD-VEĽKOOBCHOD

Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

08-0 TT15

0903 783 800
68-62

www.DvereDoVane.sk
0911 998 160

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

16-0314

0949 188 961

011200002

výmeny
• rekonštrukcie
svietidiel,
,
v
• el. prípojky
vypínačo
zásuviek... • opravy

AKCIA TRVÁ OD 2. 12. DO 31. 12. 2020 ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB.

LACNÁ PYROTECHNIKA

kpt. Nálepku 39
SMOLENICE (smer Lošonec)
KEDY? Po-Pia 13-20 hod.
So
9-20 hod.
Ne
zatvorené
Mimo otváracích hodín po tel. dohode.
Plus k nákupu nad 100 €
Od 18.12. až do 31.12.2020
fľaša originálnej
otvorené každý deň od 9:00 do 20:00.
medoviny ZDARMA!
KONTAKT? Peter Zvonár - JANPET light
Garancia nižších cien v kamennej predajni v Smoleniciach
0907 774 096
na kpt. Nálepku 39 (smer Lošonec) ako na našom
janpetlight@gmail.com
www.lacnapyrotechnika.sk
e-shope www.lacnapyrotechnika.sk!

a
Pre každého zákazník
hodnotný darček!

PREDAJ KVALITNEJ, CERTIFIKOVANEJ ZÁBAVNEJ A PROFESIONÁLNEJ PYROTECHNIKY A OHŇOSTROJOV ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.
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39-0060 TT49

KDE?

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, NEHNUTEĽNOSTI
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Jaká je slépka

Budú ďalšie zmeny
Mikuláš iba v obmedzení
a ďalšia zlá správa,
Traja králi nebudú môcť
chodiť bez Gašpara.
Usmernenie pre pamätníkov
Toto si ešte pamätáme, áno.
Na nákupy budeme chodiť
„Včera dnes a zajtra“ a
„V sobotu večer a v nedeľu ráno“.
Zostaňte doma
V minulosti sa rodičia báli,
či sa im deti nestratia
a dnes dúfajú, že sa
tak skoro domov nevrátia.
Nežná revolúcia už bola
Že chcú menej nežnú,
zdôrazňovať netreba,
stačí keď si „budajku“
dá na hlavu Kotleba.

41-0020

1-hrob od 1150 € • 2-hrob od 1350 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

Autorizované organizácie zodpovednosť
výrobcov E- cycling s.r.o., NOWAS s.r.o.,
SLOVMAS, a. s. týmto informujú:
• Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, neobalové výrobky, vozidlá a pneumatiky.
• Na vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. z., že výrobca takéhoto výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený výrobok
uvedený na trh SR. Tým je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp. vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného cyklu.
• Financovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu, vrátane triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného prúdu, znášajú
výrobcovia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V prípade nedôsledného triedenia oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.
• Každý môže predchádzať vzniku odpadu už pri rozhodovaní o kúpe nového výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali výrobky, ktoré
majú čo najmenej obalov, pokiaľ možno z rozložiteľných materiálov, aby sme kupovali elektrozariadenia s najvyššou energetickou triedou, pretože šetríme prírodné
zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie. V prípade batérií a akumulátorov sa snažíme o používanie batérií s dlhou životnosťou alebo využívame nabíjateľné
akumulátory.
• Zakazuje sa do voľnej prírody ukladať akýkoľvek odpad. Batérie a akumulátory, elektrozariadenia a odpadové pneumatiky sa nesmú vyhadzovať do komunálneho
odpadu.
• Konečný používateľ môže odovzdať elektrozariadenia, batérie a akumulátory na miestach spätného zberu a odpadové pneumatiky u distribútorov pneumatík.
Nakladanie s odpadom z obalov a neobalových výrobkov je určené vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Viac informácií nájdete na webových sídlach www.e-cycling.sk, www.nowas.sk, www.slovmas.sk

Frézovanie

komínov

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

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

ZĽAVAEZ

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

ER

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

781200012

Akcia november - december

www.kamenarstvo-bocan.sk

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

08-0040 TT38

Slovenský výber
Debata o politikoch
nás už veľmi nebaví,
ale ak si máme vybrať,
tak radšej z Pezinka,
ako z Trnavy.

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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 ...
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Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

16-0069

Možno je to tak

Pomôžeme Vám

63-0008

» bapka Blašková

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

AKCIA na farebné zákryty

Ludé hovorá, že ten je sprostý jak slépka. Ja vám
scem dokázat, že to tak neny. Mám jeden naozajský príklat. Dobrá suseda na nešej ulici chovala
slépky. Podla jejej tvrdzená sa má na každém dzedzinském dvore néčo hýbat. Jako dobrá gazdziná
dávala svojim slépkam otpatky z kuchyne a nasypala aj zrno. Ony jej zaseky za to znášaly vajíčka.
Tak to trvalo roky.
Ket nékerá z jej pipék odešla z tehoto sveta,
zehnala si dalšé. Tešila sa z nych, ket išla okolo
prihovorila sa im a ony hu hnet obkolesily. Až jej
zostaly len dve. A jej pribudly roky. Ket prekročila
devadesátku, daruvala tý posledné tvory cére. Tá
býva na humne, tak majú společný dvor aj zahradu. Pipky si zvykly na nový kurín aj spolubývajúce a samozrejme aj na novú gazdzinú.
Tak to trvalo nékolko mesácov. Túto jasen, ket
už bola úroda ze zahrady pozbýraná, vypuscila
domáca slépky z kurýna do zahrady, aby sa napásly. Večer sa šecky vrácily na svoje bydlá, až na
tý dve pristahuvané. Tý sa vybraly ge svojej „starej gazdzinej“, do svojho kurýna na svoje bydlo.
Tam dokonca aj znésly vajíčka. Gazdziná to zbadala až ráno. A hovorý sa, že slépka
je sprostá.
Psík sa vráci domov aj cez
tri dzedziny, tak isto aj kočka.
Dobrý vtáci sa též vracajú a to
aj tysícky kilometrov. Tak jak je
to? Slépka je dobrý vták, a neny
sprostá. Šak som vás presvečila,
alebo né?

TRNAVSKO

OKNÁ - DVERE, STAVBA, ZAMESTNANIE

5

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

KÚPIM 3 IZBOVÝ BYT V TRNAVE

Okrem lokality Linčianska a Hliny. Nie som RK. 0905 333 832

Štefánikova 21, Trnava | Pasáž MAX PLAZA (oproti Domu svetla)


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

•vodičov •dispečera/-ku
01-0010 TT21

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT20-49-strana
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39-0011 TT44

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

08-0 TT43

otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

32-0003-12

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk
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VÝROBNÝ OPERÁTOR
v chemickej výrobe, Modra
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- Výroba liečiv podľa schválených pracovných postupov
v podmienkach Správnej výrobnej praxe.
- Obsluha podporných a pomocných systémov vo výrobe účinných látok.
- Sanitácia a dezinfekcia výrobných zariadení a priestorov.

Požiadavky na zamestnanca:
- Stredoškolské vzdelanie chemického smeru.
- Technickú zručnosť, zodpovednosť, samostatnosť,
schopnosť učiť sa nové veci.
- Ochotu pracovať na zmeny. Trestno-právnu bezúhonnosť.
- Zdravotnú spôsobilosť pre prácu s chemickými látkami.

Mzdové podmienky:

Personálne oddelenie
hameln rds s.r.o., Horná 36, Modra
Email: career@hameln-rds.sk, tel.: 033/690 41 61

8012000217

Kontakt:

01-0 TT48

- Od 950,- € mesačne (hrubá mzda) + ročná odmena + príplatky

TT20-49-strana
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Občianska
riadková
inzercia
AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj
» Predám Peugeot 206+
2010 benzín autoklíma
po STK 34000 km 3 500
0918881567
AUTO-MOTO
202Auto
moto/iné / iné
» Predám zimné pneumatiky+disky 4 ks 195/65/R15
za 120 euro 0910224746
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA
DOHODA 0908205521
BYTY / prenájom
404Byty/prenájom
» Dám do prenájmu v RD v
Trnave,nefajčiar,nealkoholik,hygiena 0948014213
REALITY / iné
707REALITY/iné
» 1izb.byt kúpim.
0907158622
» Kúpim 2izb byt.
0907158767
» Garsonku kúpim.
0902570685
10 ZÁHRADA
ZÁHRADAa AZVERINEC
ZVERINEC
10
» Predám zajacov samcov
aj samice,na chov aj na
zabitie tel: 0948 014 213
HOBBYa AŠPORT
ŠPORT
1111 HOBBY
» Kúpim ľudové kroje
0902708047
13 RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
» Na Motorobot PF62
predám kľukovku (70), liatinovú prednú masku (70),
pluh (70), rotavátor (80).
TT. Tel.: 0948 158 475
14
14 RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
» Kúpim staré mince
odznaky vyznamenanie
hodinky 0903753758

16 ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

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.

TT20-49-strana
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

TT20-49-strana
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splátky
49€€

zasklievanie terás
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63-154
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do
atia
y pl
Zľav

balkóny
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Týždenne do 46 550 domácností

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m
ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

HĽADÁM 3 IZBOVÝ
BYT V TRNAVE
0905 333 832

08-0 TT45

01-0 TT49

ZIMNÉ BUNDY

8

NA STRANE č.

46-0003

od 2.3. 2021
39-0086 TT48

0917 102 255

PREDAJ
MLÁDOK
39-1200003 TT14

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

THUPtQQDYãWHY\VLWUHEDGRKRGQ~ĢWHOHIRQLFN\.

pravá koža

Pešia zóna Hlavná 15, Trnava

01-0 TT49

-50%

až do

39-0004 TT03

TOTÁLNY LIKVIDÁCIAE
AJN
D
E
R
P
VÝPREDAJ

TTzel20-49-strana 1

011200008

;<)>5)< - Zavarská 10F, Trnava

08-0006 TT19

Bû)>)

ZDRAVIE
SPOLOČNOSŤ
/ SLUŽBY
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Kultúrne centrum Prepad banky v Topoľčanoch
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli
na prvom poschodí meštianskeho domu na Štefánikovej 4. Online
program streamujeme na Facebook Malého Berlína. Celý program:
www.malyberlin.sk

Hriešni ľudia kráľovského
mesta trnavského – I.časť

8. 12. o 18.00
Výstava Barbory Idesovej:
Podfarbené

Názov výstavy slovenskej ilustrátorky Barbory Idesovej „Podfarbené“
odkazuje na dôležitosť ilustrácie a jej
schopnosť podčiarknuť v knihe hlavnú
myšlienku a atmosféru. Práve farba sa
v Barborinej tvorbe stáva nezameniteľným vyjadrovacím a poznávacím prostriedkom. Výstava v Čepan Gallery na
Nádvorí potrvá do februára 2021.

9. 12. o 19.00
Kino BE2CAN: Perzské lekcie
Okupované Francúzsko, rok 1942. Gillesa pošlú do tábora v Nemecku, kde len
tesne unikne smrti. Zaklame dozorcom,
čo mu načas zabezpečí slobodu. Lenže
jeho lesť môže byť čoskoro odhalená.
Lekcie cudzieho jazyka, ktoré dáva veliteľovi tábora, tak zrejme čoskoro skončia. Gilles totiž nie je žiadny lingvista.
10. 12. o 19.00
Online:
Literárny večer s Jánom Púčekom
Posledným tohtoročným literárnym
večerom bude stretnutie Pera Le Kveta s Jánom Púčekom. Ján Púček počas
prvej vlny pandémie spustil poviedkový projekt s názvom Plánky, kde každý
týždeň uverejňoval jednu zo svojich
poviedok rovno do vašich schránok.
Jeho poslednou prózou je Med pamäti
a kniha Madeline Vadkerty - Slovutný
pán prezident, na ktorej sa podieľal ako
spoluautor.
6. 12. o 19.00
Online workshop:
Linoryt – tlač z výšky
Posledný online workshop v tomto roku
bude venovaný tlači z výšky. Pod túto
tlač radíme aj linoryt. Technikou vás
prevedie skúsená ilustrátorka a grafička
Hedviga Gutierrez. Pod jej vedením si
vytvoríte jedinečné tlače či už na papier
alebo textil. Potrebná rezervácia kúpou
vstupenky na www.malyberlin.sk
13. 12. o 19.00
Kino Be2Can: O nekonečnosti
Svojská dráma švédskeho režiséra
Roya Anderssona vyniesla jej autorovi
Strieborného leva za najlepšiu réžiu na
festivale v Benátkach. O nekonečnosti
je úvahou o ľudskom živote v celej jeho
kráse, krutosti, nádhere a všednosti.

zdroj foto BookBabe pixabay

Četníci z četníckej stanice v Trnave,
ktorá v tomto slobodnom kráľovskom meste oficiálne začala svoju
činnosť 4. decembra 1918, riešili
veľmi rôznorodé prípady. Zapojili sa aj do pátrania v kauze, ktorá
vzbudila veľkú pozornosť a senzáciu. Išlo o prepad Slovensko-americkej banky v Topoľčanoch.
Prípad prepadu banky

Slovensko-americkú banku v Topoľčanoch (vtedy vo Veľkých Topoľčanoch)
prepadli traja mladíci – Rudolf Z. a Jan
P. z obce Kovarce a mäsiarsky majster
Alexander V. z Trnavy – uvádza jeden zo
zdrojov. Po všetkých troch bolo vyhlásené pátranie. Celá lúpež ako aj zadržanie
páchateľov sa odohrávalo ako scéna z
akčného filmu.
V nedeľu popoludní zahliadli dvoch
páchateľov Alexandra V. - mäsiara a Rudolfa Z. na ceste blízko Leopoldova, pri
Merašiciach. Hneď sa strhla policajná
naháňačka v Hlohovci, Trnave, ale aj vo
vlakoch. Nakoniec v nedeľu večer po 20.
hodine na Františkánskej ulici v Trnave
strážnik Ľudovít Vašíček zatkol Alexandra V. a doviedol na policajnú stanicu.
Tam ho policajný inšpektor Dvorský
ihneď podrobil výsluchu. U mäsiara našli 47 000 Kč v hotovosti a 4 náboje do
pištole. Muž sa napokon priznal, že sa
lúpeže v Topoľčanoch spolu s Rudolfom
Z. a Janom P. zúčastnil. Správu o zatknutí mäsiara telefonovali na policajné
riaditeľstvo do Bratislavy, odkiaľ sa ihneď vypravilo niekoľko tamojších úradníkov a detektívov, na čele s policajným
prezidentom Gerey, do Trnavy, aby sa
zúčastnili pátrania po Rudolfovi Z.

V Trnave sa zatiaľ zistilo, že Rudolf
Z. bol kedysi zamestnaný u mäsiara
Alexandra V. a že momentálne u neho
slúži jeho sestra. Preto ho hľadali najprv v mäsiarovom dome. V noci o 2.
hodine četníci dom obkľúčili a začala
sa prehliadka. Bratislavský detektív
Lichtenfeld vnikol na povalu, kde zbadal hľadaného, ktorý sa chystal na neho
vystreliť z revolvera. Detektív preto použil lesť, zavolal dolu, že na povale nikto
nieje a sám sa rýchlo vrátil späť, pričom
povalu dobre uzavrel. Potom oznámil,
že hľadaná osoba sa nachádza na povale a je ozbrojená. Nastalo vyjednávanie,
aby sa dotyčný vzdal. Vyjednávanie trvalo až do 4. hodiny rannej. Približne v
tomto čase si lupič vyzul topánky a bosý
vyliezol na strechu. Dúfal, že sa mu po
strechách susedných domov podarí preraziť kordón polície a četníkov a utečie.
Ozbrojené zložky ho však zbadali, len
čo sa objavil na streche a vyzvali ho,
aby zostal stáť. Ten odpovedal na výzvy
streľbou z revolvera, a preto četníctvo
muselo použiť tiež strelné zbrane. Jedna
rana od četníkov ho zasiahla do hlavy,
čo bolo smrteľné zranenie. Spadol zo
strechy na strechu nižšieho prístavku,
kde zostal ležať. Hneď ho zniesli dolu,
avšak za niekoľko minút skonal. Našli
u neho len 6000 Kč, čo znamenalo, že
väčšiu čiastku niekde schoval. Jeho
mŕtvolu zatiaľ odviezli na trnavský cintorín – jazykom prameňa do „umrlčej
komory“.

zastupiteľstvo. Až večer toho istého
dňa policajné zložky zistili, že samotnej
lúpeže sa zúčastnil ešte aj mladší brat
Jana P., Štefan, ktorý bol v inkriminovanom čase lúpeže oblečený v ženských
šatách a dával pozor pred bankou. Takže pátranie vyhlásili po obidvoch bratoch. Predpokladali, že sa bratia behom
pár hodín ocitnú na slovensko-maďarskej hranici, v okolí mesta Šahy, kam
odišli bratislavskí detektívi aj s najvyššími predstaviteľmi.
Štefan P. nakoniec utiekol do Ruska
aj s väčšou časťou lupu, a preto sa za lúpež zodpovedali iba dvaja z páchateľov.
Alexander V. bol odsúdený za zločin
lúpeže na 12 rokov a Ján P., ktorého tiež
chytili, na 4 roky za zločin spoluúčasti
na zločine lúpeže. A štvrtý, ako sme už
opísali, bol zastrelený počas policajného zásahu.
Podobná lúpež sa v Topoľčanoch
zopakovala aj v roku 1925. Obeťou sa
tentokrát stala Všeobecná nitrianska
banka vo Veľkých Topoľčanoch, z ktorej
páchatelia odcudzili 28 089 Kč v hotovosti. Obaja páchatelia, ktorými boli
Gejza S. z Nitry a Jozef T. z Malého Bábu,
boli známi zlodeji pokladní a trafík, za
čo boli viackrát trestaní.
Obe lúpeže vyústili do aktivít vedúcich k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov
mesta, ktoré sa prejavili v posilnení četníckej stanice o 25 četníkov.

Mäsiara zatiaľ ráno dopravili na braPrípady zo zápisov Četníckej stanice
tislavské policajné riaditeľstvo, kde ho
opätovne podrobili výsluchu, fotogra- v Trnave prerozprávala Júlia Ragačová,
fovaniu a daktyloskopii a na druhý deň riaditeľka Štátneho archívu v Trnave.
mal byť dopravený do Nitry na Štátne
SPRACOVALA: RENÁTA KOÁČOVÁ
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PREDAJ a MONTÁŽ krbov, kachlí a komínov
zabezpečujeme dopravu

LOKÁLNY FARMÁR
ODKÚPI VAŠU
87û6707;87,¤:;3=8·,=

R.P. Stav. s. r. o. KRBYPOKUSA 0918 908 777

NAJŠIRŠIA PONUKA KRBOV, KACHLÍ, SPORÁKOV, OZDDARMA
KOMÍNOV, KOTLOV NA TUHÉ PALIVO, PELETY OBHBORNÉ
LIADKY
DODÁVAME, STAVIAME, VLOŽKUJEME, RENOVUJEME

NEHĽADAJTE INDE
U NÁS JE NAJLACNEJŠIE

KRB ROHOVÝ
cena
komplet
aj s prácou

RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY

od 2650 €
ANTIGONA 90

08-0019 TT45

0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

3

UNIFLAM
UNIFLAM850
850PRESTIGE
PRESTIGEPBS
PBS
ohýbané
ohýbanépravé
pravéprosklenie
prosklenie

Special GR veľké
presklené ohnisko

Slavonac

1 283 €

419 €
Tarnavva

329 €

UNICA
16 kW

1375 €

01-0005 TT44

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

OBKLADAČSKÉ

PRÁCE

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

odvoz odpadu
dovoz materiálu

0949 633 272

01-0005 TT44

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring
01-0011 TT03

KOMPLETNÉ SPRACOVANIE 0902 091 704
ÚČTOVNÍCTVA, SERIÓZNE ikuctovnictvo@gmail.com

liatinové

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

39-0 TT45

Upečiem i zabezpečím

(aj montujeme)
23kw

490 €

01-0028 TT47

600 €

od 828 €

350 €

08-0 TT46

Kvalitný
liatinový
sporák

Kotly na tuhé palivo

Demico 10 kW

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

47-046

39-0 TT46

Objednávky:

0948 02 77 55

08-00 TT03

V pohodlí
Vášho domova!

TTzel20-49-strana 3
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37-0014-7

TRNAVSKO
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Ochorenie vyležte, zvýšte príjem vitamínov, oddychujte, tvorte

Odborník radí ako zvládnuť Covid-19 doma
Počet pozitívne testovaných pacientov
na Covid-19 na Slovensku každým dňom
pribúda. Ak aj Vám prišiel pozitívny výsledok testu, nezúfajte. Prinášame rady
odborníka, ako ochorenie zvládnuť.

hame pri výstupe teploty nad 38°Celzia. V
doporučených dávkach môžete užívať Paralen, prípadne Novalgin. Vhodný je tiež
Ibuprofen, ale pozor by si naň mali dávať
ľudia s ochorením žalúdka, pretože jeho
časté používanie môže skončiť krvácajúMožnosti liečby priblížil a cenné rady cim vredom. Nezabúdajte ani na “babské
nám poskytol Milan Kulkovský, primár recepty” a v prípade vysokej horúčky apliinterného oddelenia Nemocnice s polikli- kujte zábaly,“ odporúča lekár.
nikou v Považskej Bystrici.
Podľa jeho slov je možné ľudí s ochorením Covid-19 rozdeliť do troch skupín.
Prvou z nich sú bezpríznakoví pacienti.
Druhou skupinou sú mierne príznakoví
ľudia, teda tí, ktorí ochorenie pociťujú,
no nemusia byť hospitalizovaní. Tretiu
skupinu tvoria ťažko príznakoví pacienti,
ktorých stav vyžaduje hospitalizáciu. „Ak
ide o prvú skupinu pacientov, u nich liečba nie je potrebná a je postačujúce zamerať sa na podporu imunity. Tretia skupina
patrí do rúk odborníkov. V prípade ľudí
patriacich do druhej skupiny, teda tých,
ktorý sa liečia doma, spočíva liečba predovšetkým v ovplyvňovaní a zmierňovaní
príznakov ochorenia,“ objasňuje primár a
ponúka nasledovné rady:

Kašeľ:

Ak Vás potrápi kašeľ, ktorý je prevažne
suchý, dráždivý, siahnuť môžete po voľnopredajných liekoch. O ich výbere sa poraďte s lekárnikom. „Vo všeobecnosti ale
platí, že zázraky nemôžete čakať okamžite,“ prízvukuje odborník.

Počas liečby dodržiavajte kľudový režim.

lievky, vývary. Starší ľudia smäd nepociťujú, aby ste si boli istí, že prijali dostatok
tekutín, nechajte im pri lôžku fľašku a sledujte, či z nej ubúda. Núkajte im tekutiny
radšej v menších množstvách a častejšie.
Podpora imunity
Dôležité je v tomto období podporiť Pomôcť môžu aj fľašky určené pre kojenimunitu. „Zvýšený príjem vitamínov cov, so slamkou,“ radí odborník.
všetkých písmen z vitamínovej abecedy
neuškodí. V lekárni vám iste poradia pri Kľudový režim:
kúpe mnohých imunopodporných proTo, čo platí pri chrípke, pomôže podľa
striedkov. Nezabudnite na vitamín C, D a primára Kulkovského aj pri ochorení Covid-19. „Ochorenie treba vyležať. Uvoľnite
tiež selén a zinok,“ pripomína primár.
sa, ľahnite si. Upratovanie, rúbanie dreva
a všetko ďalšie počká a s nevyhnutnými
Dostatok tekutín:
Horúčka, strata chuti, vyšší vek spoje- prácami vám iste niekto pomôže. Ak aj
ný s absenciou pociťovania smädu môžu nie, svet sa nezrúti,“ upozorňuje lekár.
Horúčka:
Pri nižších teplotách nie je podľa jeho viesť k dehydratácii organizmu. „Dehyslov podávanie antipyretík, teda liekov dratácia zabíja. Pite veľa tekutín. Vhodná Psychická pohoda:
proti horúčke, potrebné. „Po liekoch sia- je čistá voda, čaje, občas minerálky, po„Myslite skôr na pozitívne veci, čítajte,

TTzel20-49-strana 6

zdroj foto Engin Akyurt pixabay
smejte sa, rozprávajte sa. Žite. Dodržujte
R-O-R, teda známe rúško - odstup - ruky. Ak
môžete, podporte tých, ktorých činnosť je
obmedzená. Ak si to môžete dovoliť, nakupujte, pokiaľ je to možné, cez internet. Píšte
básne, romantické poviedky, nahrávajte
videá, hovorte vtipy, vymyslite podcasty,
menej sa venujte správam a politike, viac
tvorivým činnostiam,“ vyratúva odborník.

Rada na záver

„Ak sa cítite veľmi zle, ťažko sa vám
dýcha, máte vyčerpávajúce horúčky, ktoré
nedokážete stlmiť, odovzdajte sa radšej do
rúk odborníkov. Nie každé vyšetrenie lekárom a prípadne i na urgentnom príjme
musí skončiť hospitalizáciou,“ uzatvára
primár Milan Kulkovský.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

SLUŽBY, MÓDA
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OD JEDNOTA, 1. poschodie
Trojičné námestie, TRNAVA

smarTTshop.sk

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

08-0 TT48

predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36

Od decembra predlžujeme
o 17:30 hod.
d
0
:0
8
d
o
otváracie hodiny! Chránená dielňa: možnosť povinného plnenia

01-0 TT47

TRNAVSKO

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

389 €
499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

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

KOVOVÝROBA
PADYKOV
pravá koža

Výroba a montáž
ocelových brán,
plotov, zábradlia,
kovaných dekoračných
ozdôb, schodov a pod.

Pešia zóna
Hlavná 15
Trnava

0948 860 404
simon.padys@gmail.com
PADYKOV

WWW.REGIONPRESS.SK
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Na výrobky
poskytujeme
s!
záruku a servi

ZVERINEC, VZDELANIE, SLUŽBY

8
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Západné Slovensko

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

AUTODOPRAVA
(do 3,5t)
- dovoz materiálu/tovaru z obchodu
- odvoz/dovoz stavebného materiálu
- sťahovanie
- preprava (dĺžka max do 4,6m)

Vladimír Páleník, Majcichov 523

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

0905 242 303

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

KÚPIM 3 IZBOVÝ BYT V TRNAVE

Okrem lokality Linčianska a Hliny. Nie som RK. 0905 333 832
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

01-0 TT41

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

08-0 TT40

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

