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Od decembra predlžujeme
:00 do 17:30 hod
od 8dielňa:
otváracie hodiny! Chránená
možnosť povinného plnenia

08-0 TT48

predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36

Všetko najlepšie k narodeninám.
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STIERKOVANIE

01-0005 TT44

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

OBALY
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MAĽOVANIE
0903 783 800

08-0003 TT03

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

0949 633 272

3 IZBOVÝ

Okrem lokality
Linčianska a Hliny.
Nie som RK.
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BYTOV a DOMOV

NAKOMPLET
0904 951 627

EXTRA
PANENSKÝ
OLIVOVÝ OLEJ

BYT V TRNAVE

južné Španielsko - najvyššia kvalita

1 litrové balenie - 7 Eur
5 litrové balenie - 35 Eur
08-0 TT47

0905 333 832

PRÁCE

odvoz odpadu
dovoz materiálu

KÚPIM

PRERÁBKY

OBKLADAČSKÉ

08-0 TT34

pevná linka: 033/381 81 34

Nino 2 roky

08-0 TT46

mobil: 0905 699 066

01-0 TT04

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

Žofčík 0910 429 643

01-0 T50

Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

08-0 TT15

011200008

ww

01-0 TT50

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.
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Upečiem i zabezpečím

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, STAVBA
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www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
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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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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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
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Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
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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

Ak sa niekedy aspoň na okamih
zastavíme a zauvažujeme o pravých
hodnotách v ľudskom živote, môžeme objaviť, že jedným obrovským
darom je zrak. A neexistuje iba slepota telesná, ale aj duchovná. Vidíme
či nevidíme znamenia našich čias?
Chápeme či nechápeme, čo nám
chcú naznačiť? Vidíme niečo alebo
niekoho veľkého vo vlastnej rodine?
Veľmi krásne to napísal Exupéry
vo svojom Malom princovi vari v najznámejšom citáte, ktorý v správnej
chvíli stojí zato opakovať: „Správne
vidíme len srdcom, to, čo je dôležité
je očiam neviditeľné“. Netúžme byť
väčšími ako ktokoľvek iný na našom
malom svete moci a v našom bohatstve, ale skúsme zažiť aspoň chvíľku stať sa tými
najmenšími...
Pekný a pokojný,
myšlienkami naplnený
Advent, vážení čitatelia!

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

ELEKTRIKÁR

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Juraj Jamrich

SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava

PRENAJME NEBYTOVÝ PRIESTOR
Info: www.spsdtt.sk

POTREBUJEME NOVÚ
ALTERNATÍVU.

0949 188 961
GOLDEN RUŽINDOL
PREDÁVA

Matovič nevyšiel, lebo ani nikdy nemohol.
Nie pre ťažké reformy, ktoré sa nedajú vydržať, lebo žiadne nerobia.
Nie pre kauzy, hoci škandálov mali
za tých pár mesiacov neúrekom.
Ľudia nechcú Igora Matoviča a jeho
vládu kvôli absolútnej neschopnosti riešiť vážne problémy, arogantnej
komunikácii k občanom a drzému
papalášizmu.
Očakávaná zmena k lepšiemu
s Matovičom neprišla a ani nepríde.
A za dverami stále čaká starý aj nový
Smer. Úlohou všetkých príčetných a
kompetentných strán je ponúknuť
alternatívu. Odbornú, profesionálnu a hodnotovú alternatívu, pre
ktorú Slovensko a jeho občania sú
cieľom politiky, nie iba nástrojom
na použitie vo voľbách.
Potrebujeme viac odbornej diskusie, debát o zdravotníctve, obnove
Slovenska o problémoch a riešeniach. Pri tejto vláde, pri spôsobe
vládnutia Igora Matoviča sa o tom
nedá ani snívať. Nechcem a neželám
Slovensku návrat ľudí, ktorí si mysleli a hovorili, že keď vyhrajú voľby, môžu všetko. Nechcem Fica ani
žiadny iný Smer. Chcem len slušnú

vládu, ktorá nebude robiť vlastným
občanom zle. A ktorá sa správa k
ľuďom s úctou! Pretože v tomto medzi Ficom a Matovičom prestáva byť
rozdiel.
Igor Matovič patrí do politickej aj
ľudskej izolácie. Je to zlý politik aj
zlý manažér. Každý, kto mu umožňuje zostať pri moci, je spoluzodpovedný za škody, ktoré premiér
spôsobí.

JABLKÁ

na konzum, zimné uskladnenie a spracovanie
pon-pia: 10oo - 173o hod miesto predaja: Ružindol - areál firmy Golden
sobota: 9oo - 12oo hod 0903 724 601, 0903 947 319

AUTODOPRAVA
(do 3,5t)

Slovensko má na viac!

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

» Tomáš
Drucker
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• elektroinštalácie

výmeny
• rekonštrukcie
svietidiel,
vypínačov, • el. prípojky
zásuviek... • opravy

011200002

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Paralelne prežívame všetko obvyklé svetské, no je fajn, ak zostane
čas zamýšľať sa aj nad tým duchovným. V tom svetskom je zhon, obavy,
neistota, často aj bolesť, v tom duchovnom nádej a očakávanie. Možno
aj preto je dobré z týchto dvoch svetov
spraviť prepojenú sústavu a žiť v nej
plnohodnotne, od radosti po smútok,
od bolesti po šťastie. Myslím si, že
človek sa stane ľudským až vtedy, ak
toto dokáže, ak to zažije a ak sa tak a
v tom naučí vo svojom živote pokračovať.
Hulákajúci hlupák na akomkoľvek stupni moci, hoci len a výlučne
domnelej a aj to iba z jeho pohľadu, tu
nie je na to, aby nám ničil či znechucoval a zoškareďoval život, naopak,
práve “vďaka” takýmto sme schopní
vidieť ho aj krásny.
„Hľa, ja posielam svojho posla
pred tvojou tvárou a on pripraví
cestu pred tebou.“ Veru, hovorím
vám: Medzi tými, čo sa narodili zo
ženy, nepovstal nik väčší ako Ján
Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom

kráľovstve menší, je väčší ako on.“
Mt 11, 2- 11

01-0013 TT40

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Čas je zrýchlený, ešte nedávno
sme avizovali príchod Adventu a
už je tu jeho tretia nedeľa.

Vladimír Páleník, Majcichov 523

0905 242 303
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KOMPLETNÉ SPRACOVANIE 0902 091 704
ÚČTOVNÍCTVA, SERIÓZNE ikuctovnictvo@gmail.com

08-0 TT40

Pekárska 40/a
TrnaVa
trnavsko@regionpress.sk

V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!

08-0 TT50

redakcia:

Tretia

33-0086

TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

39-0 TT45
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TRNAVSKO

GASTRO, RELAX
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Spoločnosť Sessler ďakuje
za priazeň v roku 2020
a v mene kolektívu
želá príjemné prežitie
Vianočných sviatkov.

Balíky je možné aktuálne zakúpiť:
• Podniková predajňa Sessler Pri Kalvárií
• Saigon pub Študentská ulica
• Eshop Sessler
• Hostinec Na Šanci, Šancová ulica Bratislava

01-0221 TT50

K
TIP NA DARČE
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SPOLOČNOSŤ / ZAMESTNANIE, OKNÁ - DVERE
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Veselé hlášky
V temto smutném čase vás scem trochu rozveselyt, trochu rozesmát. Toto som pre vás pozbýrala v rádije, telke a novynách. Tak ideme na to.



Skupine vodičov do auta nastriekali neznámu
látku, ktorá ich osvietila. Vyhasol mladý život,
ktorý ešte mohol byť užitočný a veľa pomôcť. Táto
vec je veľmi znekľudňujúca vec. V tejto telocvični
budú cvičiť aj karateristi. Minister zaradil spiatočku a dal si naceniť nemocnice. Prezidenta sprevádzali aj rodinní členovia. Táto škola vykazuje
veľkú stratu každý mesiac, 14 - 10 tisíc mesačne.
Nemáme zistenú idedifáciu tohto muža. V budúcich dňoch bude prehánosť vyššia na celom Slovensku. Pri silnej búrke padali krúpy ako futbalové loptičky. So svojou dlhoročnou manželkou sa
v marci rozviedol a to po troch rokoch manželstva.
Ivan Bella obiehal okolo vesmíru. Moja manželka
zomrela na autonehodu. Môj muž má po autohavárii celú nohu železnú. Natankoval do nádrže
ropu a zadrel motor. Kompa pod Sitnom nepremáva pre vysoký stav mora. Policajti tam chodili pravidelne, teraz tam chodia len náhmatkovo. Vodiči
v kolónach nech nevytvárajú na
sebe stres, ani na nás. Páchateľ
je štíhlej postavy, má hnedé
oči a krátke tmavé oči.
A zbýram dál, tešte sa.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

» bapka Blašková

Možno je to tak
Keď je šéf Mikuláš
Ušetrili mu jeho podriadení,
na oslavu pridelené kvóty
a už ráno prišli, opití do roboty.
Ďalší prosím...
Netušíme čo sa potom s nami stane,
keď sa, pre nával prominentov,
slušný zlodej do basy ani nedostane.
Slovensko opäť vzorom
Platiť toľkých ministrov
je zbytočné zderstvo,
u nás jeden geniálny,
riadi už tretie ministerstvo.
Adventné sviece
Aranžéri sa snažia márne,
túto súťaž vyhrali,
najväčšie sviece
jadrovej elektrárne.
Veľké upratovanie
Nové vlády upratovali
vždy po tých starých,
len aby im vydržali sily
aspoň do neskorej jari.

» Eva Jarábková
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01-0010 TT21

•vodičov •dispečera/-ku

TRADÍCIE / DOMÁCNOSŤ, STAVBA, SLUŽBY

TRNAVSKO
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Lucia
a zvyky spojené s týmto menom
Narodila sa v 3. storočí v Syrakúzach
na Sicílii, v rodine bohatých kresťanov. V mladosti dala sľub, že zasvätí
svoj život službe Spasiteľovi.

pravá koža

Pešia zóna
Hlavná 15
Trnava
» red
08-0015 TT44

Keď ju neskôr nútili vydať sa za pohanského mládenca, ktorému sa páčili
jej krásne oči, nesúhlasila. Oči si vylúpila a poslala mu ich. Zomrela mučeníckou smrťou.
Tak ako aj pri iných stridžích
dňoch, keď bol výskyt ježibáb a čarodejníc vysoký, aj v predvečer Lucie
bývalo po celom Slovensku cítiť z jeho
obyvateľstva vôňu cesnaku. Cesnakové pokrmy sa jedli v zvýšenej miere, na
večeru býval bežný chlieb s cesnakom,
prípadne cesnakové hrianky. Podaktorí si kreslili cesnakom krížik na čelo,
bradu, sluchy a zápästie, aby zvýšili
jeho ochranný účinok.
Cesnak nechýbal ani pri ochranných rituáloch domov a stajní, spolu
s trojkráľovou kriedou sa využívali na
kreslenie krížov na dverách príbytkov
a maštalí.
Na Kysuciach býval zvyk vytvoriť
z jedľovej vetvičky a obilného klásku
akúsi metličku. Do svätenej vody dali
kúsok chleba. Od Lucie do Vianoc potom kropili touto vodou a metličkou
celý príbytok, stajne a maštale.
Jedným zo zvykov bývalo kravy
okiadzať dymom z posvätných rastlín.

V okolí Trenčína sa ešte koncom 19.storočia dával do dverí stajne snop slamy.
Na strednom Slovensku boli bosorky z
chotára vyháňané mládencami, ktorí
práskali korbáčmi, pískali na píšťalkách či prstoch. Zvykli aj trúbiť na rohoch či cengať kravskými zvoncami,
podstatou bolo spraviť čo najväčší
hluk.
V dňoch okolo Lucie sa z gazdovstva nepredávali nijaké produkty a
nič sa nepožičiavalo, ani jediné vajce.
V stredoveku na Luciu ľudia obsýpali
rohy stavísk hlinou z cintorína, ktorá
mala obsahovať roztlčené ľudské kosti. V predvečer Lucie, 12.decembra večer, po západe slnka a celý ďalší deň
nedovolili žiadnej cudzej žene z domu
vyniesť mlieko, lebo v tom čase mala
prísť pýtať mlieko jedine striga, aby
prostredníctvom neho mohla uškodiť
krave.

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-02

BRÁNY A PLOTY NA KĽÚČ

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE
- do bytu, domu, kancelárie...
www.chcemklimu.sk

brány posuvné, samonosné,
dvojkrídlové... murované ploty,
gabiony, ploty z okrasných
tvárnic, 3D ploty... zámkové dlažby...

oceľ | nerez | hliník

0949 285 543, 0949 062 006 | Facebook: Brány ploty pergoly | lukasvycital@gmail.com, tomas.hinca@gmail.com

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

16-0314

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

033/5549 016
0915 756 849

Všetko
najlepšie
k narodkám,
Elvíra!

01-0005 TT44

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

08-0005 TT03

OPRAVA

PALIVOVÉ
DREVO

01-0007 TT10

25 rokov

SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ na trhu!

Výročia a udalosti
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého
Smokovca do Tatranskej Lomnice

16. decembra 1911
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VIANOCE, KALENDÁRIUM / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

AUTO-MOTO
202
Auto
moto/iné / iné
» Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný.
0949350195

Betlehemské svetlo skauti prinesú
na Slovensko už po tridsiaty prvý
raz a počas predvianočného obdobia
zabezpečia jeho distribúciu po celej
krajine.

10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
» Predám zajacov samcov aj
samice, na chov aj na zabitie.
Tel: 0948014213

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY

• predaj palivového dreva
• smrekové pelety kvalita A1
0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com
Stavebná ﬁrma Hromex, s.r.o. so sídlom Bulharská 44, Trnava

» red

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

Chanuka sviatok svetiel a zasvätenia chrámu
Ide o pohyblivý sviatok, tento rok
si ho pripomíname v kalendárnom
rozpätí 10. 12. až 18. 12.
Je to sviatok svetiel alebo sviatok
opätovného zasvätenia jeruzalemského chrámu. Viaže sa na historické udalosti, spojené s víťazným bojom Makabejcov nad sýrsko-gréckym kráľom
Antiochusom-Epifanesom IV. roku 167
pred začiatkom občianskeho letopočtu. Panovanie Antíocha bolo poznamenané despotizmom a vyhrotenou
náboženskou neznášanlivosťou. Zakázal obrady židovskej viery, zneuctil jeruzalemský chrám a dopustil sa mnohých násilností. Prvým dôsledkom
tejto hrôzovlády bolo vyľudňovanie
dedín a miest, ktorých obyvatelia utekali do hôr. Po čase došlo k povstaniu
židovského obyvateľstva proti presile
žoldnierov kráľa Antiocha. Kľúčový
význam malo oslobodenie Jeruzalema
a jeruzalemského chrámu, ktorý predstavoval náboženské centrum židovstva. Po vstupe do chrámu sa objavil
pred zrakmi židovských vojakov obraz
spustošenia a zneuctenia všetkého, čo
im bolo sväté. Nezostali však stáť so
založenými rukami, neoslavovali svoje
víťazstvo, ale poradili sa so znalcami
Zákona a podľa rady začali chrám čistiť a pripravovať k pôvodnej službe. Po
očistení chrámu zapálili svietnik s več-

0908 447 006
wood

16
ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
» 37 r úprimný milý
hľadá dievča do 40 r na
vážny vzťah okolie TT HC PN
0949449436

AKCIOVÉ CENY!

01-0 TT44

DOMÁCNOSŤ
909
DOMÁCNOSŤ
» Predám ročnú chladničku
s mrazničkou, automatickú
práčku, varnú trúbu, skrine,
nové postele, všetko vo
veľmi dobrom stave, tel.
0940262142

REZANIE BETÓNU

ným svetlom, avšak pri dolievaní oleja
do svietnika zistili, že k dispozícií je len
jedna malá nádoba s pečaťou veľkňaza, ktorá obsahuje posvätný olej. Najkratší čas, potrebný na vyrobenie nového oleja bol osem dní a malá nádoba
obsahovala jednodenné množstvo.
Tradícia hovorí, že sa stal zázrak
a toto malé množstvo oleja vydržalo
svietiť po celých osem dní, ktoré boli
potrebné na výrobu nového oleja. Na
pamiatku znovuzasvätenía chrámu zapaľujeme v židovských domácnostiach
25. Kisleva a počas ďalších ôsmich dní
vždy o jednu sviečku viac. To znamená,
že prvý deň zapaľujeme jednu sviečku,
druhý deň dve atď., až posledný deň zapálime všetkých osem sviečok.

PRIJME

na stavby v Trnave a okolí
do TPP, dohodu alebo živnosť:

vodiča - zásobovača
materiálov (850 brutto)
Tel.: 0903 768 490

01-0 TT50

REALITY / iné
707
REALITY/iné
» Kúpim 2izb byt. 0907158767
» 1izb. byt kúpim 0907158622
» Garsonku kúpim.
0902570685
» Hľadám dom/ pozemok
na predaj. Trnava a okolie.
0944068093

Slovenskí skauti prevezali v sobotu 12. decembra Betlehemské svetlo od
skautov z Rakúska. Tento rok sa netradične, vzhľadom na aktuálnu situáciu v
súvislosti s koronavírusom, presunulo
odpálenie zo slávnostnej ceremónie na
hraničný priechod neďaleko Bratislavy.
Skauti tak neprekročia štátne hranice,
no aj napriek tomu zabezpečia, aby sa
Plamienok z Betlehema dostal aj k nám.
V dopoludňajších hodinách nasledujúceho dňa, v nedeľu 13. decembra, odovzdajú Betlehemské svetlo na poľsko-slovenských hraniciach poľským skautom a
následne popoludní na ukrajinsko-slovenských hraniciach skautom z Ukrajiny.
V úvode nasledujúceho týždňa prijme Betlehemské svetlo prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. Pôjde tak o prvé oficiálne prijatie na
Slovensku. Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti symbolicky ľuďom počas
nasledujúceho, posledného predvianočného víkendu, na sv. omšiach v sobotu 19.
a v nedeľu 20. decembra v kostoloch po
celom Slovensku, kde bude rovnako ako
vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc. Samotná

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

389 €

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

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

BYTY / prenájom
404
Byty/prenájom
» Dám do prenájmu izbu v RD
v Trnave, nefajčiar, nealkoholik, hygiena. Tel: 0948014213

distribúcia po Slovensku bude prebiehať
v nasledujúcich dňoch, aby pár dní pred
Štedrým večerom bolo Betlehemské svetlo dostupné v čo najväčšom počte miest.
Odpaľovanie Betlehemského svetla bude
prebiehať so zreteľom na všetky aktuálne
platné bezpečnostné a hygienické opatrenia, vždy so snahou o bezkontaktnosť
a bez zhromažďovania. Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude v rámci Slovenska
Betlehemské svetlo dostupné. Mapa so
zoznamom je dostupná na internetovej
stránke www.betlehemskesvetlo.sk a
skautskí dobrovoľníci ju každým dňom
aktualizujú. Potrebné je však dodať, že
vzhľadom na spôsob šírenia Svetla odpaľovaním zo sviečky na sviečku je v skutočnosti jeho dostupnosť mnohonásobne
vyššia.

39-0086 TT48

Betlehemské svetlo
príde na Slovensko aj tento rok

39-0005 TT02

Občianska
riadková
inzercia
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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

» Zdroj: UZZNO
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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52-00018-24

TRNAVSKO

INZERCIA

Výročia a udalosti
štart balónovej sondy Vega 1, prelet okolo Halleyovej kométy, pristátie na Venuši

15. decembra 1984

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

0905 333 832

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

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

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

33-0073

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

01-1200003 TT14

Skvelé
ceny na

32-0003-12

Hviezdoslavova 3, Trnava

Výročia a udalosti
prvý riadený motorový let lietadla bratov
Wrightovcov

17. decembra 1903

TT20-50-strana
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BRATISLAVA — TRNAVA — NITRA — ZVOLEN — LUÈENEC — RIMAVSKÁ
SOBOTA — ROŽŇAVA — KOŠICE — MICHALOVCE — HUMENNÉ

už
od

2,99

� Wi
WiFi zadarmo
armo
� WC v autobuse
obuse
� servis na palube
� najrýchlejšia
šia preprava

Lístok
kúpite na

87-0077

bus.daka.sk
bus

94-179

€

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ 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

TT20-50-strana
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splátky
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zasklievanie terás
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63-154

rámové
bezrámové
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Týždenne do 46 550 domácností

VYHRA JY
DARČEK

Facebook

ZIMNÉ BUNDY
TOTÁLNY LIKVIDÁCIA
E
N
J
A
D
E
R
P
VÝPREDAJ

-50%

REKONŠTRUKCIE
VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3
• Odvoz odpadu – komunálny,
stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kame a
• Búracie práce
s odvozom odpadu

Domáci trnavský predajca

www.mamix.sk

0917 102 255
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• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ

A

E
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A
TOP KVALIT
ŠIU
ZA NAJLEP
CENU 033/5546 744 • 0905 313 421

01-0 TT50

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

391200009

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

Najčítanejšie
regionálne noviny

39-1200003 TT14

Pešia zóna Hlavná 15, Trnava
OD Jednota - 2. p., Trnava

až do

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

ER

10-0049

pravá koža

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

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

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

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

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

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

www.casmar.sk

Ponúkame kompletný právny servis, ﬁnančné a právne poradenstvo

Dom je dokončený do štandardu
a čaká na budúceho vlastníka!
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

Vybavenie hypotekárneho úveru zdarma!

€
,
0
5
193.9

Dom bude dokončený do štandardu spolu so zámkovou dlažbou na terase a aj na vonkajšom parkovacom státí.

Na predaj byty:
- 3izb byt na ul. V.Clementisa, plocha 59, 40m2, 2xloggia. Cena 118 000eur. 0907 599 777
- 3izb byt na ul.Koniarekova, plocha 64m2, parkovacie státie. Cena 159 900eur. 0907 599 777
- 3izb byt v Suchej nad Parnou, plocha 70, 88m2, novostavba. Cena 107 000eur. 0907 599 777
- 4izb byt - Arboria, plocha 103m2, s terasou. Cena 242 000eur. 0948 664 225
- 3izb byt - Arboria, plocha 85, 58m2, parkovanie za rampou. Cena 173 000eur. 0948 664 225
- 3izb byt na ul. Dolnopotočná, plocha 90m2, historické centrum TT. Cena 199 000eur. 0948 664 224
- 1izb byt na ul. Jiráskova, plocha 41, 3m2, 2x loggia. Cena 79 900eur. 0908 216 676
- 2izb byt na ul. A.Hlinku, plocha 45m2. Cena 84 990eur. 0915 033 690
- 3izb byt na ul. Klempova, plocha 80, 89m2, novostavba. Cena 172 000eur. 0915 033 690
- 2izb byt na ul. J.Slotu, plocha 65m2. Cena 118 900eur. 0907 488 445
- 3izb byt na ul. Gen.Goliana, plocha 68m2. Cena 95 000eur. 0915 032 776
- 3izb byt na ul. Šafárikova, plocha 66m2. Cena 132 000eur. 0904 284 313
- 2izb byt na ul. Gen.Goliana, plocha 53m2. Cena 93 000eur. 0904 284 313
- 1izb byt na ul. Olympijská, plocha 30m2. Cena 68 990eur. 0911 821 094
Na predaj rodinné domy:
- 4izb RD vo Zvončíne, plocha 168, 79m2, pozemok 513m2. Cena 234 000eur. 0948 636 000
- 4izb RD na ul.T.Vansovej, plocha 191m2, pozemok 481m2. Cena 280 000eur. 0948 664 225
- 2izb RD - Modranka, plocha 60m2, pozemok 724m2. Cena 123 500eur. 0948 664 225
- 4izb RD - Hrnčiarovce, plocha 120m2, pozemok 300m2. Cena 175 900eur. 0907 599 777
- 5izb RD na ul. Jazdecká, plocha 178m2, pozemok 258 m2. Cena 255 000eur. 0948 664 224
- 5izb RD -Špačince, plocha 126m2, pozemok 414m2. Cena 235 000eur. 0908 216 676
- 4izb RD -Špačince, plocha 106m2, pozemok 450 m2. Cena 234 000eur. 0904 284 313
- 3izb RD na Tulipáne, plocha 130m2, 1733 m2. Cena 296 000eur. 0904 284 313
- 5izb RD v Suchej nad Parnou, plocha 215m2, pozemok 2101m2. Cena 399 000eur. 0907 599 777
- 4izb RD v Cíferi , plocha 86, 79m2, pozemok 290m2. Cena 156 000eur. 0911 821 094
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LOKÁLNY FARMÁR
ODKÚPI VAŠU
87û6707;87,¤:;3=8·,=
08-0019 TT45

0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

39-0 TT50

39-0 TT47

RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY

MALOOBCHOD-VEĽKOOBCHOD

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

LACNÁ PYROTECHNIKA

kpt. Nálepku 39
SMOLENICE (smer Lošonec)
KEDY? Po-Pia
9-20 hod.
So-Ne
9-20 hod.
Mimo otváracích hodín po tel. dohode.
KONTAKT? Peter Zvonár - JANPET light
0907 774 096
janpetlight@gmail.com
www.lacnapyrotechnika.sk
Prijímame aj telefonické
objednávky a aj cez e-shop!

a
Pre každého zákazník
hodnotný darček!
Plus k nákupu nad 100 €
fľaša originálnej
medoviny ZDARMA!

Garancia nižších cien v kamennej predajni v Smoleniciach
na kpt. Nálepku 39 (smer Lošonec) ako na našom
e-shope www.lacnapyrotechnika.sk!

PREDAJ KVALITNEJ, CERTIFIKOVANEJ ZÁBAVNEJ A PROFESIONÁLNEJ PYROTECHNIKY A OHŇOSTROJOV ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.
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Zaujímavosti
Krádež kohúta a iné prípady...
z histórie trnavského
četnictva
Četnícku stanicu v Trnave tvorili
výkonný dôstojník, vrchný strážmajster a niekoľko strážmajstrov.
Potom, ako ju opustili maďarskí
četníci, bola nová stanica zriadená na sklonku roku 1918.

Hriešni ľudia kráľovského
mesta trnavského – II.časť

Jednou z prvých aktivít nového
četníckeho zboru bolo odzbrojenie
obyvateľov tunajšieho obvodu, ktorí
boli vyzbrojení vojenskými puškami a
revolvermi.
Prvý oddiel československého četníctva prišiel do Trnavy 8. novembra
1918 v počte 250 mužov z Čiech, Moravy a Sliezska pod vedením plukovníka
Alojza Hanačíka. Do tohto obdobia
bezpečnostnú službu v meste vykonávala mestská polícia a miestna domobrana, ktoré chránili majetok a osoby v
meste.
Četníci, ktorí prišli do Trnavy, sa
ubytovali v nemocničných barakoch
pri stanici a hneď po príchode prevzali
bezpečnostnú službu v meste. Časť četníkov bola vyslaná aj do okolitých obcí
pri Trnave a oddiel 40 mužov zostal na
trnavskej stanici.
Spočiatku do obvodu četníckej stanice okrem Trnavy patrili aj obce: Malé
a Veľké Brestovany, Horné a Dolné
Lovčice, Zavar, Voderady, Linč, Biely Kostol, Zvončín, Košolná, Suchá a
Hrnčiarovce.
Oficiálne začala četnícka stanica v
Trnave svoju činnosť 4. decembra 1918.
Na jej čele stál Karel Hrebecký a mužstvo pozostávalo z četníkov na skúšku
a asistenčných vojakov. V tomto období bezpečnostná služba spočívala najmä v pátraní po ukradnutom majetku,
najmä po dobytku – bolo to nepokojné
obdobie súvisiace so vznikom Československej republiky. Ďalej sa spolu s
vojskom četníci podieľali na odzbrojovaní civilného obyvateľstva, pričom
sa našiel veľmi bohatý arzenál zbraní,
ktorý sa odovzdával na vojenskom veliteľstve.
Na konci roka 1918 a v prvých mesiacoch roku 1919 sa snažili četníci zabrániť enormnému pytliactvu, ktoré sa
rozmohlo počas prvej svetovej vojny a
snažili sa ho dať „pozvoľna do normálnych pomerov“.
Obvod Četníckej stanice v Trnave
bol pomerne rozsiahly, preto bola 15.
augusta 1920 zriadená jej expozitúra
„Trnava-nádraží“, kde bolo 5 mužov
určených k udržiavaniu verejného
pokoja a poriadku v tejto časti mesta a k zamedzeniu rozmáhajúcich sa
krádeží. Táto expozitúra bola zrušená
už v januári 1921 a vytvorila sa z nej
expozitúra Trnava – mesto, pretože
mestský kapitanát s mestskou políciou
nedokázal udržať verejnú bezpečnosť
v Trnave.

autor foto succo pixabay

V predchádzajúcom rozprávaní o
hriešnych ľuďoch slobodného kráľovského mesta trnavského sme
priblížili okolnosti prepadu banky
v Topoľčanoch. Četníci z četníckej
stanice v Trnave, ktorá v tomto slobodnom kráľovskom meste oficiálne začala svoju činnosť 4. decembra 1918, však riešili aj iné kauzy a
tak sa tentokrát zameriame na prípady z celkom iného súdka, možno aj trošku kuriózne či úsmevné.
Krádež kohúta

Hoci sa tento prípad stal počas hospodárskej krízy, predsa len vo vás možno
vylúdi aspoň malý úsmev. V trestnom
spise vo veci prečinu krádeže proti kováčovi Izidorovi M. sa uvádza: „V noci
z 10. na 11. apríla 1933 som odcudzil
jedného kohúta neznámemu majiteľovi
v Chtelnici. Neviem udať, kto je majiteľom odcudzeného kohúta, lebo krádež
som spáchal v noci a išiel som na dvor
majiteľa a na záhradu. Kohúta som odcudzil z otvoreného kurníka. Kohúta
som si odniesol domov, kde som ho aj
zarezal a začal som ho variť. Ani som
kohúta nedovaril, keď už prišli četníci a
kohúta u mňa zhabali. Krádež som spáchal z núdze, lebo som bez práce a bez
zamestnania, a preto som bol donútený
takýmto spôsobom si zadovážiť potravu.
Okrem toho je manželka v nemocnici už
2 týždne, poneváč som bol hladný som
kohúta neznámemu majiteľovi odcudzil.
Krádež som spáchal v papučiach, ktoré
sú zhabané ako doličný predmet“. Obžalovaný prosil o mierny trest, bol už inak
trestaný, dostal napokon 7 dní väzenia.
Ako hodnota škody sa uvádza 2000 Kč.

Do väzenia pre zuby

Iným prípadom bol priestupok proti
verejnému zdraviu. Manželia Bolfíkovci

ma poriadky. Najprv nastala len strkanica, avšak potom udrel Ján Štefana V. po
hlave vidlami a druhý z bratov, Jozef, ho
udrel dreveným kolíkom dvakrát po ramene. Spôsobili tým poškodenému na
hlave a na ramene zranenia, z ktorých
sa musel liečiť 8 dní. Ako sa uvádza aj
v lekárskom náleze Dr. Róberta S. „poUblíženie na cti
V hostinci Štefana M. pri zábave An- škodený mal okrem iného na hlave 5 cm
ton Š., krajčírsky tovariš, pri tanci náho- dlhú jazvu po údere“. Za ošetrenie zadou stúpil manželke Petra B.,tiež kraj- platil Štefan V. 40 Kč, ktoré si nárokoval
čírskeho tovariša na nohu, za čo mu dal pri súde preplatiť. Bratia Jozef a Ján spáobvinený zaucho. Obžalobu nakoniec chali čin v hneve, v triezvom stave. Súd
stiahli zo súdu a pokonali sa. Avšak Pe- pre mladistvých odsúdil Jozefa K. na 1
ter B. musel svoj čin oľutovať a do 30 dní deň väzenia a pokutu 10 Kč, poškodenému je povinný zaplatiť 40 Kč, lekárske
zaplatiť 160 Kč.
trovy, 10 Kč svedecké trovy, ďalej svojmu právnemu zástupcovi Dr. Hugovi E.
Obžaloba pre ohováranie
Arana T. (vydatá, 4 deti, nevie písať za zastupovanie 80 Kč a to všetko do 15
ani čítať) bola obžalovaná pre ohovára- dní pod ťarchou exekúcie. Vyšetrovanie
nie 43-ročného Ľudovíta B. „Obžalova- uskutočňovali strážmajster Augustín
ná na mňa vykrikovala, že som hajzlá- Červen a strážmajster František Vávra.
rom, že hajzle pucujem a že som niesol
poza humny žufanu. Cítim sa byť ura- Krádež hnoja
zeným, lebo ja som záchody nikdy neZlodeji sa v minulosti dokonca neštíčistil a živím sa ako robotník, pracujem tili ani krádeže hnoja, pričom sa dá sa
s drevom, cez 8 rokov som bol zamest- povedať, že išlo už vtedy, v roku 1933 o
naný ako hospodársky čeľadník na veľ- takzvanú vojnu gangov. Pretože Dimitrij
kostatku Špunger,“ uviedol poškodený. Valikov a Michal Jordan Stojanov odcuArana T. musela zaplatiť do 15 dní od dzili na Krupanskej ceste z poľa, ktoré
právoplatnosti rozsudku pokutu 20 Kč. prináležalo do hospodárstva Hugovi
Sch. 20 až 25 vozov hnoja a odviezli ho
svojmu majiteľovi Borisovi I., u ktorého
Prípad odtrhnutých hrušiek
Tento prípad zaznamenala Četnícka boli zamestnaní. Obaja boli pravoslávstanica v Suchej nad Parnou koncom ni. Skutok sa im nepodarilo preukázať,
júla 1933, keď dozrievajú hrušky. Štefa- boli oslobodení. Na súde však svedkonovi V. chodil pravidelne trhať hrušky via vypovedali, že sa obvinení chválili,
zo stromu za humnom mladistvý 16-roč- že najkrajšia paprika bude rásť u ich
ný Jozef K. zo Zvončína. Incident vyvr- majiteľa.
cholil 28. júla o 18.00 h, keď ho Štefan V.
Prípady zo zápisov Četníckej stanice
opätovne pristihol pri trhaní hrušiek a
začali sa hádať a nadávať si. V tom čase v Trnave prerozprávala Júlia Ragačová,
sa vracal z poľa Jozefov brat Ján, ktorý riaditeľka Štátneho archívu v Trnave.
zbadal hádajúcich sa, preto zoskočil z
STRANU PRIPRAVILA:
voza, zobral vidly a išiel urobiť s obidvoRENÁTA KOPÁČOVÁ
si objednali opravu horného chrupu u
Alfréda J. – dali si vyrobiť zlaté korunky.
Alfréd J. bol však zubár bez oprávnenia
poskytovať tieto služby. Takže sa ocitol
pred súdom a dostal 1 deň väzenia a 50
Kč pokutu.
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Otváracie hodiny:
Po - So: 7.00 - 19.00
Ne: 8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00 Ne: zatvorené
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už od 0 € v hotovosti
sami si zvolíte dĺžku splácania
Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
LOMONOSOVOVA 2797/6, 918 54 TRNAVA
tel: +421 33 5521109 • E-mail: sulkova.darina@zupa-tt.sk
www.sosos-trnava.sk • sosostrnava.edupage.org
Facebook: Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Lomonosovova 2797/6,91854,Trnava

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

68-62

www.DvereDoVane.sk
0911 998 160

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

www.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

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

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

SOŠ poľnohospodárstva a služieb
na vidieku, Zavarská 9, Trnava

PONÚKA
NA PRENÁJOM
GARÁŽE
Bližšie info:
033 / 55 55 115, Tomašovičová
www.spostt.edupage.org/text14/

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
okna@rekomplett.sk

• tienaca technika
• garážové brány
• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk
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39-0014 TT39

centrum rekonštrukčných prác

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

01-0 TT50

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

01-0011 TT03

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

16-0314

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

39-17 TT03

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

39-0 TT47
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39-39 TT50

Trnavsko

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

Pomôžeme Vám

<ZVI^[SÄ[XWTWêVW[ČXZQRUM

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

0911 067 450

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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ZDRAVIE Z HERBÁRA

Cibuľa uľaví od
kašľa

Cibuľa kuchynská (Allium cepa)
sa pestuje na celom svete a je
považovaná za prírodné antibiotikum. V kuchyni sa bez nej nezaobídeme, pretože je súčasťou
mnohých jedál.

spoločnosť

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

História vývoja železničnej techniky na Slovensku

Parný rušeň – symbol
a pýcha železnice

Cibuľa má vysoký obsah vitamínu C,
vitamínov B1, B2, provitamínu A, obsahuje aj zinok, draslík, železo, selén,
fosfor, vápnik, síru a kyselinu askorbovú. Cibuľa pomáha proti kašľu, chrípke
i prechladnutiu, dezinfikuje nos, ústa
a hltan. Posilňuje tiež imunitný systém.

Cibuľa sa využíva
aj v ľudovom liečiteľstve

Okrem širokého využitia pri príprave pokrmov je cibuľa pre množstvo
zdraviu prospešných látok hojne využívaná aj v ľudovom liečiteľstve. Už
naše staré mamy z nej varili čaj pri nachladnutí či chystali sirup proti kašľu.
Rovnako vsádzali na jej účinky aj pri
uštipnutí hmyzom, kedy z nej pripravovali obklady.

Cibuľový sirup proti kašľu
Suroviny: 1 väčšiu cibuľu, cukor ale-

bo med
Postup: Cibuľu očistite, nakrájajte
na približne 3mm hrubé kolieska a
navrstvite do skleného pohára tak, že
na dno pohára vložte plátok cibule,
zasypte ho lyžicou cukru, opäť preložte
plátkom cibule a postup opakujte, kým
cibuľu miniete. Vrchnú vrstvu tvorí cu-

Cibuľa pomôže pri kašli a nachladnutí. autor foto designfoto pixabay
kor. Pohár odložte na tmavé chladné
miesto a počkajte, kým cibuľa uvoľní
šťavu, potrvá to niekoľko hodín a následne sceďte. Takto vzniknutý sirup sa
odporúča užívať trikrát denne po jedle
za kávovú lyžičku. Cibuľový sirup si treba pripravovať každý deň čerstvý.

Cibuľový čaj pri nachladnutí
Suroviny: 2 väčšie cibule, 500 ml

vody, med a citrón na ochutenie
Postup: Cibuľu očistite, nakrájajte
na hrubšie kolieska, vložte do hrnca s
vodou a varte 10 minút. Následne nechajte 5 minút odstáť. Odvar sceďte a
pred podávaním dochuťte citrónovou
šťavou a lyžičkou medu.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

556.0 „Štoker“ – najrozšírenejší rad parných rušňov pre nákladnú dopravu od 50. rokov 20. storočia.
zdroj foto: Železničné múzeum SR - archív ŽSR

História parných vlakov na území
Slovenska sa začala písať 20. augusta 1848. Parný rušeň bol považovaný za najreprezentatívnejší
symbol železnice od jej vzniku až
do poslednej štvrtiny 20. storočia.
Nahliadnite spoločne s nami do
histórie vývoja železničnej techniky na našom území.

kabíny rušňovodiča. Až počas 60. rokov 19. storočia sa na parných rušňoch
začali objavovať uzatvorené kabíny pre
rušňový personál. „Významnou modernizáciou bolo uplatnenie injektorových
napájačov, ktoré nahradili dovtedy obvyklé nepraktické piestové napájacie
čerpadlá. Rýchly vývoj konštrukcie parných rušňov nastal v prvej polovici 70.
rokov 19. storočia a podarilo sa dosiahnuť pokojný chod týchto rušňov aj pri
vysokých rýchlostiach. Odštartovanie
výstavby stavebne nenáročných miestnych železníc v 80. rokoch 19. storočia
si vyžiadalo vznik špeciálnej kategória
rušňov, charakteristických jednoduchou konštrukciou, nízkymi nápravovými zaťaženiami a vysokou priechodivosťou oblúkmi. Mnohé z týchto rušňov
vyrobila lokomotívka v Budapešti. Dynamicky sa rozrastajúca železničná sieť
v poslednej štvrtine 19. storočia spôsobovala strmý nárast spotreby uhlia,
o ktoré železnica musela súperiť s ostatnými industriálnymi odvetviami. To
motivovalo úsilie o zvýšenie ekonómie
rušňovej prevádzky. V 90. rokoch 19. storočia sa za vhodnú cestu k tomuto cieľu
považovala združená expanzia pary v
rušňovom parnom stroji. Žiaduci efekt
bol však dosiahnutý až uplatnením prehriatej pary na prelome 19. a 20. storočia,“ popisuje Michal Tunega.

V týchto dňoch uplynulo presne 40
rokov od ukončenia pravidelnej prevádzky parných rušňov na Slovensku.
„Mechanizovaná železnica vznikla na
začiatku 19. storočia. Práve vtedy došlo
k prevratnému technickému vývoju parného stroja a jeho kotla. Bolo tak možné
uvažovať o jeho umiestnení na mobilný
podvozok, ktorý by mohla uniesť najúnosnejšia vtedy dostupná dopravná komunikácia, teda koľaj. Tvorili ju železné
koľajnice uložené na priečnych drevených podvaloch,“ hovorí Michal Tunega, riaditeľ Železničného múzea SR a
dodáva, že prvý pokus využiť parný stroj
pre pohon železničného vozidla uskutočnil ešte v rokoch 1803 až 1804 Angličan Richard Trevithick. „V nasledujúcom štvrťstoročí sa dynamicky vyvíjala
konštrukcia všetkých základných častí
parného rušňa a etapu vývoja jeho základného usporiadania uzavrel Stephensonov stroj Planet z roku 1830, ktorý sa
stal predobrazom tradičnej konštrukcie
tohto typu železničného trakčného vo- Pare rastie konkurencia
zidla po celých nasledujúcich 140 rokov - koniec veľkej éry
jeho výroby,“ objasňuje riaditeľ.
Počiatkom 20. storočia dospel parný
rušeň na vrchol svojho technického vývoja a ďalšie zvyšovanie jeho výkonov
Parné rušne na Slovensku
Prvé parné rušne na slovenských že- bolo dosahované už iba kvantitatívnou
lezniciach koncom 40. rokov 19. storočia cestou. „Po 1. svetovej vojne sa na slopochádzali zo zahraničných lokomo- venských železniciach vedľa tradičných
tíviek. Boli pomerne jednoduché, bez uhorských rušňov objavili nové stroje z
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českých lokomotíviek. K istému návratu došlo počas 2. svetovej vojny, kedy
sa obstarávanie rušňov pre slovenské
železnice preorientovalo opäť na tradičných dodávateľov z Rakúska a Maďarska. Zaujímavosťou tohto obdobia
sa stali pomerne neobvyklé parné rušne
M 273.1, ktoré boli kapotované a mohli
byť obsluhované iba rušňovodičom,“
prezrádza riaditeľ. Parnému rušňu však
začala v polovici minulého storočia rásť
konkurencia v podobe elektrických lokomotív a čas týchto krásnych strojov
sa tak postupne krátil. Celkom sa naplnil 17.10.1980, kedy „Štoker“ 556.036
odviezol na trati Bratislava – Leopoldov
posledný parný vlak na Slovensku.

Štoker sa podarilo zachrániť

Dnes sa u nás s parnými rušňami
môžeme stretnúť už iba v rámci múzejných prezentačných akcií – v podobe
spomienky na dobu, kedy práve oni
symbolizovali vrchol technického pokroku. Napriek nahradeniu parných
rušňov motorovými a elektrickými rušňami a motorovými vozňami sa podarilo niekoľko parných rušňov zachrániť
a práve parný rušeň Štoker je jedným z
nich. Po skončení prevádzky sa stal súčasťou dnešného Železničného múzea
SR. „Vďaka šikovnosti dobrovoľníkov
z občianskeho združenia Spolok Výhrevne Vrútky je rušeň stále funkčný a
dokáže ťahať vlaky rovnako ako pred
štyridsiatimi rokmi,“ netají spokojnosť
Michal Tunega a dodáva, že v zbierke
Železničného múzea sa nachádza vyše
270 historických železničných vozidiel.
Medzi nimi je 35 parných rušňov, časť
z nich je v prevádzkyschopnom stave,
časť je obnovená len vzhľadovo.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

služby
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59-011

Trnavsko

Príjmeme
do zamestnania
alebo na živnosť:

TESÁRA
KLAMPIARA / POKRÝVAČA
IZOLATÉRA
STROJNÍKA / VODIČA
Cena práce v závislosti od pozície: od 7,- € / hod. brutto
32- 0136

tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk

GOLDEN RUŽINDOL
PREDÁVA

JABLKÁ

pon-pia: 10oo - 173o hod miesto predaja: Ružindol - areál firmy Golden
sobota: 9oo - 12oo hod 0903 724 601, 0903 947 319

01-0013 TT40

na konzum, zimné uskladnenie a spracovanie

0911 421 691
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39-0002 TT02

75-17

Suchovská 5, Trnava

záhrada
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Najčítanejšie regionálne noviny

Trstínska cesta 23, Trnava (smer Senica)

0918 877 578

www.zahradnictvobega.sk • info@zahradnictvobega.sk

OTVÁRACIE HODINY pondelok - piatok 8:00-18:00 sobota 8:00-18:00

A
G
E
B
V
E
C
O
N
A
I
V
VIANOČNÉ
• Dekorácie
• Osvetlenie
• Stromčeky
rezané aj v črepníkoch.

JEDLIČKY, SMREKY
a BOROVICE
ceny od 14,90 €

od 17. decembra
08-0057 TT50

PREDAJ ŽIVÝCH RÝB
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